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В современном мире отмечается языку. Из года в год снижается возповышенный интерес общества к во- растной порог начала освоения инопросу изучения детьми дошкольного странного языка. Под обучением анвозраста иностранного языка (чаще глийскому языку детей раннего возвсего английского). Основными при- раста мы, вслед за Н. Д. Гальсковой и З.
чинами раннего изучения английского Н. Никитенко, понимаем не непосредязыка в современном мире являются:
ственно возрастной период детей (от
1) динамичность общества, стре- рождения до 3 лет), а начало освоения
мительное развитие всех его сфер;
детьми иностранного языка в период
2) глобализация, выражающаяся в дошкольного детства, когда дети обланалаживании тесных контактов между дают природной предрасположенноразличными странами мирового со- стью к языкам и эмоциональной гообщества;
товностью к овладению ими [2]. Стоит
3) уникальная предрасположен- отметить, что идея приобщения детей
ность детей дошкольного возраста к раннего возраста к английскому языку
изучению языков;
не является новой. В России обучение
4) нахождение английского языка в иностранному языку проводилось в
числе языков международного обще- школах с углубленным изучением инония;
странного языка еще с 1940-х г. В
5) возможность овладеть перспек- 1980-е гг. приобщать детей к инострантивной и высокооплачиваемой про- ной культуре и языку начинали с 5-6
фессией, связанной с английским язы- лет, однако, с 1990-х годов наблюдаетком;
ся новая тенденция, выражающаяся в
6) стремление путешествовать, возрастании интереса к изучению анузнавать мир, владея определенным глийского языка, а возрастные граниуровнем иностранного языка.
цы начала изучения сдвинулись до саВсе большим спросом пользуются мого раннего возраста детей – до 2-3
педагоги, специализирующиеся на об- лет.
учении дошкольников иностранному
В. В. Сериков под обучением ан9
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глийскому языку понимает процесс
передачи знаний о культуре другого
языка, а также развитие навыков и
умений в использовании иностранного языка в речи. Современная методика обучения иностранным языкам
ориентирована на передачу навыков
общения и межкультурной коммуникации, а также она подразумевает непрерывность образования в течение
всей жизни [6].
Как отечественные, так и зарубежные ученые (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, В. Пенфильд, Р. Робертс)
установили, что овладение иностранным языком у детей происходит гораздо проще и быстрее, чем у взрослых.
Доказано, что у человека в разные возрастные периоды лучше всего развиты
те или иные способности, которые необходимо развивать с самого раннего
возраста, чтобы впоследствии они стали основой будущей профессии, призвания [1; 3; 4]. Важно, чтобы деятельность, которую выполняет ребенок, не
осуществлялась им слишком просто,
поскольку тогда она способствует развитию интереса и склонностей к чемулибо, однако, и не должна быть чрезмерно сложной. В. Пенфильд и Р. Робертс считают, что проводить целенаправленное обучение английскому
языку после 10 лет поздно, неэффективно, а до 3 лет – рано, т. к. в этом
возрасте ребенок только начинает
осваивать родной ему язык. Наиболее
оптимален для изучения иностранного языка считается возраст детей между 3 и 10 годами, т.к. ребенок уже достаточно хорошо ориентируется в род10

ном языке [3]. Дошкольники, осваивающие иностранный язык будут
чувствовать себя более уверенно, если
способы его изучения будут схожи со
способами изучения родного языка [5,
34]. К примеру, у детей до 7 лет превосходно развита память и языковая способность. В этот период они с легкостью овладевают речью, родным языком, а также этот возраст является
сенситивным для изучения иностранных языков. До 7 лет языки переплетаются между собой и хранятся в одном
участке головного мозга. Это позволяет детям быстро переключаться с одного языка на другой, не задумываясь.
После 7 лет это дается немного сложнее, а в 11 лет способность проводить
параллели между двумя языками и вовсе утрачивается.
Изучение языка можно условно
разделить на несколько возрастных
групп, в каждой из которой дети развиваются с разными успехами. Если
уровень освоения языка находится в
пределах возможностей возрастной
группы, то такое развитие можно считать успешным [3].
Первая группа – дети от рождения
до трех лет. Основа для словесного общения формируется с самого рождения
ребенка, так как большую часть времени он проводит в окружении семьи.
Родителям в этот период очень важно
наполнять жизнь ребенка разнообразными звуками (стихи, песни, беседы
окружающих). Необходимо постоянно
разговаривать с ребенком, даже не получая никакой реакции в ответ. Это
помогает формированию слуховых на-
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выков у ребенка, а также служит тренировкой в распознавании речи.
Если первый год развития ребенка
связан с его активными движениями
рук и ног, то после года значительное
место отводится речи. Дети начинают
понимать то, что им говорят окружающие и могут давать ответ в виде коротких фраз и отдельных слов. Второй год
жизни характеризуется активным пополнением словарного запаса ребенка.
Большой ошибкой взрослых является
то, что они сравнивают развитие мальчиков и девочек, вводя при этом в заблуждение самих себя. Мальчики
обычно начинают говорить позже девочек, но это вовсе не говорит об отставании их в развитии. Словарный
состав детей в этом возрасте может
быть совершенно разным, однако это
нисколько не характеризует развитость речи. Самое главное в этом процессе – создавать такие ситуации, в
которых ребенок будет снова и снова
использовать уже знакомые ему слова.
Это способствует развитию речевых
навыков и применения словарного запаса в различных ситуациях речевого
общения. К концу второго года дети
применяют в речи глаголы, а также
могут формулировать фразы. С грамматической стороны они в большинстве своем неправильны, но этого достаточно для того, чтобы взрослые
могли понять ребенка и ответить ему.
Для введения в жизнь ребенка английского языка в этом возрасте полезно
включать песни на иностранном языке, мультфильмы длительностью не
более 5 минут, чтобы это не сказалось

отрицательно на его развитии.
В возрасте от 2 до 3 лет в развитии
речи детей происходят большие изменения. Чтобы выразить желание в чемлибо, дети переходят к полноценным
предложениям. Ребенок может осваивать английские слова, связанные с чувствами, ощущениями. Прогресс в этот
период зависит от количества времени
занятия английским языком. Чем больше ребенок будет находиться в контакте
с иностранным языком, тем эффективнее будет освоение нового языка [5].
У детей с 3-х лет активно развивается речевой аппарат и слух. Память
постепенно объединяется с речью и
мышлением и становится интеллектуально направленной. Дети настраиваются на речь, на познание окружающего мира и взаимодействие с ним. Положительно сказывается на ребенке
помощь в изучении языка со стороны
родителей и других взрослых. Они могут потренироваться вместе в закреплении произношения, в повторении
фраз и слов, в чтении.
Дети в возрасте от 3 до 5 лет могут
полноценно поддерживать беседу, они
задают много вопросов, а также сами
дают ответы. В этом возрасте ребенок
осваивает сложные предложения на
родном языке – на это же он способен
и в английском. К 5 годам дети, как
правило, готовы к изучению алфавита
иностранного языка, а также цифр до
10. Необходимо пробовать совместно
с ребенком воспроизводить буквы на
бумаге с помощью линий, трафаретов, ассоциаций. Рано ожидать от ребенка, что он начнет читать по11
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английски, однако необходимо всячески к этому идти.
Дошкольники от 4 до 7 лет особенно чутки к языкам, они проявляют
интерес к изучению речи. Дошкольники проявляют большой интерес к
значениям новых слов, пробуют самостоятельно давать их толкование,
причем это наблюдается не только в
интересе к словам родного языка – на
иностранные фразы ребенок также
обращает внимание. Предрасположенность к речи в этом возрасте дает
ребенку уникальную возможность –
овладеть иностранным языков, возможно, даже не одним.
Направленность обучения должна
быть основана на привитии интереса
дошкольника к языку, развитии навыков коммуникации, умения вести диалог, а не на заучивании большого количества новых слов и фраз. Важно научить ребенка пользоваться вначале
небольшим запасом слов в различных
ситуациях, а также задавать вопросы,
уметь отвечать.
Особенностью овладения детьми английского языка в отличие от взрослых
является то, что они не имеют стеснений
и страхов (дети не боятся пробовать говорить, они догадываются о чем-либо и
сообщают о своих предположениях), то
есть дети довольно активны в коммуникативном плане.
Возраст 5-7 лет характеризуется
тем, что всякое детский интерес к
окружающему сопровождается речью,
вопросами, обращениями и рассужде-
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ниями. В этот период главное создать
такие условия, при которых занятия
английским по-прежнему оставались
интересным провождение времени.
Удовольствие от учебы – залог больших успехов.
Подводя итог вышесказанному,
стоит еще раз отметить суждение о
ценности дошкольного детства в связи
с наличием способностей у детей в
этом возрасте к изучению языков. Необходимо поддерживать интерес дошкольника к изучению английского
языка, и самое главное – не упустить
эти ранние годы дошкольного детства,
так как это время является самым
успешным и плодотворным в изучении английского языка.
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ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТОВНОСТІ ДО
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД
Добровольська А. М.,
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медичної і біологічної фізики, кандидат фізико-математичних наук,
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Анотація. У статті акцентовано увагу на формуванні в майбутніх лікарів і
провізорів готовності до професійної діяльності з огляду на запровадження у
вищу медичну і фармацевтичну освіту нових компетентнісно зорієнтованих
стандартів.
Ключові слова: готовність, компетентнісний підхід, компетентність, компетенція, рівень.
Особливістю сучасного етапу розвитку вищої медичної і фармацевтичної освіти України є системний опис
професійних кваліфікацій випускників вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів (ВМ(Ф)НЗ) у
термінах їх загальних і професійних
компетентностей, перелік яких передбачений стандартами вищої освіти
(другий (магістерський) рівень) для
спеціальностей 221 «Стоматологія»,
222 «Медицина», 226 «Фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»
(2016 р.).
З огляду на впровадження
компетентнысного підходу в сучасну
вищу медичну і фармацевтичну освіту,
трансформація її змісту, який першочергово визначається кінцевим результатом освітнього процесу, котрим є
набуття його суб’єктами компетентностей, передбачає:
• визначення переліку компетентностей;

• визначення змісту кожної компетентності;
• ідентифікацію визначених компетентностей спочатку з окремими освітніми галузями, а потім з окремими
предметними областями;
• відбір змісту предметної області,
який може забезпечити формування
всієї системи компетентностей;
• встановлення рівнів і показників
сформованості компетентностей на кожному етапі і кожному році навчання;
• розроблення системи контролю і
коригування процесу формування
компетентностей [2].
У Законі України «Про вищу освіту» сформульована думка про те, що
компетентність є динамічною комбінацією знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських
якостей, морально-етичних цінностей,
яка визначає здатність особи успішно
здійснювати професійну та подальшу
13
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навчальну діяльність, а також є результатом навчання на певному рівні вищої освіти [4].
У психологічному тлумачному
словнику сучасних термінів зазначено, що компетентність є психосоціальною якістю, яка позначає силу і
впевненість, ґрунтується на відчутті
власної успішності і корисності та дозволяє людині ефективно взаємодіяти
з іншими [5].
Аналізуючи компетентності, що передбачені стандартами вищої освіти
України (другий (магістерський) рівень) для спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»
(2016 р.), і погоджуюсь з думкою О.
Пометун [3], можна стверджувати, що
їх сформованість визначає готовність
випускників ВМ(Ф)НЗ до професійної
діяльності, подальшого особистісного
розвитку, активної участі в житті інформаційного суспільства і виконання
в ньому нових ролей.
Дослухаючись до В. Бедя і М. Артьомової [1], можна виокремити три
рівні готовності майбутніх лікарів і
провізорів до виконання функціональних обов’язків по завершенню навчання в профільних ВНЗ, а саме:
І-й рівень – припускає елементарну
готовність випускника ВМ(Ф)НЗ до
виконання посадових обов’язків на
підставі здобутих ним теоретичних
знань за браком практичних умінь і
навичок;
ІІ-й рівень – припускає виконання
фахівцем посадових обов’язків на
функціональному рівні за конкретни14

ми технологіями і готовими орієнтирами без належного творчого пошуку;
ІІІ-й (компетентнісний) рівень –
припускає високопродуктивне виконання фахівцем посадових обов’язків,
котре передбачає використання креативного підходу і науково-дослід
ницької компетентності під час вирішення професійних завдань.
Тому компетентність можна розглядати як результат діяльності
суб’єкта освітнього процесу, тобто
сформовану якість, а компетенцію – як
вимогу до підготовки фахівця, тобто
задану норму.
Якщо вести мову про компетентність майбутнього лікаря чи провізора, то доречним є таке трактування
цього поняття: компетентність – це
динамічна комбінація знань, умінь і
навичок, способів мислення, поглядів і
цінностей, інших особистісних якостей фахівця системи охорони здоров’я
чи фармацевтичної галузі, що визначає його здатність успішно здійснювати професійну і/або навчальну діяльність з питань охорони здоров’я населення [6].
Поняття «компетентність» є ключовим, центральним поняттям компетентнісного підходу у вищій медичній
і фармацевтичній освіті. Це поняття:
по-перше – поєднує в собі знаннєву
і діяльнісну складові професійної медичної і фармацевтичної освіти;
по-друге – відображає ядро змісту
вищої медичної і фармацевтичної освіти – кінцевий результат, яким є здатність фахівця провадити професійну
діяльність;
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по-третє – є інтегративним і, водночас, динамічно змінним, оскільки
містить однорідні чи близькі за змістом знання, вміння і навички, що належать до сфери охорони здоров’я в її
широкому розумінні [6].
Зважаючи на викладене вище,
можна стверджувати, що результатом сучасної вищої медичної і фармацевтичної освіти, зорієнтованої
на формування і розвиток у майбутніх фахівців відповідних компетенцій і компетентностей, «повинно
бути становлення людини, здатної
до співпереживання, готової до вільного гуманістично зорієнтованого
вибору, індивідуального інтелектуального зусилля і самостійної, компетентної і відповідальної дії в політичному, економічному, професійному і культурному житті, яка поважає себе й інших, терпима до
представників інших культур і національностей, незалежна в думках і
відкрита для іншого погляду і несподіваної думки» [1].
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ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ПЕДАГОГА І МАЙБУТНЬОГО
ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ
ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ
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викладач Мелітопольського державного педагогічного університету
ім. Б.Хмельницького
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На сучасному етапі розвитку професійної музичної освіти актуальною є
проблема діалогічної взаємодії учасників
навчально-виховного процесу. Діалогізація освітнього простору є запорукою
розвитку соціально-активної, толерантної особистості, здатної до різноаспектної комунікації в майбутній діяльності
та реалізації інтелектуального й особистісного потенціалу.
Реалізація нової освітньої парадигми
в підготовці майбутнього музикантапедагога пов’язана, перш за все, з усвідомленням ідеї діалогу як основи
музично-освітнього процесу. Особливого значення діалог набуває в процесі підготовки майбутнього вчителя музики, а
саме – диригентсько-хорової діяльності.
Вітчизняні та зарубіжні науковці (В.Андрієвська, Г.Балл, Л.Велитченко, Л.Виготський, А.Волинець, В.Горшкова, І.Зязюн,
В.Кан-Калик, А.Король, А.Мудрик,
В.Семиченко, П.Фрейре, Л.Щерба, Л.
Якубінський та ін.) вказували на важливість діалогу для оптимізації процесу
навчання й розвитку професійно16

важливих якостей майбутніх фахівців.
Діалогічність являє собою процес
дискусійного спілкування з метою передачі, розуміння, співставлення різних поглядів. При цьому вона забезпечує саморозуміння через розуміння «іншого»,
стимулює емпатію, рефлексію, актуалізовує світоглядну толерантність [1]. Діалогічна взаємодія являє собою складне інтегративне утворення, компоненти якого
дають можливість удосконалюватися
кожній особистості.
Особливого значення діалог набуває
в контексті підготовки майбутнього
музиканта-педагога як диригента шкільного хорового колективу, чия професійна діяльність діалогічна за своєю природою. Адже в процесі вивчення і виконання музичного твору хормейстер взаємодіє як з хоровим колективом в цілому,
так і з кожним його учасником окремо,
інформуючи про способи інтерпретації
музики.
Потреба у динамічності, мобільності
та необхідність плідної співпраці зумовлюють пріоритет діалогічності у профе-
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сійному спілкуванні. Діалогічна взаємодія дає можливість не тільки розкрити
закладений потенціал, а й сприяє подальшому самопізнанню, саморегуляції і
як підсумок – всебічному розвитку особистості і її професійному становленню.
Важливим фактором в процесі
диригентсько-хорової підготовки є діалог викладача і майбутнього музикантапедагога. Заняття з диригування мають
індивідуальний характер і головне в навчальному процесі, щоб особистість викладача не домінувала над студентом, а
принципом спілкування були взаємодія,
взаєморозуміння. Діалогічна взаємодія
спрямована на забезпечення рівноправності суджень. В процесі діалогічної взаємодії відбувається дискусія, обмін знаннями, викладач нейтралізує психологічні перешкоди в спілкуванні, підтримує
і розвиває професійний інтерес шляхом
створення творчої атмосфери на заняттях. Такий підхід сприяє процесу самовизначення і самореалізації студента,
розкриває його творчий потенціал.
Діалогічна взаємодія між викладачем
та студентом повинна виявлятися у створенні інформаційно-пізнавальної суперечності між раніше засвоєними знаннями та новими практичними умовами їх
використання. Це спонукає студентів до
участі у постановці проблеми, її
розв’язання, засвоєнні нової інформації.
Спільне вирішення проблемної ситуації
сприяє формуванню в студентів умінь та
навичок самостійної пізнавальної пошукової діяльності.
Важливим принципом діалогічної
взаємодії є втілення своїх позицій кожної із сторін, які спілкуються. Працюючи

над хоровим твором, педагог і студент
намагаються правдиво відобразити його
зміст і художній образ. Висловлювання
педагога щодо трактовки музичного твору і висловлювання студента повинні
підпорядковуватися законам діалогічного спілкування – у кожного з них повинен бути свій голос. У разі розходження
думок відбувається спільний пошук загальної позиції. Результат досягається в
тому випадку, коли трактовка образу
стає плодом сумісної творчості.
Щоби діалог був результативним необхідно стежити за логікою міркувань
студента. За висловлюванням Я. Флиєра
«Не тільки в співдружності, але і в репетиційній боротьбі… після дискусій, багатьох суперечок музиканти знаходять
спільну концепцію музичного твору».
Важливим елементом ефективності такої
взаємодії є яскрава особистість викладача, його уміння самопрезентації, на чому
базується результативність інтенсивного
навчання.
Поняття “діалогічна взаємодія” містить одну важливу рису: знання, що були
отримані в процесі діалогу студента з викладачем, не є кінцевою метою для обох
сторін, а стають особливим моментом їх
активності, що дозволяє вийти за межі
знайомого матеріалу. Отже, спільний пошук істини є засобом інтелектуального
розвитку учасників діалогу.
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Анотація. Ветеринарія в Німеччині, як і весь комплекс ветеринарних послуг,
належить до системи охорони здоров’я. До професій, пов’язаних з ветеринарією,
які можна здобути в професійних школах, відносяться фах фермера, зоотехніка,
тваринника, помічника ветеринара або технічного асистента ветеринара,
фельдшера. Закон «Про професійну освіту» (Berufsbildungsgesetz (BBiG)) є основною формою правового регулювання відносин між учнем і підприємством, що
надає навчальне місце.
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Ветеринарія в Німеччині, як і весь
комплекс ветеринарних послуг, належить до системи охорони здоров’я.
Німецькі ветеринарні ВНЗ з часів свого заснування є навчальними закладами державної форми власності і знаходяться в федеральних землях Баварія, Гессен, Нижня Саксонія, Саксонія
і Берлін.
Мета статті – розгляд та аналіз ветеринарної освіти в дуальній системі
професійної підготовки Німеччини
До професій, пов’язаних з ветеринарією, які можна здобути в професійних школах (Berufsschulen) в межах
дуальної освіти, відносяться фах фермера, зоотехніка, стажер-асистента
фермера, асистента-технолога з виробництва та переробки продукції тва18

ринництва, фахівця рибогосподарської
галузі, коняра, тваринника, помічника
ветеринара або технічного асистента
ветеринара, фельдшера, коваля. Сьогодні кожна 1/2 ветеринарна клініка
Німеччини пропонує можливості дуального навчання з отриманням спеціальності фельдшера (Ausbildung zur
Tierarzthelferin).
Випускникам професійної школи
після успішного складання іспиту
видається свідоцтво про закінчення
(Abschlusszeugnis) даного закладу і
отримання певної кваліфікації. Документ про успішне закінчення професійної школи дає можливість вступу до факультетів ветеринарної медицини п’яти університетів Німеччини.
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Процес навчання в дуальній системі професійної підготовки Німеччини
регламентується освітнім стандартом
професійної освіти цієї країни
(Ausbildungsordnung), навчальним
планом до освітнього стандарту (Ausbildungsrahmenplan) та навчальним
планом (Rahmenlehrplan) для професійної школи (Berufschule). Закон «Про
професійну освіту» (Berufsbildungsgesetz (BBiG)) є основною формою правового регулювання відносин між
учнем і підприємством, що надає навчальне місце. Систему правового регулювання дуального навчання представляють також нормативно-правові
акти цієї країни: Закон «Про сприяння
професійному навчанню» (BerBiFG),
Закон «Про охорону праці неповнолітніх» (Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)) та ін..[4, с.5]. Окремі професії в
системі дуальної підготовки регламентуються Положеннями «Про організацію навчального процесу для професій, що вимагають спеціальної підготовки».
Федеральний рамковий план для
професійних шкіл носить лише рекомендаційний характер, в кожній з 16
федеральних земель Німеччини розробляються свої навчальні плани для
цих закладів.
Після закінчення професійної школи представники Федеральної ветеринарної палати Німеччини (Bundstierärztekammer) приймають іспит, який
містить, як теоретичні, так і практичні
питання [7, с.75]. Дипломний іспит в
професійних школах приймають представники органів регіональних реміс-

ничих або торгово-промислових палат.
Всі підприємства, які готують майбутніх фахівців в системі дуальної освіти,
є членами таких палат. Організація навчального процесу в німецьких професійних школах здійснюється згідно з
Рамкової угодою про діяльність цих
закладів рішенням Конференції міністрів культури.
Підготовка учнів в професійних
школах Німеччини в рамках дуального
навчання триває 2-3,5 роки. Поєднання теорії та практики гарантує високу
кваліфікацію робітників та службовців середньої ланки [6]. Навчання в
таких профшколах (Berufsschule) відбувається за повною денною (Blockform) і неповною денною (Teilzeitform)
формами [2, с. 67 ]. Дуальне навчання
Німеччини – це навчання молоді самостійності, виконання конкретних професійних обов’язків [1].
Розглядаючи підготовку фахівців у
професійних школах Німеччини щодо
спеціальностей, пов’язаних з ветеринарією, треба зазначити, що в цьому
випадку відповідальність за отримання освіти (відповідної кваліфікації)
розподіляється між трьома суб’єктами
– учнями професійних шкіл, керівництвом ветеринарних закладів (клінік
тощо) і федеральним Міністерством
освіти і науки Німеччини (Bundesministerium für Bildung und Forschung). За
практичну частину підготовки фахівців ветеринарного профілю у професійних школах (Berufsschulen) несе відповідальність Федеральна ветеринарна
палата Німеччини (Bundstierärztekammer) [3, с. 25].
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На повній денній формі навчання
(Blockform) у професійних школах теорія спеціальності викладається блоками по 3-4 тижні з подальшим проходженням практичного навчання в закладі
ветеринарного
профілю
(Tierarztpraxis, Tierklinik). На неповній
денній формі навчання (Teilzeitform)
студенти проводять 3 дні робочого
тижня в ветеринарних клініках і приватних праксісах, а впродовж наступних днів тижня відвідують теоретичні
заняття в професійній школі. Перевагою навчання на повній денній формі
(Blockform) є викладання студентам
навчального матеріалу з можливістю
одночасного опрацювання великого
обсягу інформації.
У 2006-2007 навч. рр. до загальноосвітніх дисциплін німецьких професійних шкіл (німецька мова, політика та
англійська мова) додались нові дисципліни: ветеринарна медицина, економіка та менеджмент, комп’ютерна обробка даних, лабораторна діагностика.
Підготовка фахівців новостворених професій згідно з рішенням Конференції міністрів культури Німеччини з 1996 р. здійснюється за концепцією навчальних полів (Lernfeldkonzept).
Згідно цієї концепції навчання відбувається не за звичайним поділом на
дисципліни, а структурується в формі
інтегрованих навчальних модулів, які
побудовані на реальних професійних
ситуаціях і об‘єднують декілька фахових форматів. Кількість інтегрованих
модулів – від 10 до 15.
Професійно-технічні школи (Berufsfachschulen) – це навчальні заклади
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повного дня, які називають шкільною
профосвітою. На відміну від дуальної
освіти (Berufsschulen) навчання в
професійно-технічних
школах
(Berufsfachschulen) репрезентує теоретичну і практичну підготовку безпосередньо в самій профшколі [5, с. 11]. В
школах такого типу можна отримати
кваліфікацію технічного асистента ветеринара (Veterinärmedizinisch-techni
scher Assistent). Досить часто навчання
в професійно-технічних школах
(Berufsfachschulen) передбачає практику на підприємстві. Передумовою
вступу до професійно-технічних шкіл
(Berufsfachschulen) є атестат про закінчення основної (Hauptschulabschluss)
або реальної шкіл (Mittlerer Schulab
schluss). Для осіб, яким не виповнилось 18 років, необхідно пройти професійну підготовку на протязі року в
професійній школі, яка зараховується
як рік основного професійного навчання (Berufsgrundbildungsjahr (BGJ)),
або як рік попереднього професійного
навчання
(Berufsvorbereitungsjahr
(BVJ)). Допуск до загальноосвітньої
політехнічної школи (Berufsoberschule)
вимагає спеціального атестату про закінчення реальної школи (Mittlerer
Schulabschluss), закінчення професійної школи або 5 років досвіду роботи
за спеціальністю. Тривалість навчання
в професійно-технічних школах (Berufsfachschulen) складає від 1 до 3 років, залежно від професійної спеціалізації (галузі економіки, сільськогосподарської економіки, сфери харчування
та домоводства, громадських професій
і дизайну).
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Німецька система дуальної професійної освіти має велику історію успішного розвитку, визнається на міжнародному рівні і є основним джерелом
формування молодого покоління фахівців ветеринарного профілю.
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ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КАРЬЕРЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ЗАВЕДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Чорнойван А.П.
кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник отдела интеграции
высшего образования и науки, Институт высшего образования НАПН
Украины
Аннотация. Современная инновационная парадигма образования ставит
своей целью всестороннее развитие личности, учитывая ее потребности, возможности, развитие потенциала, карьерный и профессиональный рост. В статье раскрыто содержание профессиональной успешности научно-педагогических
работников заведений высшего образования, обоснованы основные подходы, факторы и пути достижения успехов в профессиональной карьере, описаны формы
взаимодействия преподавателей со студентами.
Ключевые слова: профессиональная карьера, саморазвитие, реализация потенциала, научно-педагогический работник заведения высшего образования,
достижение успеха в карьере преподавателя.
Постановка проблемы. Модернизация высшего образования Украины
в контексте требований XXI века, а
также процесс интеграции в Европейское пространство высшего образования требуют новых подходов к подготовке конкурентоспособных и квалифицированных специалистов в области образования и науки. Главным
приоритетом в этом процессе выступает личность научно-педагогического
работника учреждения высшего образования, на которого возлагается задача способствовать своей профессиональной карьере и достигать поставленных целей. Профессиональная карьера
научно-педагогического
работника учреждения высшего образования требует во-первых, осознание
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и мотивации самого специалиста к
профессиональному развитию и карьерному росту, а во-вторых, управление и создание условий для реализации потенциала специалиста со стороны руководства учреждения.
Анализ последних исследований и
публикаций. Различным аспектам
формирования профессиональной
успешности преподавателя высшей
школы посвящены работы В. Московского [6], А. Тулегановой [10]. Исследования
процессов
психологопедагогической подготовки современного преподавателя, особенностей его
профессионального развития, организационным засадам управления, формам взаимодействия преподавателя со
студентами представлены в работах
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О. Войтович [2], О. Даутовой [7],
И. Кима [3], М. Морозовой [5], О. Сазыкиной [8], А. Соколовой [9], А. Торховой [7] и др.
Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Учитывая общий интерес к проблематике профессиональной
карьеры
научнопедагогических работников высших
учебных заведений, не достаточно изучены актуальные вопросы о путях достижения профессиональной успешности на протяжении карьерного пути
личности, а также факторы, которые
этому способствуют.
Формулирование целей статьи.
Определить факторы и пути достижения успеха в развитии профессиональной карьеры научно-педагогических работников заведений высшего образования в контексте современной парадигмы
образования и интеграции в мировое
пространство образования и науки.
Изложение основного материала.
Современные тенденции образования,
новые вызовы в развитии образовательных технологий, интеграция образования и науки, гуманистическая
парадигмы образования в XXI веке
способствуют новому видению миссии
университетов и развития его интеллектуального потенциала.
Сейчас в центре гуманистической
парадигмы возникает личность специалиста, его потребности, ценности,
ориентации, личностный, профессиональный и карьерный рост. Основной
задачей заведения высшего образования является создание благоприятных
условий для реализации потенциала

преподавателей, успешному воплощению исследовательских идей, продуцированию новых технологий обучения, профессионализации специалистов, обеспечения ответственности и
автономности в осуществлении образовательного процесса, управления
профессиональной карьерой [11].
В своих трудах А. Кусжанова [4], А.
Чумак [11, с. 2], описывают модели существующих парадигм образования, и
указывают на основные идеи их трансформаций в соответствии с требованиями современности:
1. Образование как формирование
научной картины мира. Подъем научности к идеалу, сочетая ее с установкой на всеобщность и универсализацию, породила образец и идеал образованности – научную картину мира.
Приоритетность науки как главной
ценности общественной жизни и образования значительно расширила
масштабы высшего образования и вознесла в идеал образованного человека
как человека научного.
2. Образование как профессионализация. Образование ради удовольствия познания, в результате технологизации и экономического развития
оказалась непозволительной роскошью. В последние десятилетия для
основного большинства высокоразвитых стран стало характерным то, что
акцент в образовании стал смещаться
в сторону изучения прикладных наук,
ориентация на практику, а не научную
теорию.
3. Образование как формирование
культуры мыслительной деятельности.
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Путь от школы до института, требует
умения самостоятельно производить
собственное мировоззрение в условиях большого количества альтернативных идеологических воздействий и
адаптироваться к разнонаправленным
процессам общественных изменений.
4. Образование как подготовка к
жизни. Наличие позиции «подготовки
к жизни» в образовании продиктовано, с одной стороны, необходимостью
социализации общества и поддержании стабильности при вхождении в
него новых поколений.
5. Концепция непрерывного образования. Необходимости непрерывного образования в современном образовании предоставляется одно с ведущих
значений, в частности как реализации
и обеспечению личности возможности
удовлетворения его потребности в
развитии в течение всей жизни.
Концепции непрерывного образования постулирует идею, что в настоящее время специалист вынужден постоянно учиться, иначе он не сможет
оставаться полноценным членом современного общества. Соответственно
требование времени заключается в
том, чтобы обучающийся был готов к
самообучению, самообразованию, осуществлению исследований с помощью
целеполагания [7].
Каждая из выделенных парадигм
может дополняться новыми тенденциями в соответствии с изменениями
потребностей и возможностей общества, трансформироваться к технологизации образования и способствовать всестороннему развитию научно24

педагогических работников по всей их
карьерной траектории.
Еще на пути профессионального
становления будущего преподавателя,
он должен нацеливаться на успешность своей карьеры. Этому способствует положительное отношение к
будущей профессиональной карьере,
как важной составляющей мотивации
специалиста на реализацию своих возможностей в условиях преподавательской деятельности, достижения высокого уровня профессионализма [1].
Управление профессиональной карьерой научно-педагогических работников это многогранный процесс, который должен осуществляться на
протяжении всего профессионального и жизненного пути. Этот процесс
включает профессиональное самоопределение, выявление карьерных
ориентаций и ценностей, он должен
быть нацелен на профессиональную
реализацию потенциалу, достижения
поставленных целей и успеха. Особенное значение отводится личностным характеристикам, среди которых
активность преподавателя, его мотивация к личностному развитию, компетентность, мобильность, самостоятельность. Гармоничное взаимодействие профессиональных и личностных
характеристик
позволяет
преподавателям спроектировать собственную профессиональную карьеру
и успешно ее реализовать [5].
Для того, чтобы сам преподаватель
мог успешно планировать и управлять
своей научно-педагогической и управленческой карьерой, ему необходимо
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выполнять следующие действия (составлены О.А. Сазыкиной [8]):
При поступлении в аспирантуру и
планируя стать ассистентом кафедры,
выпускник заведения высшего образования должен чётко формулировать и
воплощать свои цели в конкретные
периоды жизни.
Уметь критически оценивать и сопоставлять свои профессиональные
качества с теми требованиями, которые ставит перед ним заведение высшего образования и его должность.
В соответствии поставленной цели,
уметь определять задания и методы ее
достижения.
Преподаватель должен уметь составлять личный план развития
научно-преподавательской карьеры.
Необходимо овладеть навыками
планирования личного и рабочего времени (тайм-менеджмент).
Иметь желание продвигаться по карьерной лестнице, заниматься научной
деятельностью, стремиться сохранить
свой статус в коллективе.
Преподаватель должен знать фундаментальные основы, основные достижения, проблемы и тенденции развития собственной предметной области, основы современных подходов к
моделированию педагогической деятельности, т.е. развивать свои профессиональные компетенции.
Строить перспективы на краткосрочный и долгосрочный периоды карьеры. Преподаватель должен быть
осведомлен о перспективах карьерного роста и возможности повышения
квалификации (семинары, курсы по-

вышения квалификации, стажировки,
участие в международных программах
и проектах, сотрудничество с производством), а также об условиях, которые он должен для этого выполнить.
Владеть методами организации
научно-исследовательской работы (индивидуальной и коллективной), использовать инновационные технологии в преподавательской деятельности,
творчески мыслить и развивать творческие способности у студентов.
Для успешной реализации индивидуальной должностной траектории
преподавателю также следует выявлять специфику различных должностных уровней, знать существующие
приращения между квалификационными уровнями данных должностей,
а также владеть информацией о требованиях к выполнению профессиональных обязанностей. При условии,
что перевод на более высокую должность будет осуществляться планомерно и поэтапно, тогда профессиональное выполнение новых видов карьерной деятельности будет опираться на системное знание, обобщенный
опыт и предварительную дополнительную подготовку. В большинстве
случаев, в начальный период карьерного роста происходит интенсивное
освоение профессионально-должнос
тной компетенции, и затем уже осуществляется поддержание наработанного уровня и дальнейшее его совершенствование [3].
В начале профессиональной карьеры необходимо определить, что входить в понятие «профессиональная
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успешность» и как к ней подготовится
преподавателю.
В своей работе В. Московский [6]
создал модель и предложил технологию формирования профессиональной успешности преподавателя высшей школы. Разработанная технология
включает акмеологические технологии
(саморазвитие, самосовершенствование, самообучения и др.); условия
(социально-экономические, организа
ционно-управленческие, гуманизацию
и акмеологизацию подготовки преподавателей высшей школы, личностноориентированный и субъектный подход в процессе их обучения в университете и в условиях непрерывного образования; создание развивающей
среды в заведении высшего образования и обществе; создание команды
единомышленников преподавателей и
студентов и обратной связи об успешности преподавателя высшей школы)
и факторы (мотивационно-целевой,
креативно-когнитивный, рефлексивный, коррекция личностно-профес
сиональных качеств с целью формирования профессиональной успешности
и создание собственного имиджа).
Мотивационная готовность преподавателя к преподавательской деятельности происходит через внутренние
процессы интеллектуального, эмоционального и личностного развития. Она
содержит:
– информационно-содержательную
подготовку преподавателя к инновационной деятельности, которая основанная на реализации профессиональной культуры в условиях проектиро26

вания и планирования преподавательского опыта;
– практическую подготовку, строящуюся на изучении инновационных
технологий, освоении нетрадиционных приемов и методов педагогической деятельности;
– развитие специальных методов и
приемов развития профессиональной
успешности преподавателя высшей
школы [6].
В первую очередь для успешной
профессиональной карьеры преподаватель высшей школы составляет стратегию выработки профессионального
мировоззрения, используя междисциплинарный подход, и систему саморазвития.
Среди основоположных факторов
профессиональной успешности преподавателя, И. Антипина и А. Тулегенова
выделяют психологический возраст,
рефлексию, умение взаимодействовать
со студентами и профессиональную
компетентность. Также изучив классификацию признаков профессиональной успешности преподавателей
учреждений высшего образования
(96 признаков), их сгруппировано на
пять категорий: «личностные качества», «профессиональные качества»,
«признаки общественного признания»,
«социальные признаки», «результаты
научно-исследовательской работы».
Больше всего признаков содержится в
категории «личностные качества»
(39%), меньше всего – «результаты
научно-исследовательской работы»
(5%). Также часто выделяют признаки:
«профессиональная компетентность»,
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«материальный достаток», «признание», «авторитет в коллективе», «профессионализм», «высокая должность»
[10, с. 156].
Основным фактором, который обеспечивает профессиональную успешность преподавателя, является психологический возраст. Он определяется
особенностями хронологического возраста, стажем работы, субъективной
реализованностью преподавателя.
Психологический возраст влияет на
карьеру в системной совокупности
факторов (хронологический возраст,
стаж работы, самооценка психологического возраста, показатель психологического возраста) и производит синергетический эффект, проявляющийся в профессиональной успешности
педагога [10].
Достижения успеха в профессиональной деятельности преподавателя
напрямую зависит также и от его взаимодействия со студентами. Основные
функции преподавателя: ведение, поддержка, сопровождение обучающегося. Он должен поддерживать каждого
студента, помочь ему раскрыть потенциал, направить по жизненному пути.
В своей преподавательской деятельности он может выступать как фасилитатор, консультант, модератор, тьютор,
коуч, или же объединять несколько
ролей. Приоритетом для преподавателя должно выступать овладение всеми
ролями, уметь их применять на практике при необходимости. Коротко рассмотрим каждую роль:
– фасилитатор оказывает педагогическую помощь и поддержку студен-

там, что приводит в итоге к повышению продуктивности деятельности как
преподавателя (рейтинга, авторитета),
так и отдельного студента группы.
Студенты вступают в позицию помощников для преподавателя в поиске решений, а также имеют полную свободу
в этом поиске и право выбора на свое
решение. Функция преподавателя при
этом реализуется как педагогическая
поддержка самопознания студентов на
основе установления ценностно значимых связей субъектов взаимодействия при сохранении их личностной
уникальности и целостности;
– консультант призван научить студента учиться. Ее сущность состоит в
том, что на смену традиционному изложению материала преподавателем,
обучение реализуется через консультирование по решению конкретной
проблемы. Консультант может знать
готовое решение, которое в итоге он
может предложить, либо же владеет
способами деятельности, которые указывают путь к решению проблемы;
– модератор раскрывает потенциальные возможности студентов и их
способности с помощью специальных
технологий, которые помогают организовать процесс свободной коммуникации, обмена мнениями, суждениями и подводящих студентов к принятию решения за счет реализации внутренних
возможностей.
Среди
основных методов работы преподавателя выделены те, которые побуждают
студентов к деятельности и активизации, помогают определить существующие у них проблемы и ожидания, соз27
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дают атмосферу дружеских отношений;
– тьютор осуществляет педагогическое сопровождение студентов, его задача заключается в помощи студентам
получать максимальную отдачу от учебы, проводить групповые тьюториалы,
консультировать студентов, поддерживать и мотивировать их заинтересованность в обучении на протяжении
всего образовательного цикла. Тьюторство направлено не на воспроизводство информации, а на работу с
субъектным опытом студента, что подразумевает анализ познавательных
интересов, намерений, потребностей и
личного устремления каждого. С помощью специальных упражнений и
заданий он способен добиться продумывает способы мотивации и варианты фиксации достижений, определяет
направления проектной деятельности;
– тренер (коуч), что в переводе с
английского означает репетитор, инструктор. Задача тренера состоит в
том, чтобы помочь студентам в прохождении определенных учебных курсов, в образовании, в подготовке к публичным выступлениям, выступлений
с докладами и сообщениями на учебных, а затем и научных конференциях
[2; 7; 10].
Использование в преподавательской деятельности научно-педаго
гических работником выше описанных
ролей, способствует развитию образовательного процессов, налаживанию
комфортной обстановки для учения.
Взаимодействие преподавателя и студента будет продуктивным лишь в том
28

случае, когда оно будет основываться
на уважении к личности студентов,
понимании их потребностей и интересов, в умении правильно оценивать
ситуации и выбирать необходимый
тип общения.
Типы общения преподавателя со
студентами должны учитывать ориентации преподавателей на формальное
или неформальное общение, выбор
способы педагогического взаимодействия (жесткие или мягкие). Различают основные типы педагогического
общения: личностно-мягкий (преподаватели налаживают со студентами
эмоционально-личностные отношения, которые отмечаются мягкостью и
деликатностью); формально-жесткий
(преподаватели предпочитают общению со студентами на формальноролевом уровне, которые характеризуются жесткостью и авторитарностью);
системно-целостный (преподаватели
одинаково успешно используют мягкие и жесткие подходы на уровне
эмоционально-личного общения и в
профессиональной деятельности) [2,
с. 32].
Момент определения вектора профессионального развития связан с карьерными ожиданиями научно-педаго
гического работника. Характеристика
карьерных ожиданий специалиста отражает намерения относительно места
применения своей профессиональной
деятельности. Во время обучения в
университете будущий преподаватель
создает определенный проект дальнейшей профессиональной карьеры на
основе своих представлений, а также
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своего отношения к ней, что в дальнейшем воплощается в его карьерных ожиданиях. Готовность преподавателя к
успешной реализации профессиональной карьеры является интегральной характеристикой личности, которая
определяется совокупностью целого
ряда важных личностных черт и профессиональных качеств. Она содержит
психологическую готовность, теоретическую готовность (интеллектуальный,
когнитивный и информационный компоненты), практическую готовность,
готовность к дальнейшему совершенствованию себя как высококвалифицированного и конкурентоспособного
специалиста [1].
Выводы из данного исследования
и перспективы. Развитие успешной
профессиональной карьеры научнопедагогических работников заведений
высшего образования в контексте инновационной парадигмы образования,
приоритетом которой является всестороннее развитие личности, требует
поиска новых форм, подходов и путей.
Важными факторами достижения
успеха в профессиональной карьере
преподавателей выступают психологический возраст, рефлексия, умение
взаимодействовать со студентами и
профессиональная компетентность.
Среди признаков профессиональной
успешности преподавателей заведений
высшего образования называют профессиональную компетентность, материальный достаток, признание, авторитет в коллективе, профессионализм,
высокую должность. Перспективы
дальнейшего исследование становят

виды и формы повышения квалификации научно-педагогических работников заведений высшего образования.
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Summary. The modern innovative paradigm of education is aimed at the all-round
development of the individual, taking into account its needs, opportunities, capacity
development, career and professional growth. The article reveals the content of professional
success of academic staff in higher education institution, substantiates the main
approaches, factors and ways to achieve success in a professional career, describes the
forms of interaction between academic staff and students.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
СОЦІАЛЬНИМ ПЕДАГОГОМ
Філоненко І.С.
Студентка ІІ курсу магістратури Мелітопольский державний педагогічний
університет імені Богдана Хмельницького
Анотація: у статті розглядається питання теоретичного обгрунтування
та перевірка експерементальним шляхом педагогічних умов формування навичок здорового способу життя учнів початкової школи.
Ключові слова: здоровий спосіб життя, молодший шкільний вік.
Key words: healthy lifestyle, junior school age.
Однією з найважливіших функцій
освіти на сучасному етапі розвитку нашого суспільства є збереження і зміцнення здоров’я школярів. Формування
компетентної особистості, здатної до
здорового способу життя, корисної
суспільству – соціальне замовлення
держави, зумовлене часом. Виховання
свідомого ставлення до свого здоров’я
та здоров’я громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення
фізичного і психічного здоров’я.
Здоров’я нації – це показник цивілізованості держави, що відображує
рівень соціально-економічного розвитку суспільства, головний критерій доцільності та ефективності усіх сфер
діяльності людини.
У працях сучасних дослідників
(Т. Бережна, В. Горащук, В. Оржеховська та інші) наголошується на необхідності запровадження здоров’язбері
гаючого виховання у загальноосвітніх

навчальних закладах і формування у
дітей, підлітків і молоді культури
здоров’я, ціннісного ставлення до
здоров’я, здорового способу життя.
Здоровий спосіб життя – це система
ціннісно-змістових установок, знань,
мотиваційно-вольового досвіду особистості, який безперервно трансформується; це практична діяльність
суб’єкта, спрямована на збереження та
розвиток здоров’я в процесі адаптації
до змінених умов життєдіяльності у
відповідності з віковим розвитком» [1].
Дослідження зосереджені переважно на засобах фізичного виховання, в
умовах позашкільних навчальних закладів, дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, а виховний потенціал навчальновиховного процесу залишається майже не розкритим.
Віковий період 6-10 років фундаментально відображає подальші успіхи розвитку дитини у всіх сферах життєдіяльності. Базові пізнання своїх фізичних та розумових здібностей при31
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падають саме на молодший шкільний
вік. Період з 1 по 4 клас є сенситивним
для розвитку таких фізичних якостей,
як швидкість, координація та гнучкість [3].
Для створення в загальноосвітньому закладі здоров’язбережувального
середовища необхідно забезпечити виконання наступних умов, які визначаються певними поняттями [2]:
1. Пріоритет: визнання школою
проблеми збереження та зміцнення
здоров’я як учнів, так і вчителів однією
з найважливіших. З цією метою доцільно:
• розробити шкільну програму
здоров’я;
• забезпечити проведення діагностики здоров’я учнів та моніторингу змін,
які відбуваються в школі і пов’язані з
питаннями здоров’я;
• враховувати результати моніторингу під час розробки програм розвитку
та фінансування школи.
2. Відповідальність: кожна людина,
яка працює в школі, має нести відповідальність за вирішення питань
здоров’язбереження, що буде сприяти
утвердженню пріоритету здоров’я. для
цього доцільно:
• у посадові інструкції вчителів та
спеціалістів додати пункти, що стосуються їхньої діяльності у сфері
здоров’я;
• укласти зі школярами індивідуальні домовленості, в яких необхідно зазначити обов’язковість піклування
кожного з них про своє здоров’я;
• укласти індивідуальні домовленості
з батьками учнів, що підвищить рівень
32

їхньої відповідальності та конкретизує
можливості
залучення
до
здоров’язбережувальної діяльності навчального закладу.
3. Урок: забезпечення позитивного
педагогічного та психологічного впливу кожного вчителя на своїх учнів під
час проведення уроків з максимальною індивідуалізацією цього впливу.
4. Навчання: забезпечення необхідного рівня грамотності школярів та
педагогів з питань здоров’я, для чого
ввести в навчальні програми спеціальний предмет. При цьому необхідно
пам’ятати, що головна мета такого
предмету – виховання в учнів потреби
правильно піклуватися про своє
здоров’я та вести здоровий спосіб життя. Для педагогів доцільно організувати курси підвищення кваліфікації,
професійної перепідготовки [3].
5. Зміцнення здоров’я та фізичний
розвиток учнів: при появі у школи фінансових можливостей, доцільно використати їх для створення умов, що
будуть сприяти цілеспрямованому
формуванню, зміцненню та відновленню здоров’я учнів та педагогів (відкриття фітобару, будівництво додаткових спортивно-тренажерних залів, басейну, комплексу медичної діагностики та само діагностики, кабінетів
фізіотерапії, психологічного розвантаження, лікувальної гімнастики та ін.).
Для
створення
ефективного
здоров’язбережувального середовища
педагогічному колективу доцільно скористатися методикою Н. Смірнова
«Послідовність формування здоров’я
збережувального середовища школи».
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Ця методика складається з певних
окремих так званих «кроків».
Перший крок полягає у створенні
невеликої (5 – 10 осіб) ініціативної групи з тих, хто готовий до здійснення
проектної діяльності з метою створення здоров’язбережувального середовища школи. До її складу можуть ввійти
вчителі, спеціалісти школи, науковці, а
також батьки учнів, між якими розподіляються соціальні ролі для групової
роботи: «генератори ідей», «критики»,
«організатори», «комунікатори». Завдання директора школи полягає у
підборі людей та створенні необхідних
умов для їхньої продуктивної діяльності.
Другий крок складається з підготовки та прийняття обґрунтованого
рішення щодо визначення проблеми
здоров’я учнів та вчителів як пріоритетної та врахування ресурсних можливостей школи (кадрові, фінансові,
організаційні); розробки та прийняття
проекту «Здоров’я школярів»; пошуку
допоміжних ресурсів, джерел фінансування, необхідних для реалізації проекту. Завдання та відповідальність
кожного учасника мають бути відображені в плані роботи.
Третій крок забезпечує підвищення
кваліфікації в сфері здоров’я
збере
жувальної педагогіки; навчання одного або декількох педагогів за більш
поглибленою програмою; укладання
договорів щодо співробітництва з науковцями.
Четвертий крок має на увазі активізацію можливостей батьківського комітету, вчителів, спонсорів, адміні-

страції міста, управління освіти для
успішної реалізації проекту.
П’ятий крок полягає у розробці
програми моніторингу – діагностики
стану здоров’я учнів та оцінки факторів навчального процесу, що негативно впливають на здоров’я учнів; створення «Паспорту здоров’я» для кожного школяра.
Шостий крок складається з аналізу отриманих результатів оцінки стану здоров’я учнів та впливу на їхнє
здоров’я негативних факторів з метою отримання зворотного зв’язку
щодо ефективності здоров’я
з бе
режувальної діяльності школи, а також врахування отриманих результатів під час планування та корегування програми діяльності школи на
другому етапі.
Створити здоров’язбережувальне
середовище загальноосвітнього закладу, яке на практиці буде ефективно забезпечувати збереження та
зміцнення здоров’я учнів, можливо
лише за умови створення педагогічного колективу однодумців, в яких
необхідно сформувати компетенції в
питаннях здоров’я (його збереження
та зміцнення, введення здорового
способу життя, володіння методами
здоров’яз береж ув альної педагогіки
та практичної психології), а також
цілеспрямованого виховання культури здоров’я учнів, відповідальності
за особисте здоров’я та здоров’я оточуючих, формування в них здоров’я
збережувальної компетентності шляхом набуття знань, умінь і навичок
збереження та зміцнення здоров’я.
33
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Таким чином, «здоров’я
збережу
вальне середовище» не набуло в психолого- педагогічній літературі однозначного тлумачення. Найчастіше під
ним розуміють сукупність умов, які
запроваджуються в загальноосвітньому закладі й реалізуються за активної
участі педагогічного колективу, учнів
та їхніх батьків. Основна мета створення такого середовища – збереження і зміцнення здоров’я школярів і педагогів.
Щодо змісту самих умов, вони
охоплюють широке коло різних напрямів педагогічної діяльності, оптимальна реалізація яких досягається
за допомогою покрокової методики.
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ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНИЙ САМОРОЗВИТОК
ВЧИТЕЛЯ
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кандидат педагогічних наук, доцент Державний вищий навчальний заклад
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Анотація
В статті розкриваються особливості самовиховання та саморозвитку вчителя.
Ключові слова: самовиховання, професійне становлення, педагогічна діяльність, виховне середовище, становлення особистості.
Саморозвиток індивіда це – самовиховання яке відбувається згідно
його інтересів та суспільних вимог, які
ставляться перед ним.
Розглядаючи саморозвиток як діяльність і вищу форму активності людини, не можна забувати, що ця діяльність, як і будь-яка інша, є своєрідним
соціальним досвідом, який треба набувати. Проте далеко не всяка активна
діяльність є самовиховною. Лише тоді,
коли самоосвіта, і будь-які інші форми
активності здійснюються з метою прогресивних змін тих чи інших якостей
особистості ми маємо справу з саморозвитком. Отже, саморозвиток – це
завжди спрямована діяльність, яка мотивується внутрішнім бажанням людини вдосконалювати себе, яке у свою
чергу народжується у результаті суперечностей між бажаннями і можливостями. [5, 37-38].
Саморозвиток є обов’язковим елементом фахової діяльності кожного
вчителя, який вільний у виборі передових технологій навчання та прийомів і

засобів роботи над собою. Самовиховання здавна було предметом дослідження філософів, педагогів, психологів. У педагогіці проблему самовиховання досліджували В.М. Галузинський,
А.К.Громцева, О.Г. Ковальов, Я.І. Кол
ду
нов, О.І.Кочетов, Л.І. Рувінський,
В.О. Сухомлинський, Л.О.Ярова та ін..
Проблема самовиховання одержала
розвиток у працях Я.А.Коменського,
який зазначав, що самостійність учнів
в усіх ланках їхнього розвитку є головною основою для досягнення успіху.
Ж.-Ж. Руссо писав, що людина здатна
до самовиховання у будь-якому віці і
самовиховання є найважливішим засобом формування особистості і т.ін.
Самовиховання,саморозвиток є головними чинниками формування й
вдосконалення педагогічної майстерності вчителя. Учні люблять вчителя,
який працює над собою, є творчою
особистістю, яка знаходиться в постійному пошуку, самовдосконаленні, самовихованні. Якщо педагогу вдається
активізувати в учнів потребу свідомо35
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го формування власної особистості,
тоді істотно підвищується ефективність навчально-виховної роботи. Виховний вплив на школярів стимулює їх
до самовиховання.
Стаття присвячена дослідженню самовиховання як чинника й процесу
вдосконалення педагогічної майстерності вчителя.
Для професійного становлення
вчителя крім засвоєння певних умінь,
значень, спеціальних засобів мислення, необхідні розвиток і збагачення
уявлень про себе як професіонала, що
визначає ставлення педагога до професійної діяльності.
На думу О.А. Кобенко, передумовами самовиховання людини, є її життєві цілі і плани, здатність до об’єктивної
самооцінки, звичка до вольового саморегулювання, творче мислення, почуття власної гідності, а також знання теорії самовиховання і наявність певного досвіду роботи над собою [1, 136].
Саморозвиток постає як цілеспрямований процес, який є продовженням професійного виховання, коли
майбутній вчитель з об’єкта виховного
впливу перетворюється на суб’єкт організації власної життєдіяльності: самостійно обирає мету самовдосконалення, постійно аналізує здобутки
професійного зростання, займається
самоосвітою [4, 40].
При цьому зміст самовиховання
вчитель сам визначає для себе, виходячи з специфіки професії та особливостей свого “Я”. Хоча дуже важливо, що б
це було всебічне самовдосконалення –
професійне, розумове, моральне, есте36

тичне, вольове, громадянське, фізичне
тощо.
Самовиховання здійснюється за допомогою таких методів як самоспостереження, самоаналіз, самопізнання,
самооцінка, самоосвіта, самотренування, самонавіювання, самозаохочення,
самопримушення, слідування позитивному прикладу, пошук в собі нових
можливостей.
Як зазначає А.В. Трохова, саме навички самоаналізу та самооцінки почуттів, задоволення результатами, допомагають у професійній діяльності
вчителя оцінити власну компетентність, проаналізувати сильні та слабкі
сторони діяльності[6, 66].
Професійно-осоибистісний саморозвиток вчителя, зазначає І. Краснощок, полягає у творчому спрямуванні
життєдіяльності особистості на усвідомлення і перетворення себе і навколишнього світу. Спонукає вчителя до
аналізу причинно-наслідкових зв’язків,
стимулює розвиток його здатності до
самоаналізу, роботи над собою і реалізацію цієї здатності в складних умовах
професійної діяльності, пошуку й особистої оцінки власного життєвого та
педагогічного досвіду. [2, 10 ].
Ще до початку професійної діяльності майбутньому педагогові бажано
закласти основи для майбутньої стратегії самовиховання, яка б ураховувала
конкретні особливості та запити
студента[1, 137].
Саморозвиток й самореалізація як
головні продукти самовиховання є головними функціями індивідуального
стилю діяльності, без якого не можна
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вести мову про педагогічну майстерність [6, 64].
Саме за допомогою самовиховання,
самопізнання, саморозвитку будь-яка
людина, що обрала професію вчителя,
здатна успішно самореалізуватись у педагогічній діяльності, збагатити педагогічну
культуру своїми досягненнями. [6, 69].
Самовиховання вчителя є важливішою передумовою успіху в справі навчання учнів виховувати самих себе,
який сам по собі є також неабияким
показником педагогічної майстерності. Адже самовиховання як вчителя,
так й учня потребує дуже важливого,
могутнього стимулу – почуття власної
гідності, бажання стати сьогодні кращим, ніж був учора. [7, 62].
Діяльність вчителя у загальноосвітній школі має бути спрямована на
успішне навчання, розвиток і виховання школяра.
Тому педагогічне керівництво самовихованням – це, насамперед, відносини між педагогом і вихованцем, пройняті глибокою взаємною вірою в до-

брі наміри. Якщо вчителя і учня
об’єднує довір’я – тоді вчитель має
право вчити самовихованню, тоді навчання сприймають як мудрість життєвого досвіду.
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Формування всебічно розвиненої
особистості неможливе без активної
творчої діяльності людини. В цьому
процесі велике значення належить музичному вихованню. Серед його різноманітних форм визначне місце займає
хоровий спів, колективний характер та
широка доступність якого роблять
його найбільш ефективним засобом
активного залучення особистості до
цінностей музичної культури.
Музичне виховання, розвиток музичних здібностей, закладених в кожній дитині, є необхідною складовою
повноцінного розумового, морального, естетичного виховання, тому що в
кожному з цих аспектів процесу формування особистості є елементи, що
можуть бути розвинені лише засобами
музичного мистецтва в ході систематичного музичного навчання та виховання. Музичні здібності розвиваються в процесі музичної практики, на
музичному матеріалі спеціальними
методами, притаманними саме музичному мистецтву. Отже, музичне вихо38

вання є одним із компонентів системи
естетичного виховання особистості.
Без музичного мистецтва цілісність
цієї системи порушується.
Естетичне виховання взагалі та музичне виховання зокрема стає в наш
час потребою не окремих людей, а
всього суспільства і впливає на все
суспільство в цілому. Багато педагогівмузикантів (О.Апраксіна, Ф.Колеса, Г.
Лумакін, Б.Асаф’єв та інші) вважають
музику одним із основних елементів
формування повноцінно розвиненої
особистості. В умовах оновлення суспільства, відродження національної
культури, побудови національної школи, національної самосвідомості естетичне виховання школярів і молоді, як
засіб формування духовного світу людини, морально-естетичних норм має
посісти провідне місце в системі всього навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі. Важливо розширити коло художніх вражень дітей,
систематично знайомити їх з музикою,
виховувати емоційну чутливість до неї
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на основі ознайомлення з хоровими
творами, повідомляючи про виразні
засоби музичної мови. Однією з форм
залучення дітей до музики є творчовиконавська діяльність, яка може здійснюватись в найрізноманітніших видах (гра на музичних інструментах,
ансамблевий, хоровий спів, ритмічний
рух, танець тощо).
Але за всі часи найактивнішим видом музичної діяльності, здатним охопити широкі маси дітей, є хоровий
спів – справді масовий вид музичноестетичного виховання та освіти. Особливості та переваги цієї форми музичної діяльності полягають в тому,
що хоровий спів – найбільш доступний вид музичного виконавства. Ця
доступність зумовлюється тим, що голосовий апарат (“інструмент”), дано
людині від народження і вдосконалюється разом з її ростом і розвитком.
Виховання співочих навичок є одночасно і вихованням людських почуттів
та емоцій.
Навчально-виховний процес у системі позаурочних занять хоровим мистецтвом у школі є досить складним.
Його злагодженість, ефективність, позитивне ставлення учнів залежать від
багатьох факторів об’єктивного і часто
необ’єктивного характеру, від життєвих реалій, які мали місце завжди і,
особливо, на сучасному етапі. Однак,
якщо керівництво школи, вчителі розуміють важливість цієї справи, люблять і шанують хоровий спів, проводять певну роз’яснювальну роботу з
батьками в цьому напрямку, шкільні
хори завжди приносять насолоду ді-

тям і слухачам під час звітів, конкурсів, концертів.
Хорових колективів у загальноосвітній школі повинно бути декілька, в
залежності від віку учнів. Саме вони
становлять основу масового залучення
школярів до мистецтва. Хоровий спів
як мистецький жанр є найбільш дійовим, доступним і улюбленим серед дітей. Отже їхня участь у шкільних хорових колективах, вміння працювати,
реагувати на звучання колективного
інструменту, найкращого і, водночас
найскладнішого інструменту – людського голосу, повинно стати основою
загального художнього розвитку, розумової діяльності, творчого мислення, розвинення емоційної чутливості
до всього прекрасного в житті, природі, оточенні, спілкуванні між людьми.
Хорова музика завжди яскраво
програмна, зміст її розкривається через слово і поетичний текст, через музичну інтонацію та мелодію. Основою
вокально-хорових творів завжди є поезія. Тому робота над виразністю вимови, прищеплення дітям уміння відчувати наповненість, об’ємність, насиченість слова, що несе ідею, зміст, задум, є зв’язуючою ланкою між ними.
Ця особливість дуже важлива для музичного виховання дітей, яким властива конкретність мислення, образність
уявлення.
Ще декілька років тому достатнім
було виконання хором найпростіших
одноголосних та двоголосних творів.
Але зараз в критерій оцінки шкільного
хорового співу входять головним чином такі якісні показники як характер
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репертуару, виразність, чистота, інтонування, культура виконання та ін.
Хорові заняття все частіше містять
елементи нотної грамоти, навички слухання музики, пов’язані з розумінням
виразного значення основних елементів музичного мовлення, акапельне виконання. Хоровий спів вважається одним з найважливіших видів, який
сприяє розвитку всіх музичних здібностей особистості, формуванню її
художнього смаку, духовних потреб,
творчих здібностей, світоглядних позицій тощо.
Разом з тим, музично-естетичне виховання має низку проблем. Однією з
них є недостатня кількість дитячих
хорових колективів, де б велась систематична цілеспрямована робота з
музично-естетичного просвітництва
дітей та юнацтва. В колективах, які існують, далеко не завжди робота поставлена на належному рівні, недостатньо хорових колективів, які б вели
активну хорову діяльність. Деякі керівники шкільних хорів не наважуються включати до своїх програм твори без супроводу, рідка звучить багатоголосся. Причинами такого стану є,
з одного боку – недостатня увага педагогів до проблем розвитку музичного
слуху, а з іншого – відсутність, особливо у молодих педагогів, досвіду роботи
в плані навчання дітей співу по нотах,
знання необхідних методик.
Систематична вокально-хорова робота повинна бути спрямована на розвиток голосу, його техніки, на формування здорового голосового апарату,
його витривалості, що теж є необхід40

ним і важливим. Розвиток співочого
дихання активізує роботу дихального
апарату, розвиває легені, збільшуючи
кисневий обмін в організмі. Виховання правильної співочої постави сприяє
формуванню осанки, впливаючи на
зовнішню естетику постаті.
На жаль, ще нерідко вокальнохорова робота, робота над музичними
творами в дитячому хорі ведеться на
слух. Особливо це характерно для колективів загальноосвітніх шкіл під час
їх підготовки до оглядів художньої самодіяльності. В цьому плані спів по
нотах дає можливість більш бережно
відноситись до тендітного дитячого
голосу, дозволяє скорочувати терміни
розучування творів, допомагає виразному виконанню, дає можливість самостійно поповнювати свої музичні
знання.
Основою такої складної і важливої
роботи, матеріалом, на якому створюється колектив, що в подальшому називатиметься “художнім”, тобто таким,
що володіє комплексом вокальнохорових навичок, розвинутим звуковисотним і гармонійним слухом його
учасників та художньо виконує різні за
складністю твори є репертуар. Репертуар – це дуже широке і складне поняття, а не лише назви творів, які виконує хор. “Репертуар – візитна картка
диригента, обличчя колективу, він має
бути дібраним “красиво, до лиця і на
зріст” (М.Зарінська). Правильний вибір репертуару на основі всіх дидактичних принципів – основа грамотної,
професійної роботи з дітьми. Це вимагає певного досвіду, суто практич-
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них навичок. При підборі репертуару
слід враховувати вікові та індивідуальні особливості дітей, їх вокальні можливості, загальномузичні здібності,
інтелектуальний розвиток. На початковому етапі роботи над хоровими
творами до уваги береться діапазон
хору, теситурні особливості, розмір
музичних фраз, дикційні складності,
ступінь розуміння значення широких
інтервалів, хроматизмів тощо.
Добираючи репертуар, необхідно
враховувати його різножанровість,
різноманітність за характером, тематикою, емоційно-образною сферою.
Це урізноманітнює творчий процес,
сприяє вихованню різних технічновиконавських навичок, розвиває артистичність, вміння перевтілюватись
при виконанні музики різних жанрів,
стилів, характерів.
Необхідно підкреслити важливість
включення до репертуару народної
пісні, яка сприяє формуванню цілого

комплексу навичок (співацького дихання, дикції, кантилени, розвитку
гармонічного слуху) тощо. Знання народних пісень, вміння їх виконувати є
одним з елементів патріотичного виховання дітей. Видатні українські композитори М.В.Лисенко, М.Д. Леонтович, К.Г.Стеценко надавали народній
пісні великого виховного значення,
вони вважали її неабиякою силою,
здатною повернути тих, хто забув про
свою національну приналежність,
справедливо вважають її одним з наймогутніших факторів національного
відродження.
Таким чином, хоровий спів як одна
з основних форм музичного мистецтва
займає дуже важливе місце в системі
масового музичного виховання та
освіти. Одне з його найважливіших завдань – бути надійним помічником
загальноосвітньої школи у виконанні
основної вимоги – значно покращити
художню та естетичну освіту учнів.
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ЗАРОДЖЕННЯ ВЕТЕРИНАРІЇ
І ВЕТЕРИНАРНОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ В XIX СТ.
Пилипенко О.П.,
старший викладач,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вара А.
студент гуманітарно-педагогічного факультету
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Анотація. Ветеринарія в Німеччині, як і весь комплекс ветеринарних послуг,
належить до системи охорони здоров’я. Тільки в 30-40 рр. XIX ст. з введенням у
1839 р. екзаменів (Approbationsprüfungen) з допуску до ветеринарної практикиапробації (отримання повноцінної ліцензії для ветеринарів) і створенням спілок
ветеринарів відбулося офіційне визнання професії лікаря ветеринарної медицини
в цій країні
Ключові слова: ветеринарія, професія ветеринара, хвороби тварин
Keywords: veterinary profession, veterinary profession, animal disease
Початкові знання про основи ветеринарної діяльності почали формуватись у людства відразу, як тільки тварини були взяті ним під захист і опіку.
Хоча діагностика хвороб і лікування
тварин людиною має довгу тисячолітню історію, професія ветеринара в Німеччині досить довго офіційно не визнавалось державою.
Мета статті – розгляд та аналіз розвитку ветеринарії і ветеринарної освіти в XIX ст..
В 30-40 рр. XIX ст. з введенням у
1839 р. екзаменів (Approbationsprüfungen) з допуску до ветеринарної практикиапробації (отримання повноцінної ліцензії для ветеринарів) і створенням
спілок ветеринарів (tierärztliche Vereine)
відбулося офіційне визнання професії
лікаря ветеринарної медицини [7, с.25].
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Очевидним є той факт, що ветеринарія як наука також тривалий час перебувала під впливом медицини. Світова практика визначення місця ветеринарії в системі охорони здоров‘я
людей визначає правову можливість
називати її ветеринарною медициною.
Порівнюючи розвиток спеціальностей
«медицина» і «ветеринарна медицина»,
які в Німеччині є спорідненими, тому
що обидві входять в систему охорони
здоров’я, потрібно акцентувати увагу
на тому, що на відміну від ветеринарної медицини розвиток німецької медицини був набагато стрімкіший: ще в
1350 р. Карлом IV в Положеннях про
лікарську діяльність (Medizinalordnung) було визначено коло професійних обов’язків лікарів і чітко відмежовано діяльність лікарів-фахівців від
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заняття лікарським промислом. Що
стосується розвитку ветеринарної
освіти, то навіть в середині XVIII ст. в
Німеччині не існувало навчальних закладів, де можна було отримати професію лікаря ветеринарної медицини
[2, с. 139].
Причин, за якими розвиток ветеринарії, як науки, в німецькомовних країнах затримався майже до середини
XIX ст., достатньо багато. Процеси пізнання природи і суспільства ще з
XIII ст. розглядалися з позицій теологічного раціоналізму, а природнича
система Аристотеля була об’єднана
Фомою Аквінським з християнською
теологією і етикою [6, с. 2]. Варто наголосити, що велику роль на той час
відігравала віра в потойбічні сили, духів, демонів, коли прості селяни довіряли не медицині, а молитвам і чаклунству [1, с. 14].
На думку німецького дослідника
Шмальтца (Schmaltz), зародження ветеринарії в Німеччині відбулося в часи
Просвітництва і Ренесансу, коли в монастирях швидкими темпами розвивалася «монастирська медицина».
Спалах чуми великої рогатої худоби по всій Європі на початку XVIII ст.
став причиною пожвавленого інтересу
до ветеринарії, адже існування значної
частини людства було поставлено під
загрозу. Понад 200 мільйонів голів великої рогатої худоби в Європі (серед
них – 28 млн. голів худоби у Німеччині) було поставлено під загрозу тотального знищення [6, с. 2].
До початку XVIII ст. лікування тварин було справою власників худоби

або тих, хто їх доглядав. Згодом до них
приєдналися особи, які кастрували
тварин, професійно займалися здиранням шкір мертвих тварин, забійники худоби. У деяких федеральних землях при наданні роботи забійника худоби вимагали дозвіл на роботу з тваринами [4, с. 15]. До лікування хвороб
коней долучалися також і ковалі, які
користувалися великою повагою серед
населення [3, с. 53]. Професія ветеринара довго офіційно не визнавалась
державою і боротьба з інфекційними
хворобами тварин в XVIII ст. проводилась виключно силами лікарів, тому у
другій половині XVIII ст. через масове
поширення інфекційних хвороб серед
тварин значно виріс попит на фахівців
ветеринарної справи.
Державна боротьба з чумою почалася наприкінці XIX ст.. 3 квітня 1769 р.
королем Пруссії Фрідріхом II під загрозою розповсюдження цієї хвороби
в усій країні був виданий указ, згідно
якого діагностика хвороб і виписка
протоколів розтинів тварин проводилась спеціально створеними санітарномедичними підрозділами (колегіями).
Вжиті на державному рівні заходи виявились неефективними і очікуваних
результатів не принесли.
Зменшення продуктів харчування
тваринного походження (м’яса, молока, яєць) в результаті різкого зниження поголів’я худоби мало негативні
наслідки для сільського населення, для
якого вони були основним джерелом
харчування. Через зменшення продуктів життєдіяльності тварин (наприклад, гноївки як засобу для удобрення
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земель) різко зменшились врожаї в
сільському господарстві Німеччини.
Зацікавленість в ефективному сільському господарстві, урбанізація, приріст населення, еволюційний розвиток
багатьох наук (фізики Ньютона, астрономії Декарта) і гострий дефіцит в фахівцях ветеринарного профілю сформували передумови для зародження і
розвитку ветеринарії і створення мережі ветеринарних ВНЗ. З їх появою
ветеринарна медицина зробила значний внесок у ліквідацію багатьох небезпечних хвороб минулого тисячоліття (чуми великої рогатої худоби,
сапу коней, злоякісної катаральної гарячки тощо).
У 1768 р. військовий лікар Генштабу Прусії Котеніус (Cothenius), який,
на думку деяких дослідників є «хрещеним батьком» ветеринарного закладу в
Берліні [6, с. 4], вказав на необхідність
створення ветеринарних навчальних
закладів в Німеччині. Користуючись
підтримкою короля Фрідріха II, він висловився за створення на кшталт
французького ветеринарного навчального закладу в Пруссії з обов’язковим
викладанням анатомії і патології домашніх тварин [1, с. 14]. На його думку, при кожній ветеринарній школі
повинні функціонувати клініки для
тварин з санітарно-епідеміологічними
службами, на яких повинна проходити
клінічна підготовка «умілих лікарів
для великої рогатої худоби» [ 5, с. 1 ].
Під впливом таких тенденцій майбутні ветеринарні лікарі й аптекарі
були направлені на навчання до Франції (Ліон і Альфорт) з можливістю
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працювати після їх закінчення викладачами ветеринарної медицини в німецьких університетах.
Початок початково-формувального
етапу розвитку вищої ветеринарної
освіти характеризується створенням
кафедр ветеринарної медицини при
університетах: в 1768 р. – в Геттінгені,
в 1778 р. – в Кайзерслаутерні, в 1777 р. –
в Гіссені, в 1788 р. – в Марбурзі. Кафедра в Марбурзі проіснувала до 1837 р.
Тут була захищена Карлом Лаппе в
1811 р. перша докторська дисертація з
ветеринарної медицини в Німеччині з
наданням титулу доктора ветеринарії
(Doctor der Tierheilkunde) [4, с. 14].
Найстарішим серед вищих ветеринарних закладів німецькомовних країн
є університет ветеринарної медицини
у Відні (Veterinärmedizinische Universität
Wien), заснований в 1767 р. як школа
для лікування хвороб великої рогатої
худоби (Lehrschule zur Heilung der
Viehkrankheiten).
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PLAY-BASED METHODS IN TEACHING ENGLISH
Demianenko T.А.
Tavria State Agrotechnological University
Key words: developing language skills, play-based methods, educational games,
efficient tools in teaching.
Mastering English skills, especially
grammar skills, has always been problematical for ESL students of any level. Having
learned a lot of rules and done plenty of
written exercises the students are not often
able to apply them when speaking and
don’t identify them when listening. Furthermore, the grammar learning is perceived as effortful and boring work. Taking
this problem into account a teacher should
realize the barest necessity of rationalization of this kind of learning activity and
the necessity of searching and practicing
more efficient tools in teaching.
Among the efficient and interesting
methods of teaching and learning English
grammar is the grammar games use. The
games help teacher to create the context
where the language and its grammar phenomena acquire real, living meanings and
become useful. “Games motivate, give
reasons for realization of grammar phenomena, as those who take part in the
games are anxious to understand the real
meaning of what they and their partners
say. They strive for correct reporting the
information and for being understood
right by others. The gaming introduces an
element of competition to the knowledge
acquiring activity” [1]. Educational games
impart a comfortable atmosphere to
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learning; create a friendly climate in a
class-room. When playing or acting out
the students have a good opportunity to
exercise new grammar rules by living
speech patterns, in contextual, free and
easy atmosphere as students’ attention is
directed and concentrated on a game content not on grammar as educational subject. The games generate favourable conditions for a fruitful work on a grammar
theme and make students use the foreign
language.
There are some remarkable teaching
findings and ideas in a sphere of playbased approach presented on the websites of various international editions. In
the article “Six Games for the EFL/ESL
Classroom” of “The Internet TESL
Journal”[2] Aydan Ersöz , an English
teacher of Gazi University (Ankara, Turkey) says language learning is a hard
work, so well-chosen game is invaluable
tool to relax tension and at the same time
to practice language skills. ‘Games are
highly motivating since they are amusing
and at the same time challenging. Furthermore, they employ meaningful and
useful language in real contexts. They also
encourage and increase cooperation.’ [3].
Jerry Thekes, a doctor of Applied Linguistics and skillful teacher from Great Brit-
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ain, basing on his long teaching experience calls the gaming “a tool for holding
students’ attention for a long time” especially if a teacher uses visual teaching
materials. In his article “Grammar games
with students’ total physical involvement”
[4] Dr. Thekes states that play-based activities with proper visual materials are a
powerful resource for an educational process promotion and agrees with Simon
Mumford, an English teacher of Izmir
University of Economics, who believes
that teachers should involve graphical images and pictures since this way is the
simplest and the fastest one to bring to a
classroom a living situation that can embody educational theme. According to
those methods of teaching grammar the
remarkable grammar reference “Essential
Grammar in Use” by Raymond Murphy is
actually more drawn than written. As for
professor Mumford teaching experience
told in his article “Using Creative Thinking to Find New Uses for Realia [5]” the
fact of play methods practice based on
“everyday realia and activities from daily
life” is very worth attention. And he practices it both for training, strengthening
and explaining a new subject. He gives the
example of the “performance” of the
“Prepositions of place and movement”
theme. Usually the variety of prepositions
does not serve to their easy adoption, so,
the professor explain the theme by means
of “A Tie and Prepositions” game: he
shows “how to tie a tie” and comments
the movements of his hands using the
prepositions under, in front of, over, up,
behind, through, round, down etc. The
game usually produces a required effect.

Incorporating role-play into the classroom adds variety, a change of pace and
opportunities for a lot of language production and also a lot of fun! It can be an
integral part of the class and not a ‘oneoff ’ event. If the teacher believes that the
activity will work and the necessary support is provided, it can be very successful.
However, if the teacher isn’t convinced
about the validity of using role-play the
activity “will fall flat on its face just as you
expected it to” (Gillian Porter Ladousse
1987). Therefore, if you think positive and
have a go, you may be pleasantly surprised.
Role-play is any speaking activity
when you either put yourself into somebody else’s shoes, or when you stay in
your own shoes but put yourself into an
imaginary situation!
Imaginary people - The joy of roleplay is that students can ‘become’ anyone
they like for a short time! The President,
the Queen, a millionaire, a pop star ……..
the choice is endless! Students can also
take on the opinions of someone else. ‘For
and Against’ debates can be used and the
class can be split into those who are expressing views in favour and those who
are against the theme.
Imaginary situations - Functional language for a multitude of scenarios can be
activated and practised through role-play.
‘At the restaurant’, ‘Checking in at the airport’, ‘Looking for lost property’ are all
possible role-plays.
It is widely agreed that learning takes
place when activities are engaging and
memorable. Jeremy Harmer advocates the
use of role-play for the following reasons:
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- Quieter students get the chance to
express themselves in a more forthright
way
- The world of the classroom is broadened to include the outside world - thus
offering a much wider range of language
opportunities
In addition to these reasons, students
who will at some point travel to an English-speaking country are given a chance
to rehearse their English in a safe environment. Real situations can be created and
students can benefit from the practice.
Mistakes can be made with no drastic
consequences.
Role-play is possible at elementary
levels providing the students have been
thoroughly prepared. Try to think through
the language the students will need and
make sure this language has been presented. Students may need the extra support of having the language on the board.
I recently did a ‘lost property office’ roleplay with elementary adults and we spent
time beforehand drilling the structures
the students would need to use. When the
role-play began the students felt ‘armed’
with the appropriate language. At higher
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levels the students will not need so much
support with the language but they will
need time to ‘get into’ the role.
Thus, analyzing some creative teachers’
experience in their searching for efficient
methods, the authors have reached the conclusion that play-based methods and activities are of current importance in Grammar
class and have some clear advantages
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Аннотация. В статье показана роль постоянного самосовершенствования
педагогов, формирования у них устойчивой потребности в данном направлении,
показывая воспитанникам пример развития и побуждая их к позитивным изменениям.
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Одной из важных задач в подготовке
современного учителя является обеспечение со стороны преподавателя вуза
условий для его духовного роста, личностного и профессионального самосовершенствования и саморазвития обучаемого. Решение данной задачи мы
связываем с необходимостью объедине
ния разнообразных знаний в профессиональной подготовке учителя, обеспечение гармонии этики, философии, педагогики и психологии, способствующих
осуществлению его идеальной цели –
профессионально-педагогическому самосовершенствованию. Эта позиция
раскрыта нами в ряде работ [2; 3]. Принцип самосовершенствования рассматривается нами как основа направленности на творческую деятельность,
сформированности ценностных гуманистических оснований деятельности
педагога. Индивидуальный стиль деятельности в данном аспекте является

критерием проявления творчества учителя [4, с. 123].
Личностно-ориентированный учитель свое призвание связывает с развитием личности ребенка, его творческих
способностей и главное – способности
менять самого себя. Вслед за признанием права учащихся быть субъектами
деятельности, познания и общения перед учителем возникает новая задача –
довести их до уровня сознательного
самоуправления и научить совершенствоваться в этом качестве. Подобный
тип педагога строится на общечеловеческой шкале ценностей и отражает
растущую потребность общества в педагогах гуманистической ориентации.
Оказывая влияние на внешние
условия, педагог создает материальные
(среда) и идеальные (образцы знаний,
отношений) предпосылки для развития личности. Влияя на внутренние
условия, он регулирует физическое и
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психическое состояние участников
воспитательного процесса, стимулирует их стремление к личностному и
профессиональному (для воспитателя)
самосовершенствованию.
Основным методом по выполнению
поставленной задачи Д.А. Белухин называет особым образом организованную
жизнедеятельность ребенка, которая подразумевает под собой оказание на него
вербальных и невербальных воздействий
педагога, органично сочетающихся с деятельностью как таковой, имеющей также
характер воздействия [1, 61].
Тем самым деятельностный подход
рассматривается как основной методологический принцип определения содержания профессиональной подготовки в педагогическом вузе в контексте
личностно-ориентированной педагогики. Он позволяет решать вопросы усвоения теории и приобретения практических умений на специальным образом
организованных занятиях. В процессе
обучения происходит последовательное формирование личностных новообразований у будущего учителя, в соответствие с которыми, каждая ступень
обучения предполагает свой набор профессиональных компетенций в соответствии с государственными стандартами высшего образования. Природа
компетентности такова, что оптимальные результаты в решении задач достижимы лишь при условии глубокой личной заинтересованности человека.
Педагог, занимающийся самопознанием и саморазвитием, увлекает, «заражает» воспитанников своим личным
примером. Поэтому поиск оптимальных
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путей управления в оптимизированной
системе подготовки будущих педагогов
к профессии актуализирует задачу постоянного самосовершенствования самих педагогов, формирования у них
устойчивой потребности в данном направлении, показывая воспитанникам
пример развития и побуждая их к позитивным изменениям. В их основе – определение ценности развивающих педагогических влияний в качестве средств
поддержки «самостроительства» будущего учителя, диалога, сотрудничества,
сотворчества, определяющих смысл и
направленность взаимодействия участников педагогического процесса.
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Денис Надія Олександрівна
викладач психолого- педагогічних дисциплін
Луцького педагогічного коледжу
Виховання та корекція емоційно-зрілої особистості починається з перших
років життя. Залишається важливим психологічним і педагогічним завданням,
оскільки емоційне ставлення до навколишньої дійсності зумовлює цілі, погляд на
життя та ефективну взаємодію з оточуючими. Педагог та психолог ДНЗ у своїй повсякденній практиці стикаються з проблемою розвитку емоційно-вольової
сфери старших дошкільників. Освітній процес в дошкільному навчальному закладі повинен забезпечувати емоційний комфорт, вольову поведінку дитини,
стабільно-позитивний клімат, гуманні відносини, особистісно-орієнтоване
спілкування. Також емоційний розвиток є одним із компонентів психічної готовності до навчання у школі. Саме емоційний розвиток і виховання є фундаментом, на якому ґрунтується життя людської особистості.
Ключові слова: емоції, воля, старший дошкільний вік, корекція емоційновольової сфери, диференціація емоційних станів.
Keywords: emotions,will,senior preschool age,correction of emotional-volitional
sphere,differentiation of emotional states.
Формування дитячої особистості
тісно пов’язано з формуванням емоційно-вольової сфери. Дошкільний вік
є періодом формування волі, як свідомого керування своєю поведінкою. У
дитини в процесі виховання, під впливом вимог дорослих, формується можливість підкоряти свої дії тому чи іншому завданню, вмінню добиватися
результатів, досягати поставленої
мети. Орієнтування своєї поведінки на

зразок дорослого, формує довільність
вчинків та засвоєння суспільних норм.
Необхідною умовою формування
волі – є перехід до більш вищих мотивів, а особливо, до мотивів соціального
значення. У дошкільному віці
з’являються все нові мотиви, які вступають у різноманітні відносини. Чим
старшими стають діти, тим частіше
вони починають орієнтуватись на те,
що той чи інший вчинок має «забарв51

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA
лення» в очах оточуючих.
Дитина, старший дошкільник, віддаляється від дорослих, та стає більш
самостійною, вступає у взаємини з однолітками. І ця взаємодія реалізовується у грі. Значення гри у формуванні волі
виявляється в тому, що дитина вчиться
діяти відповідно до правил, суспільних
і моральних обов’язків. Гра – це інтегральна складова життя дітей, це унікальний засіб, який сприяє розвитку не
лише емоцій, а й експресивної мови,
комунікативних і соціальних навичок,
практичних та інтелектуальних здібностей. Під час гри діти закріплюють
відчуття впевненості в собі, яке дуже
необхідне їм для взаємодії з оточуючим
середовищем [4].
На розвиток вольових якостей, крім
гри, суттєво впливають продуктивні
види діяльності. Н.М. Матюшкіна охарактеризувала особливості мотивів у
дітей на різних стадіях дошкільного
дитинства, і на думку автора, формування емоційно-вольових якостей
можна розглядати як рух від первинних до вторинних і далі – до третинних
якостей.
В старшому дошкільному віці дитина постає перед необхідністю подолання виникаючих труднощів і підпорядкування своїх дій згідно поставленої
мети. Це призводить до того, що вона
починає свідомо контролювати себе,
керувати своїми внутрішніми та зовнішніми діями, своїми пізнавальними процесами і поведінкою в цілому.
Це дає підставу вважати, що вже в
старшому дошкільному віці виникає
воля. Звичайно, що воля дошкільника
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має свої особливості: ненавмисні дії,
імпульсивність, виникає під впливом
ситуативних бажань та почуттів.
Провідну роль у соціальній обумовленості волі відводять мові та спілкуванню з дорослими. Адже, саме за допомогою слова, дорослі регулюють поведінку дитини, а потім дитина, поступово, засвоюючи практично зміст
вимог дорослих, дитина починає за допомогою власного мовлення регулювати свою поведінку. Тим самим, дитина
робить крок уперед на шляху її вольового розвитку. Після оволодіння мовою слово стає для дошкільників, не
лише засобом спілкування, а й організації поведінки.
Одними з основних питань становлення волі є мотиваційна обумовленість конкретних вольових дій і вчинків; й питання інтелектуальних і моральних основ регуляції. Старший дошкільник вже здатний до тривалих
вольових зусиль. Що, в свою чергу, визначає глибокі зміни й в е моційній
сфері.
Порушення емоційно-вольової сфери найчастіше проявляються підвищеною емоційною збудливістю, в поєднанні з вираженою нестабільністю вегетативних функцій, загальною гіпертензією, підвищеною виснажливістю
нервової системи. Це вимагає конкретних корекційних впливів, як зі сторони психолога, так і з боку педагогів та
батьків.
Підвищена емоційна збудливість нерідко поєднується з плаксивістю, дратівливістю, примхливістю, реакціями
протесту і відмови. Емоційні розлади
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домінують в структурі загального дезадаптаційного синдрому. Крім підвищеної емоційної збудливості спостерігаються й стани байдужості, що може
бути наслідком ураження лобних частин головного мозку. Серед порушень
емоційно-вольової сфери, можна визначити: слабкість вольового зусилля,
несамостійність, підвищена сугестивність, виникнення катастрофічних реакцій при фрустраційних ситуаціях [3].
Умовно дослідники, виділяють три
найбільш уразливі групи, для яких характерні порушення емоційновольової сфери. Перша група, це діти,
яких визначають як агресивні; друга
група – емоційні діти; і третя – тривожні. До основних чинників, що
впливають на емоційно-вольові порушення відносять: індивідуальні типологічні особливості, соціальне середовище, тип сімейного виховання. Виділяють такі групи порушень: розлади
настрою, розлади поведінки, порушення психомоторики [2].
Діагностика стану емоційновольової сфери включає оцінку тривожності, самооцінки, довільної регуляції поведінки, мотиваційної сфери.
Нами було проведено дослідження
емоційно-вольової сфери дітей старшого дошкільного віку (НВК «ЗОШ
I-III – дитячий садок» імені П. Штика,
с. Самари). У дослідженні приймало
участь 20 дошкільників.
Нами були використані методики:
• для виявлення рівня тривожності –
проективний тест тривожності (Р.
Теммл, М. Доркі, В. Амен);
• для діагностики рівня агресивнос-

ті – тест «Кактус» ( М.А. Панфілова);
• для виявлення поведінкових порушень – анкета для батьків, розроблена
Р. Лаврентьєвою та Т. Титаренко [5].
За індексом тривожності, ми розділили дітей на три групи:
1. Високий рівень тривожності: ІТ
за величиною більше 50 %.
2. Середній рівень тривожності: ІТ
знаходиться в межах від 20 до 50%.
3. Низький рівень тривожності: ІТ
знаходиться на рівні від 0 до 20%.
Нами було зроблено висновок, про
те що в основному, діти переживають
тривогу, викликану стресовими ситуаціями (вкладання спати, точне виконання вимог дорослих, агресія з боку
інших дітей, покарання тощо). Крім
того, тривожність, носить особистісний
характер, коли дитина стабільно стикається з розбіжностями, між своїми реальними можливостями і високий рівень вимог, що ставлять перед дитиною
дорослі. У процесі дослідження діти з
високими показниками тривожності
(30% респондентів), виявляли занепокоєння, невпевненість у собі, у правильності своїх відповідей. Вони цікавились, як відповідають інші діти, проявляли звички невротичного характеру.
У частини цих дітей, спостерігались
фізіологічні ознаки тривожності – пітніли долоні рук, проявлялась гіперемія
в області обличчя та шиї тощо.
За методикою «Кактус» М.А. Панфілової в середньому, для даної вибірки характерними були низкі показники відкритості та оптимізму (для групи
дітей з високим рівнем тривожності).
Та середні показники агресивності
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(56% досліджуваних). В той же час,
нами було виділено групу дітей з досить високим рівнем тривоги та агресії
(13% досліджуваних).
Додаткові відомості, для достовірності результатів, нами були визначені
шляхом опитування батьків (анкета
виявлення тривожності Р. Лаврентьєвої та Т. Титаренко). За результатами
анкетування, була визначена група дітей, яка потребувала корекційних занять (це діти в з високим і середнім
рівнем тривожності).
Узагальнюючи дані: високий рівень
тривожності (55% досліджуваних, а це
11 з 20 дітей), середній рівень – 35% (це
ще 7 дітей з групи)) і низький рівень
виявлено лише у 2 дітей (10% респондентів).
Таким чином, наше дослідження
дозволило зробити висновок про те,
що більша половина дітей відчувають і
проявляють високий рівень тривожності. Свою тривогу та агресію, вони
компенсують у вільній грі, на прогулянці, де часто проявляють себе агресивно, сердяться, вороже ставляться
до дітей, можуть псувати речі та іграшки тощо.
Для корекції даної ситуації в роботі
з старшими дошкільниками використовували елементи психодрами
(рольові образи тварин: лева і зайця,
вовка і курчати тощо; казкових
персонажів (Кощія Безсмертного, Змія
Горинича, Баби Яги, Івана Царевича
тощо); соціальних і сімейних ролей
(вихователя, мами, тата, бабусі тощо);
неживих предметів (столи, шафи,
автомобілі тощо). Ролі зображуються
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при цьому, за допомогою міміки,
жестів, озвучується звуками. При цьому, використовується або зміна ролей,
або розігрується роль, яка не є властивою цій дитині.
Психогімнастичні ігри також дають
змогу сформувати позитивне ставлення до себе, до інших, до своїх
особистісних якостей, прав та
обов’язків. Одним з найбільш ефективних методів корекції, вважається
також метод активної м’язової
релаксації; різні релаксаційні методи;
вербальні ігри тощо.
Зрозуміло, що розвиток волі та
емоцій у дітей тісно пов’язані зі збагаченням мотиваційної та моральної
сфери. Удосконалення вольової
регуляції пов’язано із загальним
інтелектуальним розвитком, з появою
мотиваційної та моральної сфери. Та
все ж необхідно враховувати вплив
ЗМІ на свідомість дітей, взаємини в
родині, та тип нервової системи
дошкільника. Емоційно-вольова сфера – це складний феномен психічного
життя людини, якому необхідно
приділяти значну увагу, починаючи з
молодшого дошкільного віку, адже в
старшому дошкільному віці – це основа довільної поведінки дитини.
ЛІТЕРАТУРА

1. Грицюк І.М. Психофізіологія: Навч.
посіб./І.М. Грицюк.- Луцьк: Вежа-Друк,
2017.- 320 с.
2. Качигина Л.Б. Создание условий для
подготовки старших дошкольников к
учебной деятельности /Л.Б.Качигина //
Воспитатель ДОУ.- 2013.- №4.- С.19-3.
Субботина С. Условия формирования у
старших дошкольников предпосылок

PEDAGOGIKA
учебной деятельности /С. Субботина//
Дошкольное воспитание.- 2014.-№4.С.35-36.
3. Оклендер В. Окна в мир ребёнка: руководство по детской психотерапии /В.
Оклендер. – М.: Независимая фирма
«Класс», 2015.- 408 с.
4. Хухлаева В.О. Практические материалы
для работы з детьми 3-9 лет / В.О. Хухлаева.- М.: «Генезис», 2005.- 175 с.

References

1. Hrytsiuk I.M. Psykhofiziolohiia: Navch.
posib./I.M. Hrytsiuk.- Lutsk: Vezha-Druk,
2017.- 320 s.
2. Kachyhyna L.B. Sozdanye uslovyi dlia

podhotovky starshykh doshkolnykov k
uchebnoi deiatelnosty /L.B.Kachyhyna //
Vospytatel DOU.- 2013.- №4.- S.19
3. Subbotyna S. Uslovyia formyrovanyia u starshykh doshkolnykov predposыlok uchebnoi
deiatelnosty /S. Subbotyna// Doshkolnoe
vospytanye.- 2014.-№4.- S.35-36.
4. Oklender V. Okna v myr rebёnka: rukovodstvo po detskoi psykhoterapyy /V.
Oklender. – M.: Nezavysymaia fyrma
«Klass», 2015.- 408 s.
5. Khukhlaeva V.O. Praktycheskye materyalы
dlia rabotы z detmy 3-9 let / V.O. Khukhlaeva.- M.: «Henezys», 2005.- 175 s.

55

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ДО ЗДАЧІ ТЕСТУ НА РІВЕНЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В2
Лаптінова Юлія Іванівна
кандидат філософських наук, старший викладач кафедри
іноземних мов Харківського національного університету
мистецтв ім. І. П. Котляревського
Анотація. Статтю присвячено проблемі впровадження тестових технологій у процес вивчення англійської мови у вищих навчальних закладах. Тестова методика розглядається не як форма контролю навчальних досягнень, а як навчальний засіб для підготовки до іспиту з англійської
мови рівня В2 в умовах кредитно-модульної системи. Основну увагу приділено
перевагам і недолікам тестування як навчання. Визначено методичні аспекти
організації і проведення тестового навчання на практичних заняттях. Теоретично обґрунтовано, що систематичне застосування різних видів завдань у
тестовій формі забезпечує формування знань та навичок у основних видах мовленнєвої діяльності.
Ключові слова: тестове навчання, методика навчання, навички іншомовного
мовлення, немовні спеціальності, завдання у тестовій формі.
Abstract. The article investigates the problem of implementation of testing as a
teaching and learning technology in higher education institutions. Testing is being
considered not as the method of students’ knowledge assessment but as a learning tool for
the English language exam B2 level under the conditions of the credit-module system. The
main attention is paid to the advantages and disadvantages of testing as studying. There
have been described the methodical aspects of organizing and conducting learning
through testing in classes. It is theoretically grounded that the systematic taking different
types of training tests contributes to the formation of basic skills of language learning:
listening, speaking, reading and writing.
Keywords: test training, teaching methods, speaking skills, non-language specialties,
testing task.
Постановка проблеми
Розглядаючи іноземну мову як інструмент досягнення більшої єдності
членів європейської спільноти, держава створює нові сучасні вимоги до
мовної освіти. Згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мов56

ної освіти випускники вищих навчальних закладів мають володіти
англійською мовою на рівні В2 для
складання іспитів за міжнародною
сертифікацією і отримання нових
можливостей кар’єрного розвитку в
майбутньому. Відповідаючи на вимо-
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ги сьогодення, Вища школа як соціальний інститут покликана підвищити рівень володіння іноземною мовою. Для цього важливо переходити
на нову модель організації навчального процесу в умовах кредитномодульної системи ВНЗ.
Повсюдне використання тестових
завдань як інструменту контролю активізує навчальну функцію тестування, яка полягає в формуванні знань та
вмінь. Використання тестування з метою набуття знання, а не тільки їх оцінювання дає початок новій технології
– тестовій методики навчання, яка
може стати перспективним напрямом
у викладанні іноземних мов. Постає
питання доцільності використання
тестових завдань як засобу навчання
на практичних заняттях зі студентами
немовних спеціальностей з точки зору
методики викладання іноземних мов.
В основу дослідження покладена гіпотеза, відповідно до якої тестування –
це потужний інструмент, якщо використовувати його не лише для оцінювання, але й як спосіб навчатися (формувати, коригувати та вдосконалювати
іншомовні мовленнєві навички та
вміння).
Отже, сформоване останнім часом
протиріччя між сучасними вимогами суспільства щодо високого рівня володіння
іноземною мовою і відсутністю науково
обґрунтованої методики організації діяльності викладача та студента на шляху до
поставлених цілей навчання обумовлюють актуальність обраної теми – впровадження тестових технологій в процес
навчання у вищих навчальних закладах.

Аналіз наукових досліджень
та публікацій.
Актуальність проблеми тестового
навчання як органічної складової навчального процесу вузівської підготовки учнів до складання B2 підтверджується великою кількістю методичних порад та рекомендацій викладачів
із власного досвіду, які опубліковані в
мережі Інтернет, на особистих блогах
чи сайтах університетів. Питаннями
дослідження тестових технологій при
вивченні іноземної мови займається
багато дослідників в Україні: Довгополова Я. В., Щебликіна Т. А., Смолінчук Л. С., Дюканова Н. М., Литньова І. Ф., Вітвицька С. С., Грицюк Л. К.,
Лякішева А. В., Гарматюк Н. Д., Марценюк В. П., Сологуб Л. В., Сайфутдінова О. Ю, Копилова І. М., Ступак М. Г., Швець Д. Є. , Смолінчук Л. С.
Статті Каднєвського В. М., Аванесова В. С. Лернера І. Я., Коккота В. А.
присвячені проблемі застосування
різних видів тестових завдань для навчання студентів вищих навчальних
закладів. У західній науці застосування тестових форм в освітньому процесі розглядається як провідна проблема педагогічної науки і практики
XXI століття. Сал Кхан (засновник
Khan Academy), Джейсон К. К. Чан
(Університет штату Айова), Ларрі Л. Якобі, Крістофер Н. Вахлагейм,
Генрі Л. Родігер та Дженніфер Х. Коейн (Університет Вашингтону в СентЛуїсі) та Джеффрі Д. Карпіке (Університет Пердью) провели експеримент
та визначили, що тестування сприяє
кращій організації знань та вмінню
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застосовувати їх на практиці. Уенді
Піларс викладач і автор Visual NoteTaking for Educators стверджує, що
тестування може бути надзвичайним
інструментом для навчання.
Проте значна більшість досліджень в
області тестової методики навчання зосереджені на особливостях застосування тестового контролю при вивченні
іноземної мови (або інших дисциплін) у
вищих навчальних закладах. Для більшості з них тестування залишається
способом перевірки знань, умінь і навичок. Ми пропонуємо зосередитися на
навчальній функції тестування, яка
полягає в формуванні знань та вмінь.
Мета даної роботи – розглянути
тестування як технологію навчання і
обґрунтувати ефективність її впровадження в процес вивчення англійської
мови студентами немовних факультетів університету.
Об’єкт – процес підготовки студентів до складання тесту на рівень англійської мови B2.
Предмет – тестове навчання як
метод надбання знань, умінь, навичок.
Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких завдань:
1. дати визначення тестового навчання;
2. з’ясувати переваги та недоліки
тестового навчання у процесі
підготовки до тестувань з
англійської мови студентів немовних спеціальностей;
3. надати рекомендації щодо впровадження тестового навчання у
практиці вищих навчальних
закладів.
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Для вирішення поставлених завдань були застосовані методи наукового дослідження:
• аналіз сучасних науково-педаго
гічних досліджень та публікацій
за вказаними вище напрямками;
• вивчення та узагальнення позитивного досвіду роботи методистів а також власного досвіду викладання англійської мови;
• здійснення постійного спостереження за особливостями навчального процесу у вищій школі та
експериментальне застосування
методики тестового навчання з
подальшою інтерпретацією результатів.
Викладення основного матеріалу.
В методиці навчання іноземних мов
головна проблема методистів – як організувати систематичну навчальну діяльність викладача та студента на
шляху до поставлених цілей (формування знань та вмінь іншомовного
мовлення). Вибір упорядкованої, послідовної взаємодії тих, хто навчає, і
тих, хто навчаються здійснюється залежно від можливостей освітнього закладу (наявність годин, поділ на групи
за рівнем володіння мовою і т. п.). Одним з факторів забезпечення активізації роботи із засвоєння навчального
матеріалу є створення в навчальному
процесі рівних умов конкуренції та
духу змагання [1]. Потреба в успіху, в
досягненнях – фундаментальна соціальна потреба людини. Вона характеризується як постійне змагання людини з самою собою у прагненні перевер-
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шити раніше досягнутий рівень виконання роботи. Особливу роль у
створенні ситуації конкурентного змагання відіграє завдання у тестовій
формі, яке надає можливості студентові проявити себе краще за інших і,
тим самим, стимулює підвищення продуктивності. Отже для активізації поточних аудиторних занять та самостійної роботи студентів пропонується
використовувати навчальний потенціал завдань у тестовій формі з метою
набуття знання, а не їх оцінювання.
Така ситуація змінює уявлення про
тестові завдання як про засіб, що застосовують виключно для контролю
рівня підготовленості. Тестове завдання за характером є навчальною вправою, виконання якої потребує від учня
здійснення певних мовленнєвих дій.
Ці мовленнєві дії реалізуються завдяки функціонуванню відповідних мовленнєвих навичок і вмінь, в результаті
чого відбувається їх подальше закріплення та удосконалення. Отже під час
виконання тестових завдань продовжується процес навчання – актуалізуються набуті навички і вміння в оперуванні засвоєним мовним та мовленнєвим матеріалом. На думку Каднєвського В., поширена практика використання
тестів лише для контролю звужує їх
можливості – тести можуть використовуватись як важлива складова у навчанні. Він запропонував термін «навчальний тест», обґрунтував ідею суцільного тестування, що, на його думку,
дозволяє
раціоналізувати
навчальний процес. «Навчальні тести»
з одного боку допомагають системати-

зувати знання студентів, за рахунок
позиціонування знань в формалізованому упорядкованому варіанті, з іншого – служать для організації самостійного контролю своїх знань студентами
[2]. Тести, на думку І. Я. Лернера, окрім
контрольної, виконують навчальнорозвивальну функцію: урізноманітнюють процес перевірки здобутих знань,
умінь і навичок; активізують процес
опанування мовним матеріалом, який
вивчається, оскільки передбачають
свідомий вибір, аналіз, зіставлення;
стимулюють активність і увагу студентів на занятті; підвищують їхню відповідальність під час виконання завдань
[3]. Експерименти доводять, що студенти, які регулярно проходять тести
(наприкінці кожного заняття), демонструють кращі результати ніж ті, які не
стикаються з тестами ніде, окрім екзаменів. Це також співвідноситься з
освітнім трендом microlearning – навчання невеликими порціями з
обов’язковим тестуванням після.
На нашу думку, тестова технологія навчання – це така форма спільної
діяльності викладача і студентів, при
якій викладач організовує ефективне
вивчення програмного матеріалу, використовуючи завдання у тестовій
формі, що допомагають учням успішно оволодівати мовним знанням і мовленнєвими навичками.
В основі реалізації тестового навчання лежить розробка завдань у
тестовій формі, які виконують функції навчання, а не контролю чи діагностування [4]. Кожне завдання створює конкретну мовну або комуніка59
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тивну ситуацію, яка передбачає певну
вербальну реакцію тестованого. Виділяють два основних типи очікуваної
відповіді: вибіркову та конструйовану.
Таким чином, навички і вміння в оперуванні засвоєним мовним та мовленнєвим матеріалом актуалізуються у
процесі виконання завдань у тестовій
формі [5].
Зміст тестового навчання полягає
не в одноразових процедурах тестування і отриманні студентом індивідуальної оцінки, а в створенні цілісної
системи навчання за допомогою завдань у тестовій формі, які сприяють
оволодінню новими знаннями, додатковому закріпленню знань та вмінню
застосовувати їх на практиці. Системне проведення різних видів навчального тестування можливе в усіх формах
навчальних занять: на етапі презентації нового іншомовного матеріалу, на
етапі засвоєння, закріплення, повторення, тренування. на практичних заняттях детально опрацьовуються усі
чотири складові мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання,
письмо).
Тести як навчальний інструмент
мають багато переваг:
1) формування умінь працювати з
тестами (знайомство зі структурою та
процедурою складання тесту; навчання
правилам і алгоритмам заповнення
стандартизованих бланків відповідей;
вміння швидко і вільно оперувати знаннями в умовах фіксованого часу, оцінювати можливості виконання тих чи
інших завдань, послідовність їх виконання). Під час виконання завдань, які
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аналогічні тим, що включені у тест, відбувається розвиток спеціальних навчальних умінь, які дозволяють студентам найкращим чином виконати тестове завдання шляхом визначення оптимальних стратегій його виконання;
2) оптимальне використання часового ресурсу. Чітка і зручна регламентованість стандартизованої процедури
тестування та наявність еталона дозволяють оптимізувати використання
аудиторного часу. В немовних ВНЗ, де
час на вивчення мови лімітований,
тестування найбільш оптимальний за
формою і часом проведення метод навчання, який, певною мірою, допомагає долати суперечності між наростаючим обсягом знань і дефіцитом навчального часу на їх передачу і контроль за засвоєнням;
3) можливість одночасної перевірки значної кількості студентів. Застосування завдань у тестовій формі характеризується можливістю охопити
велику кількість студентів (всю групу
або курс) і легкістю обробки результатів;
4) збільшення об’єктивності контролю, мінімізація суб’єктивного фактора під час оцінювання відповідей. Тестування ставить всіх студентів у рівні
умови, використовуючи єдину процедуру і єдині критерії оцінки, усуваючи
суб’єктивізм викладача, полегшуючи
організацію контрольно-оцінних процедур [6].
5) інтеграція
всіх
чотирьох
мовленнєвих навичок: читання,
аудіювання, письма та розмовного
мовлення;
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6) наявність великого банку завдань. Завдання, професійно розроблені експертами, мають високу якість
і зрозумілість, спрямовані на всебiчну
оцiнку комунiкативної компетенцiї
студентів. Розрізняють стандартизовані та нестандартизовані тести. Проте у
практиці тестового навчання зазвичай
використовуються стандартизовані
тести – це тести, які пройшли спеціальний методологічний експеримент з
вироблення нормативів (систем критеріальних оцінок), перевірки надійності
та валідності на основі репрезентативної вибірки, та які мають добре описаний інструктивно-методичний апарат;
7) активізація інтелектуальної роботи. Наявність в самому тесті навідних
запитань і підказок активізує
інтелектуальну роботу студента,
стимулює здобуття знань, які одержуються на підставі пошуку. Розвивальна
функція полягає в тому, що під час
вирішення завдань у тестовій формі
розвивається пам’ять, увага, логічне
мислення, мотиви пізнавальної
діяльності та ін. [7];
8) систематизація та узагальнення
великого обсягу навчального матеріалу.
Навчальне тестування допомагає повторити, закріпити весь матеріал,
акцентує увагу на головних питаннях,
показує типові помилки, що сприяє
кращій організації знань, більш глибокому засвоєнню умінь і навичок [8];
9) посилення мотивації в навчанні.
Сам факт тестового завдання викликає
конкурентність, що значно посилює
мотивацію до навчання та його якість,
дисциплінує, організовує, спрямовує

зацікавленість студентів в одержанні
високих балів;
10) активізація самоконтролю, самонавчання й самокорекції знань та
вмінь. Процедура тестування дозволяє
випробовуваному самостійно виявляти
пропуски в структурі своїх знань, приймати заходи для їх ліквідації, черпати
необхідну інформацію самостійно. Також під час таких тренувань розвиваються відповідні психотехнічні навички саморегулювання і самоконтролю;
11) контроль рівня засвоєння
матеріалу кожного модуля. Навчальне тестування дозволяє не лише визначити
рівень оволодіння знаннями та вміннями,
а й сприяє своєчасному коригуванню дій
викладачів та студентів. Тестові завдання
допомагають відстежувати рівень
оволодіння навчальним матеріалом, сприяють його закріпленню або повторенню,
виявляють прогалини в знаннях, уміннях,
навичках студентів, спрямовують увагу на
усунення недоліків у підготовці [9].
Однак, поряд з перевагами тестування супроводжується певними недоліками:
• психологічний дискомфорт. Існує
категорія студентів, які не спроможні ефективно демонструвати
свої знання через тестову методику (наприклад, «тугодуми» чи
«тестофоби») [10];
• неможливість індивідуалізувати
підхід і диференціювати завдання
з урахуванням індивідуального
просування і розвитку студентів;
• можливість випадкового вибору
або відгадування студентами
правильних відповідей;
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• обмеженість часу на відповідь;
• неможливість виправити помилку.
Пропозиції щодо використання
тестування у навчальному процесі:
1) теоретична й практична готовність і бажання викладача та студентів
до проведення тестування. Посправжньому навчання в тестовій
формі може бути затребуване тоді,
коли викладач розробляє нові тестові
завдання, організовує процес самостійного навчання, переходить до
співпраці в навчальному процесі і
спільному виконанню тестових завдань [11];
2) володіння студентами англійською мовою на рівні не нижчого від –
Intermediate! В іншому випадку – немає сенсу намагатися скласти іспит на
високі бали. Розподіл на групи за рівнем володіння мовою – це одночасно і
рада і вимога всіх закладів, які проводять підготовку до здачі іспиту;
3) при підготовці бажано використовувати розроблені закордонними
університетами та видавництвами навчальні комплекси: книги для студента, книги для викладача, аудіо матеріали, додаткові матеріали для індивідуального навчання, а також тести минулих років. Ретельно відбираючи (або
самостійно проектуючи) тестові завдання, треба враховувати, що запропоновані завдання мають бути різноманітними за змістом і формою, що
дасть змогу уникнути монотонності та
забезпечити постійну й стійку мотивацію до роботи. Не варто обмежуватися
тільки завданнями закритої форми,
доцільно пропонувати також і відкриті
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завдання, у яких студенти самостійно
мають записати повну відповідь на запитання. Крім того слід не забувати
про дотримання педагогічного принципу – від простого до складаного,
щоб спостерігати процес просування
студентів в освоєнні технології виконання тестових завдань різного типу і
рівня складності. Недосконалі тестові
завдання, невірне використання матеріалів і технологій тестування може
викликати негативний ефект;
4) пояснення студентам процедури
проведення тестування. Освоєння
кожної нової форми тестових завдань
слід починати з детального ознайомлення з інструкцією щодо правил виконання, режиму, умов оформлення
робіт, демонстрації виконання тренувальних завдань;
5) Регулярність та різноманітність
тестування. Тести можна проводити
на початку (щоб повторити попередньо вивчений матеріал) або наприкінці кожного заняття (щоб закріпити
нові знання). Різноманітність та регулярність перевірочних завдань вчасно
та якісно закріплюють щойно пройдений матеріал. Ті студенти, які проходять тестування регулярно, отримують
подвійну користь, адже тестування
фіксує матеріал у пам’яті в довгостроковій перспективі;
6) спільний аналіз результатів тестування. Після сеансу тестування необхідно оперативно виявити типові та індивідуальні помилки, зосередити увагу
на прогалинах у знаннях та внести відповідні корективи. Обговорення результатів проводиться в довільній, най-
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більш зручній і звичній для викладача й
студентів формі з метою збільшення
усвідомленості та мотивації процесу засвоєння матеріалу. Механізм зворотного зв’язку дисциплінує студентів, сприяє формуванню відповідальності та самостійності в навчанні. Робоча атмосфера створює відповідний настрій на
подальшу працю на занятті;
7) виконання домашніх тренувальних тестів та регулярне відвідування
практичних занять задля досягнення
результатів;
8) самостійне складання тестових
завдань студентами. Викладач може
запропонувати учням скласти тестове
завдання, а це вже показник найвищого рівня володіння матеріалом.
На практиці помічено, що системне
використання навчального тестування
(тестових завдань як засобу формування знань та вмінь) дозволяє раціоналізувати навчальний процес.
Перспективи подальшого дослідження полягають у розробці науковометодичних аспектів застосування завдань у тестовій формі при вивченні
іноземних мов, конструюванні комплексу вправ для впровадження методики тестового навчання, експериментальній перевірці ефективності тестової методики навчання англійської
мови з подальшим визначенням основних напрямів удосконалення процесу
її впровадження у практиці вищих навчальних закладів.
ВИСНОВКИ
У вивченні іноземних мов використовується навчальне тестування – це

така методична технологія, яка заснована на застосуванні завдань у тестовій формі з метою отримання знань,
умінь и навичок. Тестова технологія
навчання не суперечить кредитномодульній системі у вищих закладах і
упроваджується з метою підготовки до
складання іспиту з англійської мови
рівня В2 студентами немовних спеціальностей.
Переваги тестування як навчання:
оптимальне використання навчального
часу, можливість одночасної перевірки
значної кількості студентів, об’єк
тивність оцінювання знань, охоплення
великого обсягу матеріалу, простота і
стандартизованість процедури запису
відповіді, наявність готових тестових
завдань різних типів, формування комунікативної компетенції в усіх видах
мовленнєвої діяльності (говорінні, аудіюванні, читанні, письмі). Перспектива
отримання високих результатів у виконанні тестових завдань заохочує студентів до вдосконалення володіння
ними іноземною мовою.
Систематичне і цілеспрямоване використання тестової технології у навчальному процесі ВНЗ забезпечує
формування основ тестової культури,
мотивує студентів до самостійної роботи, забезпечує високий рівень засвоєння навчального матеріалу, послідовність і міцність його вивчення, удосконалює рівень сформованості навичок і
вмінь у всіх видах мовлення. Навчальне тестування уможливлює ефективну
і якісну підготовку до іспиту та успішне досягнення цілей навчання.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
У КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
В УКРАЇНІ
Пономарьова Г. Ф.
доктор педагогічних наук, професор, ректор Комунального закладу
«Харківська гуманітарно- педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: виховання, моральне виховання, інклюзія, інклюзивна освіта, суспільство рівних можливостей.
Keywords: training, moral training, inclusion, inclusive education, society of equal
opportunities.
У сучасному демократичному українському суспільстві знаходить широку громадську підтримку думка про те,
що вирішення проблеми реабілітації
та соціальної адаптації дітей з особливими потребами це турбота не тільки
батьків і педагогів, а й усієї громадськості. Діти з обмеженими можливостями розвитку не повинні бути ізольовані від суспільства, а, навпаки, мають
жити й виховуватися вдома, навчатися
у навчальних закладах відкритого
типу, активно спілкуватися зі своїми
однолітками, членами родини, одержувати всіляку допомогу та підтримку
від громадськості, підприємств, закладів, організацій тощо. Наголосимо, що
найбільш ефективним шляхом вирішення проблеми соціальної інтеграції
дітей та молоді з інвалідністю у сфері
освіти є інклюзія. Однак упровадження інклюзії в освітній процес неможливе без ґрунтовного переосмислення
процесу підготовки педагогічних кадрів і наповнення фахових освітніх
програм інноваційним – інклюзивним

– змістом, а також упровадження нових підходів до виховної роботи зі
студентами – майбутніми педагогами.
На теперішній час у монографіях,
дисертаціях та інших наукових працях
висвітлено теоретичні концепції, класифікації, відокремлено основні групи
дітей, які потребують створення особливих умов у процесі їхньої реабілітації та соціальної адаптації (І. Бех,
В. Бондарь, Т. Власова, В. Засенко,
В. Кащенко, В. Лубовський, Є. Мастюкова, В. Синьов, О. Хохліна, М. Шеремет, М. Ярмаченко); організація
соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю з обмеженими можливостями (М. Андреєва, І. Іванова,
В. Ляшенко, А. Колупаєва, О. Молчан,
О. Рассказова, В. Тесленко, М. Чайковський, А. Шевцов); особливості підготовки вчителів до роботи в інклюзивній освіті (К. Волкова, О. Кучерук);
проблема педагогічної підтримки як
компонента гуманістичної теорії виховання в межах міждисциплінарного
підходу (М. Альошина, О. Асмолов,
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А. Волкова, О. Газман, В. Грицюк,
А. Мудрик, С. Подмазін, Л. Сергієнко,
Є. Ямбург, Г. Шевченко).
Важливим аспектом становлення
такого професіонала здатного до роботи в інклюзивному освітньому просторі має стати ґрунтовна вихована робота вищого навчального закладу з формування стійких моральних підвалин,
альтруїзму і гуманізму.
Розкриваючи питання виховання
студентів – майбутніх педагогів –необхідно висвітлити існуючу нормативну
базу з питання запровадження інклюзивної освіти в Україні. Необхідність
надання дітям з обмеженими можливостями рівних прав в одержанні освіти та соціальній адаптації в суспільстві
знаходить підтвердження в таких документах міжнародного стандарту, як
«Конвенція ООН про права дитини»,
«Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей». Відповідні документи, у яких визначена пріоритетність інтересів дітей
(у тому числі й дітей з обмеженими
можливостями розвитку), прийняті в
Україні: Конституція України, Національна програма «Діти України», Закон України «Про освіту», Концепція
виховання дітей та молоді в національній системі освіти тощо. Процес приєднання України до світового досвіду
реабілітації та соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями розвитку триває. Україна як суверенна
держава взяла на себе конкретні
зобов’язання щодо реалізації на практиці конституційних прав дітей цієї
категорії.
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Прийняті в Україні документи та
діяльність щодо їх практичної реалізації значно розширюють можливості
диференціації та індивідуалізації освіти, реабілітації й соціальної адаптації
дітей з особливими потребами. Але
ситуація ускладнюється тим, що існуюча державна освітня система, вимагає не лише змістового оновлення але
й зміни усієї системи фахової підготовки педагогічних кадрів покликаних
працювати в інклюзивних школах.
У дослідженнях інклюзія розуміється
як суспільна ідеологія, державна політика,
реальні процеси, які в сукупності створюють у суспільстві можливість усім дітям
брати участь в усіх соціальних програмах,
діях, ініціативах. Інклюзивну освіту авторка розуміє як систему освітніх послуг, що
ґрунтуються на принципі забезпечення
права дітей на освіту та права навчатися зі
місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми
потребами умовах загальноосвітнього закладу. Одним із головних завдань інклюзії
є відгук на широкий спектр освітніх потреб дітей у шкільному середовищі та поза
його межами [1, 2].
На нашу думку готовність педагога
до роботи з дітьми з особливими потребами багато в чому залежить від
сформованості моральних і духовних
якостей особистості. Ці якості формуються у майбутнього фахівця в освітньому процесі навчального закладу
вищої освіти за змістовими домінантами виховання:
• високого рівня моральних якостей (чесності, відповідальності,
обов’язковості, доброзичливості);
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• моральної культури, що містить
розуміння високоморальних національних та загальнолюдських
цінностей;
• гуманістичних поглядів, переконань і світогляду.
Таке розуміння якостей особистості майбутнього педагога дає фундамент
для визначення вимог що висуваються
суспільством рівних можливостей до
фахівця школи інклюзивного типу.
Ми визначаємо чотири напрями
виховної роботи у виховній системі
вищого педагогічного навчального закладу: аудиторна й поза аудиторна робота, педагогічна практика і самовиховання. Наповнюючи кожен з цих напрямів «моральним змістом ідеї інклюзивного навчання», ми забезпечимо
підготовку висококваліфікованого фахівця зі стійкими переконаннями,
здатного до трансляції цих ідей у суспільство.
Реалізовуючи перший напрям – аудиторна робота – варто пам’ятати, що
дисципліни, що вивчаються у вищих
педагогічних навчальних закладах, різнобічно впливають на становлення та
розвиток не тільки наукових, професійних поглядів, але і світоглядних,
громадянських, естетичних, моральних ідеалів майбутніх фахівців. Ми
пропонуємо доповнювати навчальні
дисципліни «Педагогіка», «Методика
виховної роботи» і «Технології педагогічної роботи» розділами «Інклюзивна
освіта в Україні», «Технології педагогічної роботи з дітьми з особливими
освітніми потребами», а також ввести
в
навчальні
плани
освітньо-

кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
дисципліни «Основи інклюзивної освіти», «Моделі технології інклюзивної
освіти в світи», «Теорія і практика реалізації інклюзивної освіти в Україні».
Наповнюючи другий напрям виховної роботи – позааудиторний – інклюзивним змістом, варто наголосити,
що саме під час позааудиторної роботи
студенти набувають цінностей, що
сприяють формуванню в них духовності, оволодівають навичками й уміннями
самооцінки, а також усвідомлення студентами цінності педагогічних знань,
вироблення моральних і духовних ідеалів. Організація позааудиторної роботи
розрахована на те, щоб кожен студент
мав можливість репрезентувати себе
як індивідуальність у загальній колективній творчій справі.
Згідно з цим напрямом ми пропонуємо активно залучати студентів до
волонтерської діяльності це допоможе
в неформальній обстановці підготувати їх до спілкування з людьми з особливими потребами. Кордони у дружбі
і спілкування між людьми із різним
рівнем здоров’я (не залежно від нозології) існують тільки в уяві людей, і
формуються під дією стереотипів [2].
Відкриваючи себе для спільного дозвілля і дружби, кожна особистість
розширює свій світогляд, знаходить
нових друзів і інтереси, а безкорисна
волонтерська діяльність сприяє розвитку альтруїзму як складової моралі.
Організація виховної роботи за третім напрямом – педагогічна практика –
передбачає, що у цей період відбувається процес професійного становлення
67
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та самовизначення майбутніх педагогів,
актуалізуються й поглиблюються їхні
теоретичні знання, удосконалюються
педагогічні вміння та навички. Педагогічна практика допомагає реально розвивати за умов природного педагогічного процесу методичну рефлексію.
Аналіз такої діяльності допомагає практиканту усвідомити труднощі, що виникають у процесі роботи та віднайти
шляхи їх подолання.
Під час педагогічної практики студент – майбутній педагог – має можливість відвідуючи інклюзивну школу,
проаналізувати свої знання і навички
роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, а також відрефлексувати свої емоції і почуття, які виникають
під час співпраці із ними. У майбутньому це допоможе більш ефективно
виконувати свої професійні обов’язки.
Четвертий напрям роботи – стимуляція до самовиховання, на наш
погляд є одним із найважливіших,
оскільки майбутній фахівець має розуміти, що соціальні зміні відбуваються повсякчас і це перш за все відбивається на державній системі осві-
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ти, то ж здатність до самоусвідомлення і само змін – є важливою умовою
становлення педагога.
Отже, на нашу думку виховання
майбутніх педагогів буде більш ефективним за умови наповнення навчальних дисциплін концепціями інклюзивної освіти, залучення до волонтерської
діяльності в позааудиторній роботі,
відвідування інклюзивних шкіл під час
педагогічної практики і стимуляції
майбутніх фахівців до самовиховання.
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ВПЛИВ МОТИВАЦІЙНИХ СТАНІВ НА ЛОГІКОМАТЕМАТИЧНИЙ РОЗВИТОК СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
Мамонтова Г.С.
здобувач вищої освіти другого рівня вищої освіти (магістерський)
Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького
У світлі існуючих проблем дошкільної освіти важливим питанням є активізація мотиваційних станів дітей дошкільного віку та їх вплив на логікоматематичний розвиток старших дошкільників.
Мотиваційний стан дошкільників є
важливим у здійсненні будь-якої практичної діяльності, у тому числі і навчальній, тому що впливає на світосприйняття дитини, допомагає або заважає саморозвитку, спонукає або
гальмує активність дитини.
Процес розвитку логіко-мате
ма
тичних знань дітей старшого дошкільного віку характеризується не тільки
інтелектуальним розвитком, а й виникненням нових потреб та інтересів.
Логіко-математичний розвиток дошкільника залежить від того, які мотиви спонукають його до діяльності, чого
він прагне, як дошкільник емоційно
ставиться до завдань, що перед ним
висуваються.
Ефективний розвиток розумових
операцій відбувається лише за умови
активного функціонування мотиваційної, вольової, емоційної та інших
сфер психіки людини. Отже, формування логіко-математичних знань і
умінь не може не спиратися на активі-

зацію мотиваційних станів, емоцій і
почуттів і т.д.
Недооцінка індивідуальних особливостей дитини (психологічний
компонент) негативно позначається на
формуванні у дітей пізнавальних здібностей, створює непереборні труднощі в залученні їх до творчості. Затвердження нових форм розвиваючих занять (технологічний компонент) неможливо без урахування тенденцій
дитини до дорослішання, розвитку
(психологічний компонент).
Від емоційних переживань залежить не тільки розумова діяльність, а
й мотиваційні стану людини. До мотиваційним станів людини відносять інтереси, бажання, прагнення, наміри,
потяги, пристрасті, установки. Інтерес – це особливий мотиваційний стан
пізнавального характеру, яке, як правило, безпосередньо пов’язане з якоюсь однією, актуальною в даний момент часу потребою.
У старшому дошкільному віці у
дитини закладаються початки майбутніх проблем, оскільки на цьому
етапі розвитку людини починають
формуватися досить стійкі особливості особистісного реагування, відбувається вибудовування ієрархії мо69
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тивів і цінностей, закріплюються деякі характерологічні особливості, хронологічні етапи будь-яких подій. Тому
перед педагогом стоїть завдання не
тільки використовувати вже сформовані у дошкільника мотиваційно емоційні стани, а й виховувати нові почуття, нові потреби, інтереси.
У старших дошкільників виникає
різне ставлення до математики, яке виражається в різному ступені захопленості. Інтерес є важливим стимулом
виховання цілеспрямованості, наполегливості в досягненні мети, прагнення до завершення діяльності. Пережиті
при цьому позитивні емоції – здивування, радість успіху, гордість в разі
виконання завдання – все це створює у
дитини впевненість у своїх силах, спонукає до нового пошуку [1].
Мета нашого дослідження – обґрунтувати можливості і розкрити
зміст роботи по використанню різноманітних дидактичних засобів для активізації мотиваційних станів в безпосередньо освітньої діяльності, пов’я
заної з формуванням і розвитком
логіко-математичних знань у дітей
старшого дошкільного віку.
Відправною точкою в роботі щодо
активізації мотиваційних станів є облік індивідуальних особливостей дітей. Кожна дитина індивідуальна, у
кожного свої схильності, пізнавальні
інтереси, темпераментні особливості.
Здійснюючи індивідуальний підхід до
дітей експериментальної групи, ми виходили з положення про те, що необхідно не тільки допомогти дітям в засвоєнні програмного матеріалу, але і
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розвинути у них інтерес до занять з
математики, забезпечити активну
участь всіх дітей в загальній роботі,
попередити інтелектуальну пасивність
у окремих дітей, вчити кожну дитину
застосовувати отримані раніш знання
на практиці.
Головне при здійсненні індивідуального підходу в навчанні – віра в
творчі сили дітей, знання рівня розвитку кожної дитини, стимулювання
його до того, щоб він постійно перебував у зоні найближчого розвитку,
відчуваючи при цьому пізнавальну
пристрасть і психологічний комфорт у
спілкуванні з товаришами.
Відомо, що емоції впливають на всі
компоненти свідомості – на відчуття,
сприйняття, уява, пам’ять, мислення.
Тому важливим є створення емоційного настрою в безпосередньо освітньої діяльності, в тому числі і на заняттях з формування елементарних
мате математичних уявлень. За емоційних реакцій можна легко визначити, що дитині подобається, а що її засмучує. Щоб розвинути якісну силу
емоцій дитини, доцільно створити
емоційний фон, на якому проходять
різні форми роботи з дітьми через
різноманітне поведінка вихователя
(міміка, жести, інтонація мови тощо),
від цього залежить засвоєння переданої вихователем інформації.
Отже, умови активізації пізнавальної
діяльності залежать від поєднання багатьох чинників, одні з яких є провідними,
інші другорядними. Але правильне поєднання різних чинників сприятиме активізації пізнавальної діяльності та її
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вплив на розвиток логіко-математичних
знань старших дошкільників.
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ДО ПРОБЛЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ТЬЮТОРІВ
Меркулова Н. В.
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи,
соціальної педагогіки та дошкільної освіти Мелітопольського державного
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Модернізаційні процеси, що охопили сучасну галузь освіти України, зорієнтовані на втілення концептуальних засад інноваційної освітньої політики, що формують на загальнодержавному рівні. Зазначимо, що
інноваційна педагогічна діяльність
стає основним ресурсом, що потенційно оптимізує освітню сферу через удосконалення діяльності всіх суб’єктів
навчального процесу.
Фахова підготовка тьюторів у вищих
навчальних
закладах
–
обов’язковий складник, що сприяє
підвищенню рівня їхньої професійної
майстерності й компетентності. У площині змісту тьюторську діяльність слід
сприймати як організаційну психологопедагогічну та соціальну підтримку індивідуальної освіти старшокласників і
студентів, що зумовлює необхідність
розробки систематизованих знань,
умінь, навичок, поглядів і переконань,
ціннісних орієнтацій та певного рівня
розвитку пізнавальних сил й практичної підготовки, що передбачає аналітичний опис, характеристику, класифікацію та систематизацію механізмів
психолого-педагогічної та соціальної
підтримки тьюторських практик; вивчення закономірностей і законів, що
визначають ефективність тьюторсько72

го супроводу; вивчення генези та розвитку різних видів тьюторських практик, основних тенденцій їх вдосконалення [1].
В умовах сучасного розвитку освіти в Україні пріоритетним стає розроблення нового змісту, методів навчання тьюторів, яким потрібні не лише
знання, але й конкретні уміння та навички з інноваційної діяльності. З
огляду на це інтерактивне навчання
суттєво стимулює пізнавальну діяльність майбутніх тьюторів та сприяє
формуванню предметних і загальновиховних компетентностей: оволодінню етапами навчальної діяльності;
удосконаленню критичного мислення;
зростанню впевненості у власних силах; розвиткові самостійності; утвердженню позитивної «Я-концепції»; посиленню креативності; оптимізації організаторських і комунікативних здібностей; формуванню життєвих і
професійних компетенцій; створенню
атмосфери співпраці та ефективної
взаємодії; зростанню успішності.
Підготовка тьюторів покликана
сприяти досягненню таких освітніх результатів, які б відповідали сучасним
вимогам суспільства. Тьютори повинні
концентрувати зусилля на сформульованій меті, відокремлювати першочерго-
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ве від другорядного, знаходити однодумців, організовувати педагогічний колектив для виконання інноваційних завдань. Так, для розвитку дослідницької,
творчої, пізнавальної діяльності тьюторів необхідно створювати особливі умови на практично-семінарському занятті.
Одним з ефективних шляхів розв’язання
цієї проблеми є впровадження інтерактивного навчання – спеціальної форми
організації пізнавальної діяльності, що
має конкретну мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен
відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. Інноваційні інтерактивні технології дають змогу розвивати аналітичне мислення, уміння прогнозувати, формувати навички тьюторської
майстерності [2].
Огляд наукової літератури дає підстави стверджувати, що, обираючи методи навчання для тьюторів викладачам вищих навчальних закладів, необхідно проаналізувати зміст навчального матеріалу та застосовувати активні
методи там, де особливо дієво можуть
виявитися творче мислення майбутніх
тьюторів. Використання інноваційних
педагогічних технологій навчання тьюторів у взаємодії з ґрунтовним знанням теми вможливлює планомірний
розвиток освітньої ситуації. Інтерактивне навчання тьюторів не повинно
бути епізодичним (сьогодні викладач
впроваджує інтерактивні методи навчання, а завтра знову використовує
традиційну систему організації освітнього процесу).
Аналіз педагогічних праць засвідчує, що нині викладач нової формації

повинен використовувати в професійній діяльності активні форми й методи
навчання: проблемні лекції, проблемні
семінари, тематичні дискусії, круглий
стіл, науково-практичні конференції,
педагогічні задачі, ігрове моделювання; дидактичні ігри, тренінги. У руслі
нашого проекту, присвяченого вивченню особливостей підготовки тьюторів,
на особливу увагу заслуговує метод
портфоліо. Традиційно вважають, що
метод портфоліо призначений для систематизації досвіду, накопиченого спеціалістом, його знань, більш конкретного спрямування розвитку, полегшеного консультування з боку кваліфікованих психологів та адміністрації.
Названий метод допомагає більш
об’єктивно оцінювати професійний рівень спеціаліста.
Отже, очікуваним результатом фахової підготовки тьюторів засобами інноваційних педагогічних технологій є
високий рівень готовності тьюторів до
впровадження інноваційної педагогічної діяльності. Вцілому процесуально
фахова підготовка тьюторів засобами
інноваційних педагогічних технологій
уможливить процес побудови моделей
індивідуальних освітніх траєкторій,
критеріїв ефективності процесів мислення і операційної діяльності.
Лiтeратура:
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ФОРМУВАННЯ УСВІДОМЛЕНО-ПРАВИЛЬНОГО
ВІДНОШЕННЯ ДО РОСЛИННОГО СВІТУ СТАРШИХ
ДОШКІЛЬНИКІВ
Падафа Т.П.
здобувач вищої освіти другого рівня вищої освіти (магістерський)
Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького
Інтерес до екологічної проблематики обумовлений екологічною кризою і
її наслідками, а також пошуком нових
шляхів виходу з нього. Однак технократичне мислення настільки сильно, що
екологічна криза уявляється нам, як
щось зовнішнє по відношенню до людини, а не як те, що укладено в ньому
самому. Тому формування екологічної
свідомості, екологічної культури та екологічного світогляду особистості в цілому, має стати першочерговим завданням екологічної освіти і виховання.
В наш час екологічна освіченість і
вихованість стають невід’ємними якостями загальної культури особистості.
Все більше уваги приділяється екологічній освіті, формуванню екологічної
свідомості, екологічної культури.
В період дошкільного дитинства в
процесі цілеспрямованої педагогічної
дії у дітей можна сформувати початки
екологічної культури – усвідомленоправильного відношення до явищ,
об’єктів живої і неживої природи, які
складають їх безпосереднє оточення в
цей період життя. Усвідомленоправильне відношення виробляється
за умови тісного контакту і різних
форм взаємодії дитини з рослинами,
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наявними в приміщенні, на ділянці
дитячого саду. Екологічне виховання
дошкільників – це і є пізнання живого,
яке поряд з дитиною, у взаємозв’язку з
середовищем проживання і вироблення на цій основі правильних форм взаємодії з ним.
Усвідомлено-правильне відношення розглядається як сукупність знання
і активних проявів дитини: інтересу до
явищ природи; розуміння специфіки
живого, бажання практично зберегти,
підтримати або створити для нього потрібні умови; розуміння і співчуття
тим, хто відчуває дефіцит яких-небудь
умов; емоційного відгуку, радості на
будь-які прояви тварин і рослин, їх
красу.
Таке відношення цілком може бути
сформоване у дошкільника, якщо систематично впродовж декількох років
його знайомлять з різноманітністю
рослин, які його оточують, демонструють їх зв’язок з місцем існування і
морфофункціональную пристосованість до неї, залучають до практичної
діяльності по вирощуванню рослин,
надаючи можливість спостереження
за їх зростанням, розвитком, різними
проявами в сприятливих умовах.
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До екологічного виховання відноситься і те, що в дошкільний період в
дитину може бути закладене первинне
розуміння деяких аспектів взаємодії
людини з природою: людина як жива
істота, що має потребу у цілком визначених життєво необхідних умовах; людина як природокористувач, яка, споживаючи в своїй діяльності ресурси
Землі, охороняє природу і в міру можливості поновлюючи її багатства.
Процес формування екологічної
культури старших дошкільників повинен будуватися на організації взаємодії дошкільників з природою найближчого оточення, пізнанні того, що росте
і живе поряд з дитиною.
Головне завдання виховання екологічної культури – формування у дітей
усвідомлено-правильного відношення
до тих об’єктів природи, які поряд з
ними. Тому різні види ознайомлення
дітей з рослинами повинні перемежатися між собою: спостереження – читання творів про рослини, бесіда – зображувальна діяльність, трудова діяльність – дослідно-експериментальна
тощо.
Процес формування знань, умінь та
навичок довгий. На одних заняттях
йде формування первинних знань про
рослини. З цією метою використовувалися спостереження, розглядання репродукцій та ілюстрацій, переглядання фільмів. На других заняттях поглиблюються, розширюються та конкретизуються знання [1].
Використання наочних методів
спостереження (розглядання картин
та ілюстрацій) відповідає можливос-

тям пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного віку, а також дозволяє сформувати у дітей яскраві уявлення про природу.
Словесний методи – це розповіді
про рослини та явища в природі, які
впливають на рослини, природнича
літературі про природу. Цей методи
допомагає формувати у дітей емоційнопозитивне відношення до оточуючого
середовища.
Практичний методи – це гра, елементарні досліди, моделювання. Використання цього методу дозволяє уточнити уявлення, привести до системи
отримані знання, вправляти дітей в застосування знань.
Самостійна або сумісна з вихователем праця в куточку природи, на ділянці дитячого саду з підтримки необхідних умов для життя рослин дозволяє придбати дітям уміння, правильні
способи практичної взаємодії з природою, тобто залучитися до творчого
процесу. Індивідуальні прояви дітей в
практичній діяльності – це показник
ступеня їх екологічної вихованості і
екологічної культури.
Дослідницька поведінка – один з
найважливіших джерел отримання дитиною уявлень про рослини, а дослідне
навчання будується на основі природного прагнення дитини до самостійного вивчення навколишнього. Дослідження важливі у всіх ланках безперервної екологічної освіти, але в сфері
дошкільного виховання вони особливо актуальні в силу вікових особливостей дітей, їх обмежених психофізичних можливостей.
75

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA
Формування почав екологічної
культури – це становлення усвідомленоправильного ставлення безпосередньо
до самої природи в усьому її різноманітті, ставлення до себе, як частини
природи, розуміння цінності життя і
здоров’я та його залежність від стану
навколишнього середовища, до людей,
що охороняють і творять її. Це усвідомлення своїх умінь творчо взаємодіяти з природою [2]
Важливою умовою повноцінного
ознайомлення дітей старшого дошкільного віку є календарна послідовність
заходів, збудованих відповідно до сезонних явищ природи і паралельного
читання книги, закріплення отриманих
знань засобами мовленнєвого спілкування та зображувальної діяльності.
Отже, процес ознайомлення дітей з
рослинами сприяє розвитку чуттєвої
та емоційної сфери, розвиває мовлен-
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ня дітей (бесіди, розповіді, словесні
порівняння з використанням прикметників), сприяє формуванню елементарних математичних уявлень (ознайомлення з часом, величиною, відношенням величин, лічба), фізичному
розвитку, розвитку зображувальної
творчості тощо. Використовуючи ознайомлення дітей з рослинами, ми виховуємо усвідомлено-правильне відношення дошкільників до рослинного
світу та формуємо різносторонньо
розвинену особистість, що є необхідною умовою виховання екологічної
культури дошкільників.
Лiтeратура:
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ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ З ПАУЕРЛІФТИНГУ
НА СИЛОВІ ЗДІБНОСТІ СТУДЕНТІВ I КУРСУ
В ПРОЦЕСІ ПОЗААУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ
Єфіменко Олег Юрійович
магістр,
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради, м. Харків
Фоменко Олена Валеріївна
кандидат педагогічних наук, викладач фізичного виховання,
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради, м. Харків
Фоменко Валерий Харитонович
кандидат біологічних наук, доцент кафедри спортивно-педагогічних
і біологічних дисциплін,
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради, м. Харків
Серед численних засобів фізкультурно-оздоровчої діяльності в закладах вищої освіти, як в основній формі
заняття, але в більшій частині позааудиторної, зокрема у студентів, все
більшого значення набувають заняття
силовими видами спорту. Силове триборство (пауерліфтинг) є видом спорту, який сприяє розвитку основних
фізичних якостей (силові здібності),
заняття ними сприяють підвищенню
фізичної працездатності в цілому. У
пауерліфтингу змагання проходять в
трьох вправах – присідання зі штангою на спині, жимі штанги лежачи на
горизонтальній лаві і станова тяга. За
результатами аналізу науково-методичної літератури (В. М. Зациорського, Ю. В. Верхошанського) ці силові
вправи залучають до роботи найбільшу кількість м’язових груп і тим самим

надають швидкий ефект в розвитку
сили.
Розвиток сили це не самоціль, а
прагнення до досягнення високої працездатності, збереженню і зміцненню
здоров’я. Проте, нерідко в повсякденній трудовій діяльності і, особливо, в
допризовний період і під час служби в
армії молоді люди виявляються нездатними долати труднощі, пов’язані з
проявом максимальних силових напружень.
Ряд науковців вважають, що рухові
якості: швидкість, спритність, гнучкість – мають для здоров’я менше значення, в порівнянні ніж сила і витривалість, тому що силові здібності виявляються так чи інакше в будь-яких
видах рухової діяльності [4].
Без прояву м’язової сили людина не
може виконати жодної рухової дії. Від
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рівня розвитку сили певною мірою залежить прояв інших рухових якостей.
Розвиток здібностей обумовлений активною діяльністю індивіда в засвоєнні суспільного досвіду, зв’язком здібностей з якостями особистості. Спеціальні здібності в руховій активності
людини визначаються показниками
переважно фізичного, сенсомоторного
і функціонального характеру.
У теорії і методиці фізичного виховання для підвищення рухової активності студентів необхідно враховувати
їхні індивідуальні особливості. Для
цього потрібно визначити структуру,
зміст і динаміку навантажень студентів, шукати оптимальні варіанти виконання фізичних вправ з урахуванням їхніх індивідуальних рухових здібностей [3].
Тому настала необхідність у впровадженні в процес фізичного виховання додаткових засобів навчання з використанням вправ з пауерліфтингу.
Виходячи з вищесказаного, можна
стверджувати, що при правильній організації навчального процесу з фізичного виховання в закладах вищої освіти, при цьому, роблячи акцент на позааудиторну форму занять з виховання
силових здібностей у студентів I курсу,
заняття пауерліфтингом істотно вплинуть на підвищення рівня розвитку
цієї якості. Ці обгрунтування і послужили вибором нашого дослідження.
Об’єктом дослідження є –
навчально-тренувальний процес студентів I курсу, які займаються пауерліфтингом на позааудиторних заняттях з фізичного виховання в закладах
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вищої освіти.
Предмет дослідження – вплив занять з пауерліфтингу на розвиток силових здібностей студентів I курсу.
Мета дослідження – теоретично
обгрунтувати та визначити вплив фізичних вправ з пауерліфтингу на розвиток силових здібностей юнаків I
курсу в процесі позааудиторних занять.
Завдання дослідження:
1. Систематизувати і узагальнити
знання про силові здібності і методики
їх розвитку.
2. Провести аналіз літератури з питань використання фізичних вправ пауерліфтингу з урахуванням анатомофізіологічних особливостей організму
студентів I курсу, як засобу виховання
силових здібностей.
3. Виявити вплив фізичних вправ з
пауерліфтингу на розвиток силових
здібностей студентів I курсу.
Методи дослідження: теоретичний
аналіз науково-методичної літератури,
педагогічне тестування.
Нами було проведене анкетування
серед студентів які займались силовими вправами у вузі на заняттях з фізичного виховання та на позааудиторній
роботі студентів з використанням
вправ з пауерліфтингу. Педагогічне тестування проводилося за показниками
фізичної підготовленості на початку та
в кінці дослідження з метою визначення початкового та кінцевого рівня фізичної підготовленості студентів, а також впливу фізичних вправ з пауерліфтингу на їхні рухові здібності [2].
У нашому дослідженні ми передба-
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чали, що вплив фізичних вправ з пауерліфтингом в процесі позааудиторних
занять зі студентами I курсу призведе
до найбільш швидкого збільшення рівня розвитку силових здібностей.
Висновки. Підвівши підсумки дослідження, можна стверджувати, що:
– аналіз літературних джерел виявив, що проблемою використання занять пауерліфтингом зі студентами
ЗВО у процесі позааудиторних занять
займалася незнача кількість вчених;
– заняття пауерліфтингом позитивно вплинули на стан здоров’я студентів, сприяли поліпшенню їх самопочуття, а також вимагали розвитку певних рухових якостей: сили, швидкості,
спритності, витривалості, стійкості
нервової системи, а також підвищили
працездатність студентів;
– використання фізичних вправ з
пауерліфтингу можна застосовувати
так як на аудиторних заняттях з фізич-

ного виховання так і в позааудиторній
роботі зі студентами в закладах вищої
освіти.
Наше дослідження не передбачає
рішення даної проблеми, тому ми будемо шукати нові сучасні шляхи вдосконалення системи фізичного виховання студентської молоді.
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Анотація. Показано, що вивчення іноземної мови у вищому навчальному закладі є важливим етапом у професійному становленні майбутнього фахівця.
Розглянуто сучасні методи викладання іноземної мови у вищій школі, розкрито
їхні особливості. Визначено, що системний підхід і комбінування різних методів
навчання сприяють покращенню результатів оволодіння студентами іноземною мовою.
Ключові слова: метод, WebQuest, навчання за допомогою баз даних.
Keywords: method, WebQuest, data-driven learning.
Вивчення іноземної мови у
вищому навчальному закладі є
важливим етапом у професійному
становленні майбутнього фахівця.
Однак
стандартизація
освіти
зумовлює одноманітність навчальних
програм для студентів різних
напрямків підготовки. Зміст навчання
іноземної мови часто зводиться до
набору тем побутового характеру
(сім’я, робочий день, спорт, їжа
тощо), або країнознавчої інформації
(географічне положення, історія,
населення Англії, США, Німеччини
та інших країн). Така організація
навчання іноземної мови по-перше,
не готує студентів до спілкування в
життєвих ситуаціях і, по-друге,
обумовлює зниження інтересу до
вивчення іноземної мови [1, 11].
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Незважаючи на нові віяння і
тенденції, слід віддати належне «старій
школі», за принципами і методами
якої, основний упор робився на
вивчення граматики і доведення до
автоматизму володіння вокабуляром.
Ця система навчання знайома багатьом
науковцям, адже вона приносила
непогані «плоди». Але якою ціною?
Одноманітні завдання у вигляді
читання тексту з подальшим переказом
і
обговоренням,
обов’язковим
виконанням вправ на вживання
лексики, а також деяких граматичних
конструкцій. В результаті такого
навчання, мовою оволодівали лише
кмітливі та терплячі [2, 50].
Сучасні методики навчання не
виключають
копіткої
праці
і
повсякденної завзятості. Проте, вони
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дозволяють зробити процес навчання
більш захоплюючим, тим самим,
ведучи до того, що оволодіння
іноземною мовою стає все більш і
більш доступними широким колам
суспільства. Зі зміною методики навчання поступово змінюється і роль
викладача. В «старій школі» викладач
являв собою досить авторитарну фігуру, будучи свого роду диктатором. Він
був не здатним надавати учням свободу у процесі навчання тому, що був
змушений слідувати канонам і правилам стилю навчання того часу.
Слідуючи сучасним методикам і
новим віянням у сфері освіти, особа
викладача набуває інших рис: на зміну
авторитарної фігури приходить педагог, основним завданням якого є спрямування процесу навчання в потрібне
русло. Незважаючи на уявні, на перший погляд, послаблення ролі викладача, вплив на аудиторію зростає з
обернено пропорційною залежністю.
Викладач сприймається не як далекий
і недосяжний об’єкт комунікації, а як
наставник або навіть посередник між
аудиторією і предметом пізнання [2,
50].
Зупинимося на самих методах навчання. Ми не можемо не відзначити
той факт, що сьогодні кожна сфера діяльності людини пов’язана з
комп’ютером. Освітній процес не є винятком. Саме тому одним із методів
викладання іноземної мови у вищій
школі можемо зазначити метод
WebQuest. Навчальна діяльність студентів спрямована на дослідження, де
частина або всі джерела інформації, з

якими вони працюють, є Інтернет ресурси. Завдяки цьому методу студенти
стають активними суб’єктами навчального процесу, підвищується мотивація
здобуття знань, відповідальність за результати своєї діяльності та їх подальшої презентації. Ця методика є перспективною та має ряд переваг, серед
яких:
• Розвиток мислення та пошукової
діяльності.
• Застосування комп’ютера.
• Критичність відбору інформації.
• Самостійність.
• Розвиток творчих і дослідницьких навичок студентів [3].
Не менш цікавою на сьогоднішній
день є методика навчання іноземної
мови за допомогою баз даних. Це сучасний підхід до навчання, що спирається на індуктивні процеси пізнання і
мовну базу даних, яка містить набір
автентичних усних і письмових висловлювань. В основі підходу лежить
використання лексичних поєднань, закладених в комп’ютер, проте можливе
залучення будь-яких інших автентичних матеріалів, з якими учні працюють
індуктивно [3].
Основною метою цього підходу є
навчити студентів самостійно вибирати з автентичного матеріалу різного
роду лінгвістичну інформацію про
особливості його вживання. Студенти,
як правило, працюють індивідуально в
комп’ютерному класі, використовують
спеціальні комп’ютерні програми і без
допомоги викладача аналізують лінгвістичні явища, які їх цікавлять. Відповідно до цього підходу студентам слід
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розвивати вміння вчитися, вони повинні виступати в ролі дослідника, самостійно вирішувати завдання, пов’язані
з усвідомленням мовної форми [3].
Висновки. Описані вище методики
викладання іноземної мови не являють собою повний методологічний
список. Ми висвітлили лише найбільш
характерні й популярні підходи до навчання іноземної мови у вищій школі.
Однак, ми дотримуємося думки про
те, що лише системний підхід і комбінування різних методів навчання іноземної мови можуть принести позитивні результати.
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ПІДЛІТКІВ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
Онипченко О.І.
доцент кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки КЗ «Харківська
гуманітарно-педагогічна академія» ХОР
Ключові слова: статеворольова соціалізація, статеве виховання, жінки-матері.
Key words: sex-role socialization, sex education, women-mother.
Ідея статевої просвіти та виховання
увійшла в проблемне поле вітчизняної
громадської та педагогічної думки ще
в другій половині ХІХ ст., виникає жіноча освіта, закладаються теоретичні
основи психології та педагогіки сім’ї,
відбувається становлення загальної
шкільної освіти і (вже на межі ХІХ-ХХ
ст.) з’являються перші досліди спільного навчання хлопчиків і дівчаток.
У зв’язку з поширенням ідей жіночої емансипації посилюється рефлексія
про материнське призначення жінок,
отже ентузіастами статеворольової соціалізації дітей та підлітків значною мірою були жінки. Так, у Росії на початку
ХХ ст. поштовхом до дискусій послужила стаття вчительки В. Половцевої
«Статеве питання в житті дитини» (Вісник виховання, 1903). Великою популярністю в це ж час користувалася книга Н. Жаринцевої «Пояснення статевого питання дітям» (1905). В Англії
Є. Шепперд випускає кілька книг, що
були присвячені статевому питанню.
Серед них можна назвати «Чоловік і
жінка, або як повинен відноситися чоловік до жінки і їх майбутньої дитині»
(1906), «Молодим людям і батькам для

синів. Бесіди про статеве життя людини» (1908). В Америці виходить книга
Мері Вуд-Аллен «Що потрібно знати дівчинці» (1908). З’явилися дві книги німецьких авторів – М. Лишневської
«Статеве виховання» і Є. Штіль – «Один
з обов’язків матері. Посібник із сексуального виховання» (1905). Аналіз цих
робіт дає підставу стверджувати, що в
них є одна загальна риса – поняття
«статеве» усіма авторами ототожнюється з поняттям «сексуальне». На жаль,
ця плутанина в поняттях збереглася й
до наших днів. Пояснити це, очевидно,
можна тим, що «секс» у перекладі з англійського означає «стать». Однак в подальшому педагогіка розмежовує поняття «сексуальне» і «статеве виховання». Сексуальне виховання (як і освіта)
– це лише один з аспектів загальної
проблеми статевого виховання, тобто
виховання культури статі у всіляких
сферах – правовій, гігієнічній, етичній
тощо. І якщо сексуальне виховання містить у собі в основному інформативний
(просвітницький) аспект, то поняття
«статеве виховання» містить у собі насамперед морально-етичні аспекти виховання культури статі [1, 57].
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Надаючи характеристику працям
жінок, які висвітлювали проблеми статевих питань дітям, зазначимо, що в
більшості загальна рекомендація пропонувала пояснювати матеріал статевих відносин починаючи світом рослин, тварин и закінчуючи людиною.
Пояснюючи процес статевих відносин
людини, слід акцентувати увагу на ролі
кохання, розвитку морально-вольових
якостей.
Закордонна література в плані пояснення теми розмноженні вдається в
різні ступені подробиць та має погляд
делікатно складених пояснень. Так, слід
зазначити, перш за все, брошуру Ханни
Бибер-Бем (Hanna Bieber-Böhm) «Звідки з’явився братик», яка складена за
зразком відомого твору Єллір Єтельмер
«Дитячі бутони» (Ellir Ethelmer), як і
більшість подібних творів, у вигляді
бесіди матері з дитиною на тему, що зазначена у назві роботи. Друга авторка,
Є. Штіль («Материнство», E. Stiehl) вказує, що просвіта повинна здійснюватися батьками, починаючи розкривати
питання розмноження зі світу рослинного, далі – тваринного, й переходячи
по аналогії до людини. Водночас підкреслюється необхідність підтримки
почуття сором’язливості та надаються
поради щодо дотримання умов гігієни
дитини.
Стосовно агентів соціалізації серед
жінок виникли різні, навіть протилежні точки зору. Деякі матері вважали,
що просвіту повинна здійснювати
лише школа – Генріетта Фюрт «Сексуальна освіта вдома й школі» (Henriette
Fürth); інші – вказують на одночасну
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просвіту вдома та школі – Аделаїда
Беннігсен «Сексуальна педагогіка вдома й школі» (Adelheid v. Bennigsen); а
деякі навпаки, категорично проти
шкільної просвіти дітей – Ганна Блум
(«Чи має школа завдання сексуальної
просвіти», Anna Blum).
Значно докладніше розкриває
спектр проблем статеворольової соціалізації дітей та підлітків Ємма Єкштейн
(Emma Eckstein «Сексуальне питання у
вихованні дитини», 1904), говорячи
про статеве виховання як засіб профілактики статевих девіацій, про проституцію, про невдалі шлюби, шлюби
з розрахунку, незаконнонароджених
дітей тощо.
Слід зазначити, що більшість із них
висловлюються про статеве виховання
з позиції матері, а не спеціально підготовленого педагога.
Аналізуючи вітчизняну літературу
з аналогічних питань, педагоги Г. Зоргенфрей та К. Житомирський зазначають праці Н. Жарінцевої: «Пояснення
статевого питання дітям. Листи до
батьків» та «Як все в світі народжується. Листи до дітей» (1905). На їх думку,
доводи, що наводить Н. Жарінцева на
користь статевої просвіти не додають
нічого нового до зазначеного вище, але
щодо об’єму розкриття питання та подробиць, то більшість педагогів зауважили, що погляди нашої співвітчизниці значно розбіжні із закордонними
колегами, відрізняючись надзвичайною, та нікому не потрібною радикальністю. Вони вказували на те, що оскільки пояснення статевих питань повинно відволікати увагу дитини від фізі-
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ологічних процесів, тому треба
критично ставитися до багатьох популярних брошур, які надто вдаються до
описання «природних процесів». Таке
просвітництво, на їх думку, може завдати шкоду дітям та підліткам, а наше
завдання – пересвідчити їх, що «божественне та цікаве проявляється в наший совісті, а не в статевих органах»
(Г. Зоргенфрей «Про статеву просвіту»,
1905; К. Житомирський «До сексуального питання в педагогіці», 1905).
Серед вітчизняних жінок-матерів,
що були небайдужі до статевого питання слід зазначити А. Калмикову,
яка, здійснюючи доклад в батьківському гуртку, висловлює головну ідею
статевого виховання: «Кохання, як фізичне так й психологічне…має бути
піднесене до найвищого почуття, а
тому обов’язком виховання є піднесення цього почуття від ступеня тваринного інстинкту до гармонійного
злиття з вищими почуттями та ідеалами» (А. Калмикова «До питання про
задачі виховання в області явищ, що
пов’язані зі статевим життям людського організму», 1892).
Заслуговує увагу досвід та рекомендації жінки-лікаря у жіночий гімназії
Є. Дрентельн, яка вела активну просвітницьку роботу серед матерів та виховательок, читала публічні лекції стосовно
здоров’я жінки, профілактики аномалій розвитку статевого почуття у дівчат
та надавала рекомендації матерям, як
здійснювати спостереження та догляд
за їхніми дітьми («Аномалії розвитку
статевого почуття у дівчат», 1898;
«Здоров’я жінки. Чотири публічні лек-

ції для жінок», 1899; «Лікувати або виховувати? Публічна лекція для матерів
та виховательок» 1899-1900; «Етюди
про природу жінки та чоловіка. Основи
статевого та жіночого питань в їх
взаємозв’язку», 1908).
Вітчизняні педагоги й лікарі підкреслювали важливість статевого виховання і розглядали його як систему
запобіжних заходів, покликаних захистити юнацтво від морально вульгарних вчинків, розвивати у юнаків і
дівчат почуття сором’язливості і порядності, зміцнювати їх волю.
Згідно Є. Водовозової, статеве виховання – цілісна педагогічна проблема,
вирішити яку тільки статевим інформуванням неможливо, оскільки знання
основ гігієни статі самі по собі не забезпечують соціальну прийнятність статевої поведінки. Найважливіше завдання
статевого виховання – виховання волі,
розвиток добропорядних звичок і почуття обов’язку, які, як моральна основа життя дитини, закладається в його
спільній діяльності з дорослими (Є. Водовозова «Розумовий та моральний
розвиток дітей від перших ознак свідомості до шкільного віку», 1892).
Розглядаючи засоби статеворольової соціалізації дітей та підлітків,
М. Волкова звертала увагу батьків на
дотримання вимог особистої гігієни,
харчування, фізичної діяльності, вважаючи, як і багато медиків і педагогів,
що дитина, особливо в період статевого
дозрівання, повинна вести активний
спосіб життя. Особливу увагу М. Волкова приділяла моральному вихованню
дітей, проведенню бесід, а головне –
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власному прикладу («До питання про
фізичне виховання хлопчиків», 1903).
Проблема врахування психофізіологічних особливостей розвитку дитини знайшла продовження в роботах
М. Андрієвської «Виховання дівчинки
в перехідному віці» (1911), яка теж
вказувала на необхідність особливої
уваги щодо дітей в період статевого дозрівання через важливі зміни в характері підлітка, виникнення нових емоцій, почуттів, думок.
Отже, участь жінок у розв’язанні
проблеми статеворольової соціалізації
дітей та підлітків у європейській та вітчизняній педагогічній думці кінця
ХІХ – початку ХХ століття вказує на
ступінь його актуальності у статевому
вихованні й говорить про широту й
прогресивність поглядів жінок світу.
Тай й взагалі, на думку багатьох педагогів, жінкам, особливо матерям, належала ключова роль в реформі сексуального виховання.
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Таким чином, визнаючи значимість
проблеми, педагогіка того часу сформулювала завдання, що висуваються як
перед школою, так і перед батьками, в
тому числі перед матерями: тверде усвідомлення своєї відповідальності перед
майбутніми поколіннями у плані передачі їм своїх фізичних і духовних якостей; створення такої атмосфери в родині, яка сприяла б формуванню твердих
моральних якостей молоді, довіри дітей
до батьків; прагнення відгородити дітей від розбещуючих джерел інформації, і, нарешті, у делікатній і доступній
формі дати дитині первісні знання про
походження життя, застерегти від необдуманих учинків.
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На сучасному етапі, виходячи із
пріоритетності фізичного виховання
для різнобічного розвитку людини,
важливості популяризації здорового
способу життя, особливого значення
набувають ігри і вправи спортивного
характеру, які дають можливість поглиблено розв’язувати проблеми залучення студентів основної групи
здоров’я до видів спорту, що започатковані вітчизняними комплексними
програмами.
Дані досліджень провідних вітчизняних науковців і практика роботи
дошкільних навчальних закладів свідчать, що студенти із задоволенням
опановують елементи ігор спортивного характеру: бадмінтон, городки, настільний теніс, баскетбол, футбол. Ці

ігри сприяють зміцненню здоров’я,
підвищенню рівня рухової підготовки,
комплексному розвитку фізичних
якостей студентів [1, 6].
Застосування елементів спортивних
ігор закладає у студента основу для систематичних занять одним з видів спорту в майбутньому. Для студентів 1-2
курсів, які мають бажання займатися
поглиблено певним видом спорту для
задоволення потреб у фізичній активності, підтримання спортивної форми,
але ще не готових займатися ним професійно, варіативна складова базового
компонента ВНЗ дає можливість розширювати освітню діяльність закладу
через організацію гурткової роботи.
Саме гуртки дозволяють студентам набувати життєво-спортивного досвіду.
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Враховуючи актуальність соціальних запитів, а також недостатність сучасної методичної літератури з цієї
проблеми, метою авторів було не лише
теоретичне обґрунтування, структурування, визначення обсягу і змісту
програмових завдань, а й розроблення
практичних порад з навчання студентів 1-2 курсів елементів гри у настільний теніc [7].
Навчання гри у настільний теніс у
контексті позааудиторної роботи сприятиме загальному посиленню фіз
культурно-оздоровчої складової освітніх впливів на студентів за рахунок
повноцінного задоволення рухової потреби , розвитку їхніх природних фізичних задатків засобами ігрової і рухової діяльності. Тому наше дослідження вважається актуальним.
Основним організаційно-педагогіч
ним принципом програми є диференційоване використання засобів фізичної
культури (на прикладі настільного тенісу) на заняттях зі студентами різної
статі та віку з урахуванням стану їхнього здоров’я, ступеня фізичного розвитку та рівня фізичної підготовленості.
Мета дослідження – формування
фізичних здібностей студентів 1-2 курсів ВНЗ за допомогою методики навчання спеціальним вправам на заняттях настільного тенісу у процесі позааудиторних занять.
На підставі власних спостережень в
процесі позааудиторних занять було
виявлено,що тільки невелика кількість
студентів приймала участь у позааудиторних заняттях з настільного тенісу.
Ми провели анкетування, серед груп
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1-2 курсів,щоб виявити бажання,щодо
занять з настільного тенісу.
В анкетуванні прийняло участь 85
студентів,з яких 55 було за те, щоб відвідувати позааудиторні заняття з настільного тенісу. У процесі навчання
спеціальним вправам на заняттях настільного тенісу, були сформовані дві
групи, експериментальна та поточна. В
експериментальній групі прийняло
участь 28 студентів, а в поточній – 27.
У власній методиці було використано
вправи на спритність, швидкість,
силу,гнучкість та витривалість. Були
використані загально розвиваючі
вправи,для підтримання тонусу студентів. За основу в методиці було взято
вправи на реакцію,за допомогою яких
студенти мали можливість розвивати
цю якість. Також,були використані
вправи на влучність. Кожен студент
отримував завдання – влучити м’ячем
в певну зону в обмеженій кількості
разів. Це давало змогу більш точніше
відпрацьовувати точність удару у відведену зону.
Подальший розвиток наших досліджень буде направлений на вдосконалення розвитку фізичних здібностей
студентів 3-4 курсів засобами настільного тенісу.
Висновки. Аналіз літературних
джерел нам довів, що розвиток настільного тенісу треба покращувати та
залучати якомога більше студентів. За
даними анкетування виявилося, що
65% студентів побажали займатися настільним тенісом. Розроблена методика навчання спецільним вправам настільного тенісу заключалася в наступ-
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ному. За результатами дослідження
експериментальна група покращіла
свої фізичні здібності:
- Сила на 12 %;
- Спритність 35 %;
- Швидкість 20 %;
- Витривалість 10 %;
- Гнучкість 11 %.
В порівнянні з експериментальною
групою, студенти контрольної групи
залишилася на тому ж рівні розвитку
фізичних здібностей.
Список литератури:

1. Амелин А. Н. Современный настольный теннис. М.: Физкультура и спорт, 1982. - 111 с.

2. Амелин А. Н. Настольный теннис. Изд.
2-е, доп. М. Физкультура и спорт, 1985.
- 112 с.
3. Барчукова Г. В. Настольный теннис. М.
Физкультура и спорт, 1989. - 175с.
4. Барчукова Г. В. Учись играть в
настольный теннис. М.: Советский
спорт, 1989. - 48 с.
5. Богушас М. Играем в настольный теннис: Кн. для учащихся. М. Просвещение, 1987. - 128 с.
6. Гришко Л. Г. Настільний теніс Навчальна програма для ДЮСШ, СДЮШОР,
ШВСМ. Федерація настільного тенісу
України. К., 2000. - 86 с.
7. Настольный теннис. Перевод с кит. Под
ред. Сюй Яньшэна. М. Физкультура и
спорт, 1987. - 320 с.

89

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA
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Сьогодні в Україні необхідність
оновлення системи трудової реабілітації людей з інвалідністю, особливо в
період професійного становлення особистості, обумовлена низкою соціаль
но-економічних, психологічних та
соціально-педагогічних причин: в першу чергу, визнанням нових підходів до
цілей, змісту і результативності професійної реабілітації осіб з обмеженнями здоров’я, по-друге, проблемами і
перешкодами на шляху професіоналізації такої особи, а саме: організаційними, правовими, технічними, методичними, психологічними та етичними бар’єрами професійного середовища. Як зазначає А. Шевцов, практика
соціального інтегрування (реабілітування) осіб з інвалідністю в Україні
нині вимагає докорінного багатовекторного реформування на основі її
нової моделі [10, с. 127-137].
Відзначимо, разом з цим, що проблема трудової реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні вже має достатнє нормативне забезпечення, регламентуючись Консти90

туцією України, Законами «Про
реабілітацію інвалідів в Україні», «Про
державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії», «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в
Україні», «Про соціальні послуги»
тощо. Основним законом України із
соціального захисту інвалідів є Закон
«Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні» від 12 березня
1991 р. № 875-12, яким визначено основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні і гарантовано їм рівні з усіма
іншими громадянами можливості для
участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства,
створення необхідних умов, які дають
можливість інвалідам вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними здібностями та інтересами [5].
За твердженням О. Рассказової
проблематика інклюзивної освіти є
безумовно взаємопов’язаною з питаннями соціальної допомоги, реабілітації, адаптації навчання та виховання і
взагалі ставлення суспільства до дітей
з інвалідністю [7, с.64]. Отже, наголо-
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симо, що реалізація зазначених у законодавчій базі України положень у
вимірі впровадження інклюзії – залучення осіб з інвалідністю до суспільної, зокрема трудової активності на
паритетних засадах – багато у чому забезпечується успішністю організації
реабілітаційного процесу, що ґрунтується на розумінні сутності трудової
реабілітації цієї категорії громадян.
Зважаючи на це, метою даної
публікації є аналіз сутності категорії
«трудова реабілітація людей з
обмеженими можливостями здоров’я»
у контексті розбудови інклюзивного
суспільства в Україні.
Відзначимо, що вперше у світовому
масштабі термін «реабілітація» було закарбовано на Міжнародному симпозіумі з реабілітації інвалідів ще у 1964 р.,
де його витлумачено як діяльність колективу медичних працівників, спрямована на відновлення здоров’я (у фізичному, психологічному й соціальному значенні) і працездатності інвалідів
[1, с. 146]. Як бачимо у цьому визначенні, увагу акцентовано на медичному аспекті відновлення стану осіб з інвалідністю, тоді як у цей саме час у другому
звіті Комітету експертів ВООЗ з реабілітації інвалідів поняття «реабілітація»
вже трактувалося більш широко, як
сукупність лікувальних, психологічних,
педагогічних, соціальних та інших заходів, направлених на відновлення порушеного здоров’я особи з інвалідністю
і включення її в життя суспільства й
трудовий процес [3, с. 38].
У Стандартних правилах забезпечення рівних можливостей для інвалі-

дів (Резолюція Генральної Асамблеї
ООН № 48 / 96, прийнята на сорок
восьмій сесії ООН 20 грудня 1993 р.)
термін «реабілітація» також тлумачиться з урахуванням потреб осіб з
обмеженими можливостями здоров’я
– як процес, який має на меті допомогти людини з інвалідністю досягти
оптимального фізичного інтелектуального, психічного і / або соціального
рівня діяльності та підтримувати його,
надавши їй, тим самим засоби для зміни життя і розширення рамок незалежності [8, с.12]
Із становленням в Україні соціальної моделі інвалідності, що супроводжує розвиток інклюзивних процесів
в усіх сферах суспільства, реабілітація,
відповідно до трактування цього поняття експертами Всесвітньої організації охорони здоров’я, визначається
як процес, за допомогою якого можливо попередити інвалідність у період
лікування хвороби й допомогти інвалідам досягти максимальної фізичної,
психічної, професійної, соціальної й
економічної повноцінності, можливої
в рамках існуючої хвороби; сукупність
заходів, покликаних забезпечити особам з порушенням функцій в результаті хвороб, травм та уроджених дефектів пристосування до нових умов життя в суспільстві, в якому вони перебувають [2, с.6].
Зазначений підхід до розуміння реабілітації осіб з інвалідністю за суттю є
інклюзивним і базується на визнанні
того, що «інтереси держави не сумісні
з вилученням із виробничої сфери та
культурного життя великої групи на91

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA
селення (яке відносять до категорії
людей з інвалідністю), що має потужний креативно-продуктивний потенціал… Окрім того, сегрегація однієї
групи громадян від решти соціуму, її
ізольоване існування зазвичай призводить до соціально-культурного розшарування суспільства, а це – реальна
загроза розвиткові культури. Адже
вона значною мірою є системою суспільних цінностей і визнання її всіма
громадянами консолідує, згуртовує
суспільство» [9, с. 20-21].
Позиція Міністерства освіти і науки
України щодо даної проблеми була
сформована в 1998 році, виходячи з визначення реабілітації, як комплексу
психолого-педагогічних, а при необхідності, і медичних заходів, спрямованих
на корекцію, відновлення чи компенсацію втрачених або порушених психофізіологічних функцій. Пріоритетний напрям реабілітаційних заходів визначається виходячи з психофізіологічних
особливостей, стану здоров’я, рівня
розвитку певної категорії осіб. У комплекс входять медичні, психологічні, педагогічні і соціальні заходи, що об’єднані
в поняття «реабілітація». Діти з відхиленнями в розвитку, діти-сироти, дітиправопорушники, діти з родин, що відносяться до групи соціального ризику,
були позначені як пріоритетний об’єкт
реабілітації [4, с.7, 125].
Вважаємо, що важливим у контексті дослідження проблеми трудової реабілітації людей з обмеженими можливостями здоров’я є тлумачення змісту
поняття «реабілітація» саме як комплексу лікувальних, психологічних, пе92

дагогічних, соціальних і трудових заходів, спрямованих на відновлення
здоров’я й працездатності хворого.
Відповідно, метою реабілітації виступає ефективне і раннє повернення хворих та інвалідизованих осіб до побутових і трудових процесів, повноцінного
функціонування у суспільстві; відновлення особистісних властивостей людини.
Посилаючись на наукові джерела
(О. Андрусенко Н. Грабовенко А. Надточій, М.Чайковський, А. Шевцов), дефініцію «реабілітація» розуміємо як
комплексне медико-соціально-психо
лого-педагогічне поняття, що охоплює
низку основних аспектів: відновлення
здоров’я хворого за допомогою комплексного лікування; відновлення трудових, побутових навичок і елементів
самообслуговування; соціальна реінтеграція, пов’язана з працевлаштуванням, матеріально-побутовим забезпеченням, поверненням у трудовий колектив, інтеграцією у суспільство.
У відповідності до існуючих законодавчих, нормативних документів та
положень, якими регламентується діяльність центрів професійної реабілітації інвалідів, та праць вчених (М. Андреєва, О. Рассказова, В. Тесленко,
Ю. Чернецька, С. Харченко та ін.) соціальна реабілітація визначається як
система заходів, спрямованих на створення і забезпечення умов для повернення особи до активної участі у житті, відновлення її соціального статусу
та здатності до самостійної суспільної і
родинно-побутової діяльності шляхом
соціально-середовищної орієнтації та
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соціально-побутової адаптації, соціального обслуговування, задоволення
потреби у забезпеченні технічними та
іншими засобами реабілітації.
Професійна реабілітація пов’язана
із соціальною реабілітацією певних категорій населення, частково репрезентованих особами з інвалідністю, й розуміється як процес засвоєння людьми з
певними обмеженнями доступних
форм праці й оволодіння ними необхідним стратегіями та інструментарієм
щодо первинної професіоналізації та
подальшої професійної самореалізації.
Розкриваючи сутність трудової реабілітації людей з обмеженими можливостями здоров’я, слід зазначити, що у
Законі «Про реабілітацію інвалідів в
Україні» ця категорія відзначається як
система медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, професійних,
трудових, фізкультурно-спортивних,
соціально-побутових заходів, спрямованих на надання особам допомоги у
відновленні та компенсації порушених
або втрачених функцій організму для
досягнення і підтримання соціальної та
матеріальної незалежності, трудової
адаптації та інтеграції в суспільство, а
також забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації і
виробами медичного призначення [6].
Спираючись на визначення наведені у нормативно-правовій базі та результати наукових досліджень (М. Андреєва, В. Блейхер, В. Бондар, О. Глоба,
В. Григоренко, Т. Завгородня, І. Звєрєва, І. Іванова, В. Кравченко, І. Козубовська, Г. Лактіонова, В. Лубовський,
Л. Міщік, С. Пальчевський, В. Синьов,

С. Харченко, О. Хохліна, А. Шевцов та
ін.) визначимо поняття «трудова реабілітація осіб з обмеженими можливостями здоров’я» як спеціально організований багатофакторний, особистісно орієнтований систематичний процес
медично-оздоровлювальних,
соціальних, психологічних, освітніх,
професійно-трудових, технічних, правових, культурно-творчих, інформаційних заходів, спрямованих на усунення обмежень у професійній орієнтації, первинній професіоналізації,
професійній самореалізації, відновлення фізичного, психічного та соціального здоров’я, підвищення соціального статусу осіб з інвалідністю шляхом сприяння їх соціалізації у професійній сфері, підвищення якості життя
людини і формування його незалежного стилю.
У цілому, розкриваючи сутність
трудової реабілітації людей з обмеженими
можливостями
здоров’я,
визначимо трудову реабілітацію осіб з
обмеженими можливостями здоров’я
як відновлення знижених або
втрачених професійних функцій,
відбір професії та адаптацію до неї осіб
з обмеженими можливостями, дитиниінваліда,
поновлення
трудової
діяльності таких осіб за вже опанованою
раніше або новою професією.
Трудова реабілітація включає заходи із забезпечення зайнятості осіб
з обмеженими можливостями, експертизи потенційних професійних
здібностей, професійної орієнтації,
професійної підготовки, підготовки
робочого
місця,
професійно93
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виробничої адаптації, раціонального
працевлаштування, динамічного
контролю раціональності працевлаштування і успішністю професійновиробничої адаптації. Складовими
трудової реабілітації є професійний
відбір, професійна перепідготовка,
перекваліфікація, що спрямовуються
на працевлаштування осіб з інвалідністю, як у звичайних виробничих
умовах, так і в спеціально створених
умовах роботи.
Подальшим напрямом дослідження
порушеної проблематики є розробка
системи трудової реабілітації інваліда,
спрямованої на усунення бар’єрів, існуючих у непідготовленому до інклюзії суспільстві.
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СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНА ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ВИКЛАДАЧАМИ
ТА УЧНЯМИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Сороквашин С. В.
аспірант,
Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля
Одним із пріоритетних напрямів
розвитку освіти сьогодні є її
комп’ютеризація та інформатизація.
Усвідомлення необхідності формування в учнівської молоді будівельних
професій
інформаційнокомунікаційної компетентності продиктоване вимогами часу та ґрунтується на аналізі державних стандартів
загальної і професійно-технічної освіти та розумінні того, що майбутні кваліфіковані робітники будуть реалізовувати ці стандарти безпосередньо на
практиці. Аналіз наукових праць показує, що багато питань досліджуваної
проблеми залишаються нерозв’я
заними. Передусім це стосується розробки
системного
теоретичнометодичного підходу: висвітлюються
окремі аспекти проблеми, проте не
розроблено цілісної системи формування інформаційно-комунікаційної
компетентності з урахуванням особливостей будівельного профілю. Вважаємо, що формування зазначеної
компетентності у майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі
стане можливим за реалізації певних
педагогічних умов. Однією з таких
умов виступає забезпечення управлін-

ня формуванням інформаційнокомунікаційної компетентності на
основі індивідуального підходу й налагодження суб’єкт-суб’єктної взаємодії між викладачем і учнями.
Для розуміння сутності даної педагогічної умови важливо розкрити природу суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладачів та учнів, показати діяльнісну
позицію кожного з учасників процесу
формування інформаційно-комуніка
ційної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельної
галузі. У ході своїх наукових пошуків
спирались на роботи учених: Ю. Сухарніков, І. Непомняща, Н. Кузьміна,
В. Козаков, С. Гончаренко, З. Решетова,
І. Харламов, А. Панфилова та ін.
Суб’єктивність учасників цього
процесу ми розуміємо з тієї позиції,
що людина не є пасивною істотою –
об’єктом зовнішніх впливів, у тому
числі педагогічних. Суб’єктну складову вважаємо необхідним компонентом
процесу формування інформаційнокомунікаційної компетентності, результативність якої залежить від того,
наскільки вдасться забезпечити мобілізацію можливостей і реалізацію здібностей учнів як суб’єктів діяльності.
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ВИКЛАДАЧ
як суб’єкт педагогічної
взаємодії

ІНДИВІДУАЛЬНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
КОЛЕКТИВНА
ДІЯЛЬНІСТЬ

колективний
суб’єкт
УЧНІ
суб’єктособистість

Рис. 1. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія викладачів та учнів

Розглядаючи учнів як суб’єктів діяльності, виникає необхідність зазначити, що суб’єктом процесу формування інформаційно-комунікаційної компетентності у майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі
виступає не лише один учень. Суб’єктом
може бути вся група, колектив. Це означає, що в межах процесу формування
зазначеної компетентності викладачі
вступають у взаємодію з колективним
суб’єктом, де окремий суб’єктособистість є його ланкою, і в кооперативну масову діяльність він включається через індивідуальну діяльність (рис.
1). Таким чином, суб’єкт-суб’єктну взаємодію викладачів та учнів можна представити як взаємодію типу «викладачучень/група учнів» [1].
Для того, щоб детальніше зрозуміти сутність суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладачів та учнів у процесі формування інформаційно-комунікацій
ної компетентності у майбутніх кваліфікованих робітників будівельної
галузі, варто визначити місце кожного
з учасників цього процесу.
Виходячи з аналізу наукової літератури, у навчальному процесі викладачі
та учні як суб’єкти навчальної взаємодії, з одного боку, займають однакові
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позиції: працюють в одному закладі, де
цілі, навчальні плани і програми адресовані і тим, і іншим. З іншого боку, їх
позиції різняться. Зміст задач, які стоять перед викладачами, має практично
відбитися на особистості кожного
учня, має відбутися передача колективному суб’єкту знань, умінь та навичок, здібностей, видів і способів діяльності, необхідних для формування в
них інформаційно-комунікаційної
компетентності. Реалізацію зазначеного вважаємо можливою, якщо взаємодія викладачів та учнів буде спрямована на пізнавальну діяльність останніх і
відбуватиметься у формі співробітництва суб’єктів процесу формування
інформаційно-комунікаційної компетентності.
Відповідно до наукової думки [2; 3;
4], пізнавальну діяльність майбутніх
кваліфікованих робітників-будівель
ни
ків у межах процесу формування
інформаційно-комунікаційної компетентності будемо розглядати як діяльність учіння, де кожен учень є суб’єктом
діяльності, а не предметом, як у навчанні [4, с. 19-20].
Співпрацю викладачів та учнів розуміємо як форму суб’єкт-суб’єктної
взаємодії учасників процесу форму-
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вання зазначеної компетентності, де
суб’єкт навчання спочатку виконує організаційні дії як сумісну, розподільчу
діяльність [2, с. 16], а потім, «у процесі
інтериоризації, ця сумісна, зовнішня й
розгорнута діяльність стає внутрішньою й згорнутою діяльністю того, хто
навчається» [4, с. 77]. Тобто у процесі
суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладачів та учнів кожен суб’єкт-особистість
включається в колективну діяльність,
в процесі якої інформаційно-комуні
каційна компетентність набуває форми природної якості цього суб’єкта.
Таким чином, суб’єкт-суб’єктну взаємодію викладачів та учнів у процесі
формування інформаційно-комуніка
цій
ної компетентності розуміємо як
сумісну діяльність суб’єктів цього процесу, де кожна зі сторін виконує свої
функції: викладачі організовують
сприятливі умови для формування
інформаційно-комунікаційної компетентності у майбутніх кваліфікованих
робітників-будівельників; учні як колективний суб’єкт через масову пізнавальну діяльність, яка ґрунтується на
індивідуальній діяльності кожного
суб’єкта-особистості і відбувається у
формі співробітництва усіх суб’єктів
процесу формування зазначеної компетентності, засвоюють та інтериоризують знання, уміння й навички. Кінцевим результатом цієї діяльності є
сформована інформаційно-комуніка
ційна компетентність, яка набуває
форми природної якості особистості.
Відповідно до специфіки процесу
формування інформаційно-комуніка
ційної компетентності, суб’єкт-суб’єкт

ну взаємодію викладачів і учнів організовуємо таким чином, щоб забезпечити динаміку інтегративного розвитку інформаційно-комунікаційної
компетентності як синтетичної якості
особистості, максимально мобілізувати можливості учнів, розширити
спектр активної їх позиції як суб’єкта
діяльності.
У ході дослідження були застосовані індивідуальна й колективна форми
діяльності учнів. Індивідуальну форму
розглядали як таку, що враховує індивідуальні можливості учнів, їх потреби, інтереси. Її реалізація здійснювалась на основі диференціації методів
навчання. Під колективною формою
діяльності розуміємо таку форму організації навчального процесу, що здійснюється шляхом залучення декількох
учнів, групи, колективу, сформованого
з декількох груп до розв’язання завдань, спрямованих на формування
інформаційно-комунікаційної компетентності.
Реалізація методів навчання та типів взаємодії відбувалась на основі різних форм колективної діяльності
учнів, а саме:
• розв’язання типових завдань двома
учнями (парна робота);
• розв’язання завдань мікрогрупами
(3-4 учні) з подальшим обговоренням
усією групою;
• групова робота, спрямована на
розв’язання єдиного завдання, прийняття рішень;
• робота колективу, сформованого з
декількох груп, з метою проведення
олімпіад, вікторин, змагань тощо.
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Зазначені вище форми колективної
діяльності надавали можливість у процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладачів та учнів залучити кожного
суб’єкта особистості до групової, кооперативної масової діяльності та формувати в них інформаційно-комуні
каційну компетентність.
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Становлення професіонала – сфера
соціокультурної практики, в якій тісно
переплітаються інтереси суспільства і
конкретної людини. Для останнього
професіоналізація – форма включення
в соціально-економічні процеси суспільства, спосіб самореалізації і самоактуализації в трудовій діяльності, один
із способів життєвого самовизначення.
Професійне становлення суб’єкта трудової діяльності – це частина онтогенезу людини з початку формування професійних намірів до закінчення активної професійної діяльності.
Проблема професійної підготовки
студентів гуманітарних спеціальностей і напрямів навчання мала виняткове значення упродовж усієї історії розвитку української освіти. Проте наприкінці XX – початку XXI століття
вона набуває особливої значущості,
стаючи однією з центральних проблем
вищої професійної освіти. У першу
чергу, це обумовлено запитами суспільства, яке сьогодні вимагає від освіти формування вільної, самостійної,
відповідальної особистості, здатної

максимально і повно розкритися в
житті, привносячи в неї творчість і
своєрідність індивідуальності. Ці вимоги, так чи інакше, зводяться до потреби у висококваліфікованих працівниках, здатних надавати допомогу в
соціальній сфері. Важливе місце серед
таких спеціалістів займають фахівці
соціономічних професій, об’єднуючим
фактором для яких є наявність різних
форм соціальних зв’язків, що реалізуються в обміні діяльністю, інформацією, досвідом, здібностями, уміннями,
навичками та у взаємному впливі людей, соціальних спільнот; системи взаємообумовлених соціальних дій.
У даний час, у зв’язку зі змінами в
соціокультурній
та
соціальноекономічній ситуації в Україні,
об’єктивно зростає потреба у таких
фахівцях, що не тільки володіють своєю професією, а й орієнтуються в суміжних областях діяльності; відрізняються здатністю швидко діяти, приймати рішення, працювати з високою
продуктивністю і ефективністю, вирішувати нестандартні професійні за99
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вдання, готових до постійного особистісного і професійного саморозвитку.
Ці характеристики професійно майбутніх фахівців соціономічних професій, розвиток яких забезпечує їх затребуваність на ринку праці, стають особливо значущими в умовах сучасного
суспільства.
Важливе місце у вивченні проблеми
підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій та її обумовленість
специфікою розвитку українського соціуму присвятили свої праці науковці
Л. Буркова, І. Богданова, Р. Вайнола,
І. Звєрєва, А. Капська, О. Карпенко,
Л. Міщик, В. Поліщук, Л. Романовська,
С. Сорокоумова, С. Харченко тощо. У
дослідженнях вчених відмічається своєрідність процесу становлення зазначених професії в Україні, особлива
складність ситуації, в якій вона формується, а отже і система підготовки
відповідних фахівців.
Аналіз результатів досліджень, що
ведуться в області підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій, свідчать
про наявність сукупності чинників,
що зумовлюють значну увагу до означеної проблеми у нашій країні, а саме:
• суспільно-політичних, пов’язаних з
визнанням визначальними пріоритетами державної політики кожної людини як найвищої цінності, що обумовлює реалізацію стратегії забезпечення прав і свобод особистості, її соціальних гарантій;
• соціально-економічних, зумовлених необхідністю задоволення соціальних потреб кожного члена суспіль100

ства, вирішенні проблем праці, побуту,
духовного і фізичного розвитку людини через залучення до цього державних, громадських інституцій, використання всього потенціалу суспільних
можливостей;
• соціальних, що ґрунтуються на виявленні та вивченні соціальної сфери
як сфери соціуму в якій структуруються соціальні стосунки людей, комплексні процеси і явища, безпосередньо
пов’язані з людиною, його діяльністю,
сукупністю матеріальних, фінансових і
трудових ресурсів, виробничих відносин, які виникають у процесі їх взаємодії;
• соціально-педагогічних, пов’язаних
з проблемами реформування системи
освіти в умовах підвищення вимог до
освітнього процесу у вищій школі, яка
готує фахівця нового покоління, що
відповідає європейському стандарту
професійної підготовки.
Соціономічні професії відрізняються відсутністю жорстких і єдиних вимог до продукту праці, самого процесу
професійної діяльності. Одночасно з
цим до представників даних професій
пред’являються підвищені вимоги,
оскільки об’єктом праці є інші люди.
В якості основних і найбільш важливих функцій працівника професій
типу «людина-людина» слід розглядати оцінку стану соціальних об’єктів,
керівництво людьми, різні види соціального впливу – навчання, виховання, захист, допомога, обслуговування
тощо, отже, саме ті, що характеризуються соціальною взаємодією зі
суб’єктами праці. Соціальну обумов-

PEDAGOGIKA
леність соціономічних професій відмічає Л. Буркова розкриваючи їх функціональний зміст: «соціономічні професії – це професії, які впливають на соціальну взаємодію через соціальну
організацію, соціальне управління, соціальне дослідження, створення механізмів соціального розвитку, корекцію
(регуляцію), соціальну підтримку,
трансформацію, формування соціальних стосунків на всіх суспільних рівнях та створення соціальних систем»
[1, с 70]. Авторка виділяє як провідні у
діяльності фахівців соціономічної сфери наступні функції: організаційну,
управлінську, науково-дослідну, розвивальну, корекційну, підтримувальну,
проективну, комунікативну, що стають
основою для розробки і корегування
змісту професійної підготовки майбутніх соціономістів.
У зв’язку з тим, що фахівці соціономічних спеціальностей розглядаються як провідники соціальних змін і
реформ, а їх професійна соціально
спрямована діяльність – це один з головних способів реагування суспільства на нову соціальну ситуацію, її завдання, проблеми і можливості, можна
наголосити, що досягнення високого
рівня кваліфікації соціономістів – важлива проблема успішної реалізації соціальної політики держави на сучасному етапі розвитку суспільства, адже
лише професіонали можуть забезпечити його стійкий розвиток, а також
подолання проблем, з якими воно стикається. Професійна підготовка майбутніх фахівців соціономічної сфери в

умовах реформування сучасної освіти
цілком обумовлена станом розвитку
соціальної політики, що є частиною
загальної політики держави, яка стосується, перш за все, відносин між соціальними групами, суспільством і його
членами, пов’язаних зі зміною в соціальній структурі, зростанням добробуту населення, поліпшенням якості
життя громадян країни, задоволенням
їх матеріальних і духовних потреб.
Гуманістична спрямованість процесу підготовки фахівців соціономічних спеціальностей обумовлена просоціальним характером професійної
діяльності, яка повинна бути вмотивованою, усвідомленою і осмисленою,
адже в ній переважають суб’єктсуб’єктні взаємодії, процеси перетворення світу людських відносин, в
зв’язку з чим, вона стає максимально
особистісною; предметом діяльності в
цих професіях є група або окрема людина; засобом – сама людина, її психічні або особистісні властивості і здібності; умови професійної діяльності в
зазначених професіях пов’язані з підвищеною моральною відповідальністю. Отже, інноваційність вектору розвитку реформування сучасної освіти,
його соціальна та гуманістична спрямованість є головними рисами процесу підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей.
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У професійній підготовці економістів у вищих навчальних закладах німецькомовних
країн
Європи
невід’ємними є велика кількість документів, які необхідні для оформлення
ділової документації. Кваліфіковане
створення необхідних фахових документів відіграє важливу роль в успішному здійсненні професійної діяльності економістів на всіх її етапах. Майбутні фахівці, навчаючись у вищому
закладі освіти повинні володіти уміннями документального оформлення
своєї професійної діяльності. У навчальному процесі важливим є рівень
комунікативної компетенції В2 – С2
[3]. Майбутній фахівець економічного
спрямування повинен уміти розуміти
й заповнювати бланки фахових документів і продукувати іншомовні письмові тексти офіційно-ділового стилю.
Навчання створення фахової документації виступає необхідним складником у досягненні головної мети –
підготовки у веденні ділової документації. На практичних заняттях, які
проводяться німецькою та англійською
мовами, враховуються дидактичні,
загально-методичні та спеціальні ме102

тодичні принципи навчання. Не можна залишати поза увагою вимоги до
вправ. В основі розробки системи
вправ провідними дидактичними
принципами є такі: активності, доступності, проблемності, систематичності, послідовності, виховуючого навчання, свідомості [2].
У навчальному процесі використовують
принципи
мовленнєворозумової діяльності, навчання мовлення, як форми соціальної поведінки,
функціональності та раціонального
використання знань. Варто зазначити
вимоги в основі створення вправ: умотивованість мовленнєвих дій студентів, комунікативність, створення
навчально-комунікативних ситуацій
трьох рівнів керованості мовленнєвими діями студентів, новизна, професійна та культурологічна спрямованість, забезпечення студентів у процесі
виконання вправ вербальними та невербальними опорами [1].
Критерії класифікації вправ для навчання створення фахової документації функціонують у певних циклах.
Циклічність є невід’ємною частиною
засвоєння іншомовного матеріалу, яка
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передбачає три етапи: 1) етап формування навичок; 2) етап удосконалення
навичок; 3) етап розвитку умінь.
Для першого етапу характерною є
система вправ, що сприяє навчанню та
розумінню, а також заповненню документів (бланків). Для другого етапу – це
вправи для створення частково стандартизованих документів (наприклад,
документи контрактного типу). На третьому етапі зосереджено увагу на системі вправ для навчання створення практично нестандартизованих документів
(ділових листів різних видів).
Розглянемо особливості навчального процесу. На початку приділяємо
увагу рецептивно-репродуктивному
процесу, в основі якого є формування
мовних і «позамовних» навичок володіння структурою текстів фахових документів. Тут використовуються некомунікативні та умовно-комунікативні
рецептивно-репродуктивні вправи для
навчання створення текстів і комунікативні рецептивні та рецептивнорепродуктивні вправи для читання і
розуміння текстів. У процесі виконання вправ перш за все звертається увага
на розуміння студентами комунікативних намірів авторів текстів документів. Студенти аналізують аспекти
структурної цілісності текстів документів з використанням автентичних
матеріалів. Спосіб виконання цих
вправ проходить в індивідуальній або
роботі в групах, засобом контролю є
самоконтроль та взаємоконтроль за
допомогою ключа (існуючої відповіді).
На другому етапі здійснюється
спроба оволодіти особливостями пред-

ставлення учасників німецькомовного
та англомовного фахового середовища. Тут формуються та удосконалюються мовленннєві навички створення
фахової документації. Цей етап називають ще репродуктивним, тому що
вправи, які виконують, мають репродуктивний характер. Зазначимо, що
такі мовні явища стають об’єктами довільної уваги, спостерігається застосування необхідної кількості мовних
вправ, наприклад вправи на усвідомлення студентами засобів міжфразового зв’язку, характерних для різних
видів текстів. У формуванні мовленнєвих навичок спостерігаються такі види
навчальної діяльності як імітація, підстановка, відновлювання, трансформація, завершення, скорочення або
розширення, комбінування лексичних
одиниць. Важливо навчити студентів
розуміти засоби міжфразового зв’язку
тексту ділової угоди у контексті.
Мета третього етапу полягає у розвитку мовленнєвих умінь щодо створення частково стандартизованих і
практично нестандартизованих текстів. Розрізняємо дві підгрупи вправ:
1) на розвиток умінь створення документів на рівні понадфразової єдності,
тобто написання окремих частин документів: 2) на розвиток умінь створення документів на рівні тексту, тобто написання цілих документів.
Ці вправи сприяють научінню студентів створювати різні рівні понадфразової єдності з використанням вербальної графічної опори, а також пунктуаційно правильно оформляти її. Таким чином, межі між описаними
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етапами є умовними, оскільки будь-яка
система вправ є умовна та абстрактна.
У реальному навчальному процесів
більшість навичок формується комплексно і паралельно з мовленнєвими
вміннями. Як вважає О. М. Устименко,
запропонована система вправ є принципово адекватною та ефективною [2].
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ПРОБЛЕМА ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МУЗИЧНІЙ
ПЕДАГОГІЦІ І ПСИХОЛОГІЇ
Бровчак Л.С.
Кандидат педагогічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи та
соціальних питань Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського
Анотація. У статті висвітлюються проблеми творчої діяльності в музичній педагогіці і психології. Акцентується увага на теоретичних знаннях і практичному досвіді творчого розвитку дітей засобами музичного мистецтва. Обґрунтовується ідея організованої дитячої творчості на музично-фольклорній
основі, використання універсальних методів педагогічного впливу фольклорної
пісенної творчості.
Ключові слова. Педагогіка, творча діяльність, творчий процес, імпровізація,
фольклорна пісенна творчість
Виклад основного матеріалу. У музичній педагогіці творчість розглядається як джерело різноманітних форм і
методів навчання, виховання і розвитку
дітей. Навіть нехитрі думки дітей,
пов’язані з творчими знахідками і перетвореннями, складають для них велику радість, стимулюють творчі здібності, формують особистість. «Творчий процес тренує і розвиває пам’ять,
мислення, активність, спостережливість, цілеспрямованість, логіку, інтуїцію. Творчість пов’язана з самостійними діями, з уміннями оперувати знаннями, навичками, застосовувати їх у
нових видах практики. Вона передбачає
неодмінну умову - відмову від стереотипних уявлень» [8, с.97].
Творчі прояви, властиві дитячому
віку, відзначалися багатьма дослідниками. Так, Г. Рипіна помітила таку важливу рису дитячої творчості, як схиль-

ність до імпровізації. Вона стверджує,
що дітям імпровізувати легше, «ніж вивчати пісні з голосу або по нотах» [13,
с.210]. Імпровізація, на думку Г. Рипіної, є одним з найулюбленіших молодшими школярами занять співом. У процесі навчання дуже важливо не пригасити в дитині творчий початок, закладений самою природою, − цей своєрідний
емоційний резонанс людської душі
щодо життєвих явищ. Для цього потрібен такий розвиток духовних сил дитини, що становлять основу її особистості, який забезпечить високий рівень
моральності. «Все, що пробуджене і виховане, позначиться упродовж усього
життя» [12, с.109].
Розробка питань теорії творчості
входить у сферу інтересів різних галузей знань - філософії, кібернетики, педагогіки, музикознавства тощо. Її методологічну основу складає психологіч105
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на теорія діяльності, що отримала висвітлення в працях Л. Виготського, О.
Леонтьєва, А. Лурії. Принцип предметності, єдність психіки і діяльності,
спільність будови зовнішньої і внутрішньої діяльності, провідна роль практичної зовнішньої діяльності - ці сутнісні,
фундаментальні положення теорії знаходять своє підтвердження в практиці
творчості, у тому числі на фольклорній
основі.
Творча діяльність розглядається
вченими як складний комплекс різних
психологічних процесів. Разом з мисленням вона об’єднує широке коло
психічних явищ - мотиви, емоції,
пам’ять, волю, здібності ( П. Анохін,
О. Білостоцька, Л. Виготський, В. Зінченко, Б. Кедров, В. Крутецький, Т. Матвійчук, М. Скиба).
Для розуміння закономірностей
творчої діяльності велике значення має
чітке уявлення про її структуру. Значна
кількість конкретних видів наукової,
технічної і художньої творчості своєю
специфікою обумовлюють структурні
відмінності, різноманіття варіантів
трактування [9].
Для нас видається важливим виокремлення зі всіх різновидів творчої
діяльності нормативної, за своєю суттю керованої, оскільки вона «повинна
стати об’єктом засвоєння в процесі навчання» [7, с.6]. Досліджуючи нормативну творчу діяльність, Т. Росул протиставляє її тій, яка здійснюється виключно емпіричним шляхом, методом
проб і помилок.
Зазначимо, що з усіх видів нормативної творчої діяльності І. Калошина
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розглядає лише один, в якому відома
характеристика початкової ситуації і
мета, що досягається тим, хто вчиться,
при вирішенні творчого завдання. Автор виходить з теорії поетапного формування розумових дій (П. Гальперін,
Н. Тализіна) і визначає, що оптимальний спосіб вирішення творчого завдання виникає при розробці суб’єктом нових знань на усвідомлюваному і неусвідомлюваному рівні [7, с.5]. При цьому той, хто навчається, встановлює
нові взаємозв’язки між відомими і невідомими даними.
При навчанні музичному фольклору відбуваються близькі процеси. Їх
обумовленість диктується тими ж вимогами: конкретністю художнього матеріалу, ясністю поставленої мети. Операція встановлення нових взаємо
зв’язків між елементами музичної
мови (напрям, нові звукові комбінації),
в нашому випадку, є не що інше, як варіювання на матеріалі народної пісні,
тобто створення нових пісенних варіантів при збереженні специфічних
ознак народно-пісенної мови.
Операції із заданими елементами
можуть розглядатися як варіювання,
властиве творчій діяльності. Б.
Асаф’єв указував, що «по суті, будьякий творчий винахід є комбінуванням по-новому колишніх даних» [2, с.
91]. Л. Виготський проводив паралель
між грою і письменництвом дітей,
вважаючи характерним для цих творчих проявів поєднання пережитих
вражень і побудову з них нової дійсності: «...вміння з елементів створювати побудову, комбінувати старе в
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нових поєднаннях і складає основу
творчості» [4, с.9].
Ці думки отримали розвиток у сучасних дослідженнях. Будь-який новий продукт творчої діяльності може бути представлений як нове поєднання елементів,
що «належали раніше іншим системам
або самій системі» [12, с. 108].
Дослідниками підкреслюється, що
в творчому процесі комбінування
музично-слухових уявлень відбувається мимоволі. При цьому можуть безконтрольно поєднуватися різноманітні, логічно несумісні і віддалені ознаки
і символи.
Сфера дії такого механізму названа
«надсвідомістю» (визначення К. Станіславського) або творчою інтуїцією. Цей
механізм психологами розглядається
як такий, що озброює свідомість інформацією особливого роду. «Нейрофізіологічну основу надсвідомості
представляє трансформація і рекомбінація слідів (енграм), що зберігаються в
пам’яті суб’єкта, первинне замикання
нових тимчасових зв’язків, чия відповідність або невідповідність дійсності
з’ясовується лише надалі» [11, с. 227].
Неусвідомлюваність цих процесів
пояснюється необхідністю захисту виникаючих рішень від консерватизму
свідомості, від надмірного тиску раніше накопиченого досвіду. Проте уявлення про сутність творчої діяльності
не вичерпується комбінуванням на рівні інтуїції. Радість самовираження породжує «високе емоційне напруження,
яке є основним акцентом усієї творчої
діяльності» [12, с. 107]. Хоча, на думку
Л. Старовойт, творча функція самих

емоцій ілюзорна - вони не повинні ототожнюватися з діяльністю понад свідомість. Творчий процес супроводжується яскравою емоцією, найчастіше позитивною. Більше того, її виникнення
- запорука того, що той, хто вчиться,
знову і знову захоче повернутися до
стану радості самовираження. Причому
досягнення «ефекту радості» можливе
як у самому процесі творчості, так і в
його результаті, що відповідає запрограмованим критеріям [12].
Для нашого дослідження велике
значення має положення про супровід
творчого процесу яскравими емоціями
Адже йдеться про дитячу творчість, і
зрозуміло, що неусвідомленим, мимовільним діям, пов’язаним з яскравими
емоціями, має бути відведена головна
роль у формуванні навичок фольклорної пісенної творчості.
Велике значення для нас має і джерело накопичення комбінованих елементів,
оскільки кінцевий результат багато в
чому визначається наявністю початкових
інформаційних знань. Тому ми звертаємо особливу увагу на положення, сформульовані в процесі досліджень проблем
творчості. По-перше, фундамент музичної імпровізації складають моделістереотипи, закріплені у свідомості за
допомогою узагальнення минулого досвіду. По-друге, це можуть бути сліди
найвіддаленіших асоціацій, що не знаходили раніше застосування, що не
мають назв, не перевірені практикою.
Отже, це може бути будь-який інтонаційно - ритмічний матеріал, елементи
якого комбінуються в різні, навіть найнесподіваніші співвідношення.
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Сучасна музична педагогіка, підтримуючи імпровізаційну творчість, допускає поєднання в ній елементів не лише
якої-небудь однієї системи музичного
мислення, але і різних систем. При цьому зміст творчості повинні складати не
просто нові, але і обов’язково корисні,
розвивальні, повчальні і художньо
осмислені поєднання. В зв’язку з цим,
необхідно зазначити, що варіативна народна пісенна творчість якнайкраще
відповідає творчим завданням навчання сучасних дітей музичному фольклору,
ґрунтується на комбінуванні елементів,
що становлять самостійну систему самобутнього народного мислення.
Це положення має принципове значення для нашого дослідження. В той
же час воно означає, що для формування досліджуваної нами діяльності потрібний механізм, що регулює комбінування, допомагає отримати новий варіант, що належить тій же системі музичного мислення, що і його прототип.
Тому серед різноманіття підходів до
теми творчості ми виокремлюємо той,
який дозволяє розглядати творчу діяльність як деяку функцію багатьох змінних, і в їх числі дві групи змінних, що
визначаються як: «істотні» і «несуттєві».
«Істотні» змінні є заданими, зумовлюючими виконання творчого завдання, а
«несуттєві» змінні вибирає сама дитина
з арсеналу вже накопичених знань і
вмінь. Через комплекси «несуттєвих»
змінних суб’єкт виражає себе в творчій діяльності.
Можливе проектування такого теоретичного підходу на сферу фольклорної пісенної творчості допомагає дифе108

ренціювати творчу діяльність народного співака, що складається з «істотних» змінних. До них варто віднести
традиційні норми музично-поетичної
народної мови, що склалися, а до «несуттєвих» змінних − художні засоби, за
допомогою яких виражаються почуття, світовідчуття, характер індивідуума. Отже, приступаючи до розгляду
творчої діяльності дітей на фольклорній основі, необхідно визначити параметри заданих пісенних засобів, при
дотриманні яких шуканий варіант задовольнятиме вимогам пісенної традиції. Крім того, в початковому матеріалі
повинні міститися передумови для можливих самостійних комбінаторних дій
дітей, що виявляють їх індивідуальність.
Для нашого дослідження надзвичайно важливим є не лише розгляд
власне творчого механізму, але і різних
методик, що вирішують завдання формування музично-творчої діяльності дітей.
Л. Баренбойм вказує на необхідність
засвоєння музичних структур і їх варіантів, покладених в основу творчої діяльності. Крім того, він уточнює норми
і типи творчості. Все це визначає характеристику конкретної творчої системи
або комплексу систем. Очевидно, така
характеристика повинна включати не
лише елементи системи, опис їх основних ознак, але і розкривати закономірності взаємодії цих елементів. Установка Л. Баренбойма на організацію обстановки для творчості істотно доповнює загальну характеристику творчої
системи і, за своєю сутністю, спрямо-
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вана не лише на виявлення умов, в
яких ця система може функціонувати,
але і способів їх досягнення [3].
Таким чином, вимальовуються три
основні аспекти, що характеризують систему формування музично-творчої діяльності: елементи системи або сукупності
систем як основа творчої діяльності; способи їх взаємодії; умови взаємодії.
Для нашого дослідження особливу
цінність представляють розробки вітчизняних учених, що розкривають
умови і методи, котрі стимулюють творчу діяльність і відповідають сучасним
підходам до навчання дошкільників. В
зв’язку з цим, не можна не згадати низку засадничих положень, які в свій час
сформулювали Д. Ельконін і Б. Асаф’єв.
Д. Ельконін, зокрема, надавав великого значення розширенню художнього кругозору дитини завдяки впливу
по всіх доступних інформативних каналах, відводячи особливу роль розвитку асоціативно-образного мислення
як головному чиннику творчого самовираження. Наслідком різнобічного
розвитку, за Д. Ельконіним, є можливість імпровізації в найрізноманітніших її проявах: у русі, художньому читанні, музикуванні [15]. Причому, головною цінністю виступає не творча
продукція дітей, а сам процес творчості, що дозволяє повторити в інших поєднаннях, у зміненій послідовності
знайомий музично-інтонаційний малюнок; «подорожувати» від прозаїчних і віршованих літературних текстів
до музично-ритмізованого їх вираження; відгукнутися звуко-ритмами на
ритм рухів людей і предметів.

Б. Асаф’єв, розглядаючи питання
творчого музикування дітей, велику
увагу приділяв формуванню в них початкового музичного багажу. Так, наприклад, він вважав за можливе вводити імпровізацію відразу, «як тільки у
дітей накопичиться деяка кількість
слухових вражень»[2, c.94]. При цьому
міра «достатності» вченим не конкретизувалася. Очевидно, ця міра не однакова для різних дітей і, крім того, знаходиться в прямій залежності від матеріалу, що засвоюється.
Ці важливі положення знайшли відображення в дослідженнях останніх
років. Так, Т. Дябло, застосовуючи творчі завдання для розвитку почуття ладу у
молодших школярів, спирається на їх
емоційні реакції і асоціації, що викликаються різнохарактерними літературними текстами завдань. Обов’язковою
умовою виконання поставлених завдань
Т.Дябло вважає попереднє ознайомлення учнів з необхідними засобами
виразності. Зокрема, пропонується
осмислене опрацювання трьохступеневих інтонацій мажорного і мінорного
ладу в контексті різноманітних видів
діяльності [6]. Л. Дмитрієва як зразок
для самостійної творчості пропонує засвоювати схожі за структурою ладу і
ритмічним малюнком твори, що, поза
сумнівом, дає наочне уявлення про
можливості звукової взаємозамінюваності і варіантні перетворення матеріалу [5].
Використовуючи спеціально підібрані літературні тексти для організації музичної творчості, В. Шульгіна
називає критерії відбору: вони мають
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обов’язково бути невеликими за обсягом, ритмічно чіткими і образно яскравими. Такий підхід до початкового матеріалу базується, в першу чергу, на
усвідомленні вікових особливостей
тих, хто навчається [14]. Цей же принцип лежить і в основі визначення форм
навчання, що стимулюють дії. В. Моляко, наприклад, акцентує увагу на
важливості створення невимушеної
конкретно- ігрової обстановки [10]. Т.
Лісовська вважає, що ігрові форми навчання розвивають самостійність,
емоційність і творчу уяву дитини.
Спонукати до творчості можна різними шляхами. Б. Асаф’єв вважав, що
«найпростіший і елементарний імпульс до творчості – це зацікавленість
дітей винаходом підголосків або варіантів наспіву» [2, с.92]. Він зазначав,
що можна стимулювати творчу діяльність дітей за допомогою засобів звукозапису, що дають можливість усвідомити й узагальнити власний музичний досвід, самовиразитися в музиці.
Л. Дмитрієва виявила цілий комплекс педагогічних дій, необхідних для
формування творчої діяльності. Він
складається з різноманітних характеристик: матеріалу, що слугує основою
творчості, прийомів його демонстрації, способів підвищення зацікавленості дітей через гру, імпровізації педагога,
і, нарешті, органічної взаємодії різних
видів діяльності [5].
На думку Г. Рипіної, успіх імпровізації дітей залежить від уміння педагога створити на уроці або занятті з дітьми проблемну ситуацію, а також від
того, наскільки органічне поєднання
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імпровізації з іншими видами діяльності [9].
Всі перераховані компоненти педагогічної дії в тій чи іншій мірі знаходять
застосування і в процесі творчої діяльності на фольклорній основі, що здійснюється в процесі цілеспрямованого
навчання. Спроби організувати таке навчання робилися і раніше. Ще в 1913
році відомий педагог, музичний теоретик і збирач фольклору О. Маслов, розробивши «Методику співу в початковій
школі, засновану на новітніх даних
експерименталъної педагогіки», запропонував методи активізації творчої
думки на уроках: одноосібне або спільне створення мелодії на заданий текст
або ритм, імпровізація знайомих пісень
«на свій лад», написання закінчення до
заданого чотиритактного мотиву.
Б. Асаф’єв запропонував унікальний за своєю доступністю і ефективністю спосіб формування творчих дій
дітей, при якому керівник показує
«один, інший, третій наспів різного
характеру, прагнучи спрямувати дитячу уяву на шлях творчості» [2, с. 94].
Потім пропоновані варіанти багаторазово відтворюються дітьми.
Сучасні методи формування творчої
діяльності ще більше диференціюють
цей процес, в якому оперування
музично-слуховими уявленнями націлене на сприйняття і відтворення найвиразніших засобів: ладу, ритму, форми тощо. Діти імпровізують на інструментах шумового оркестру, що відображають звуки природи, вигадують
варіації різного характеру на теми веснянок і гаївок, складають маленькі
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пісеньки-розспівування, вигадують короткі віршовані тексти за заданими ритмічними формулами.
Висновки. Таким чином, накопичені
сучасною музичною педагогікою великі
теоретичні знання і практичний досвід
творчого розвитку дітей засобами музичного мистецтва дозволяють осмислити і науково обґрунтувати ідею організованої дитячої творчості на музичнофольклорній основі, використати універсальні методи педагогічного впливу
фольклорної пісенної творчості.
Дослідники зазначають, що включення у традиційне музичне заняття
елементів
музично-мовленнєвого
фольклору активізує розвиток співочих здібностей дітей. Це пояснюється
тим, що зразки народної музики, призначені для дітей (заклички, колядки,
веснянки, колискові) створені в надрах народного побуту, відібрані багаторічною практикою і тому відповідають їх потенційним можливостям.
Підсумовуючи вищесказане, можна
зробити такі висновки:
1. Навчання, що формує творчу діяльність старших дошкільнят на фольклорній основі, передбачає комбінування заданих елементів, що належать
до системи народної музичної творчості.
Комбінуючі дії, покладені в основу
навчання, мають бути диференційовані відповідно до традиційних норм народної пісенної творчості і можливостей їх індивідуальної інтерпретації
кожною дитиною.
Методи стимулювання дитячої
творчості, розроблені з урахуванням

вікової психофізіології, і такі, що використовуються в сучасній музичнопедагогічній практиці, можуть бути
спроектовані на організоване навчання музичному фольклору старших дошкільнят у формах, обумовлених специфікою фольклорної пісенної творчості.
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ФІЗИЧНА ТА ТЕХНІКО-ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
В НАСТІЛЬНОМУ ТЕНІСІ
Олександр Брояковський,
кандидат педагогічних наук, старший викладач
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка
Вступ: у настільному тенісі головним критерієм ефективності тієї або
іншої системи підготовки вважається
кінцевий результат, або успішність в
змагальній діяльності. Спортивний результат залежить від безлічі факторів:
рівня загальної й спеціальної фізичної
підготовки, технічної, тактичної й психологічної підготовки, тобто є інтегральним показником функціонального стану і функціональних можливостей усіх систем організму (центральної
нервової, кардіо-респіраторної, сенсорних систем, а також систем енергозабезпечення м’язової діяльності).
У настільному тенісі інтегральна
підготовка – це об’єднання всіх напрямків підготовки, а саме фізичної,
техніко-тактичної та психологічної [1].
Однією з умов досягнення успіхів у
настільному тенісі є забезпечення високого рівня фізичної підготовленості
гравця. Фізична підготовка – це педагогічний процес, спрямований на зміцнення здоров’я, розвиток рухових
якостей, підвищення загальної працездатності організму. Вона дозволяє
швидше опанувати технічними та тактичними прийомами, набути необхідних прикладних навичок. Без достатньої фізичної підготовки неможливо
успішно оволодіти технічними прийомами в настільному тенісі.

Фізична підготовка тенісиста представляє собою невіддільну складову
тренувального процесу, що спрямована на виховання фізичних якостей, які
проявляються в рухових здатностях,
необхідних у настільному тенісі – гнучкість, сила, швидкість, стрибучість, витривалість, координаційні здібності
[3]. Усі ці якості є взаємозалежними й
проявляються під час гри у специфічних формах. У настільному тенісі визначальними фізичними якостями є
швидкість (реакція) й спритність, ці
якості поєднуються, тому гравець повинен бути всебічно фізично розвиненим, йому потрібно систематично тренуватись, розвиваючи кожну якість
окремо й у комплексі.
Фізична підготовка умовно ділиться на загальну і спеціальну.
Загальна фізична підготовка – це
початковий ступінь підготовки спортсмена. Вона спрямована на всебічне фізичне виховання і створення передумов для розвитку та досягнення високої спортивної майстерності. Для вирішення завдань загальної фізичної
підготовки застосовується широке
коло засобів з урахуванням специфіки
настільного тенісу. Установлено, що
формування складних ігрових навичок є більш успішним у тих спортсменів, які володіють більш широким ру113
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ховим досвідом. Тому вправи для загальної фізичної підготовки підбираються з таким розрахунком, щоб
сприяли розвитку переважно тих якостей, які необхідні саме настільного тенісу. Це забезпечується відповідним
підбором фізичних вправ, їх обсягом,
умілим плануванням протягом усіх
річних циклів тренування, методикою
проведення. Першорядне значення тут
набуває методика спрямованості та
послідовності застосування вправ.
Мають бути чітко розроблені послідовність і дозування вправ, визначено
завдання, які вони вирішують на даному занятті. Оскільки можна підібрати
такі вправи, які будуть розвивати одну
якість і сприяти розвитку іншої, так
само як освоєння одного рухового навику буде впливати на успішне оволодіння іншим, що вирішує завдання
гармонійного фізичного розвитку.
Спеціальна фізична підготовка – це
процес розвитку фізичних якостей і
умінь, які є передумовою якнайшвидшого оволодіння конкретними технічними прийомами [4].
Її засобами розвивають певні якості, необхідні для ефективної гри у настільний теніс, а саме: вміння швидко
переміщуватися, вміння швидко переходити зі статичного положення в рух,
вміння швидко зупинитися після переміщення; розвивають рухливість в суглобах; розвивають ігрову спритність;
розвивають силу окремих груп м’язів.
З цією метою використовуються
спеціальні підготовчі вправи, подібні
за структурою з основними ігровими
діями. У настільному тенісі необхідно
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розвивати такі фізичні якості, як: сила,
швидкість, координація та витривалість (поряд з розучуванням ігрових
прийомів). Фізичні якості найбільш
успішно розвиваються при проведенні
тренування за комплексним методом,
тобто коли застосовуються різноманітні засоби, що передбачають одночасний розвиток не однієї якості, а декількох (наприклад, швидкості, спритності й витривалості і т. д.).
Фізична підготовка тенісиста має
бути тісно пов’язана з технічною підготовкою. Взаємозв’язок досягається
наступним чином: по-перше, при розвитку фізичних здібностей, необхідних
для виконання конкретного прийому
гри, по-друге, при розвитку фізичних
здібностей в рамках структури прийомів, по-третє, при розвитку спеціальних фізичних здібностей стосовно до
окремих прийомам у процесі багаторазового їх повторення з підвищеною
інтенсивністю (перевищує змагальну).
Технічна підготовка спрямована на
оволодіння різноманітними технічними прийомами, адже чим вищий рівень технічної підготовленості гравця,
тим більше у нього можливостей вести
гру різноманітніше з урахуванням конкретних ігрових ситуацій. Тактика гри
– це раціональне виконання технічних
прийомів залежно від ігрових ситуацій. Тактична підготовка розвиває
швидкість складних реакцій, кмітливість, творчу ініціативу у процесі
розв’язання різноманітних рухових завдань. Тактична підготовка має на меті:
навчити індивідуальних дій і елементарних взаємодій з партнерами в на-
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паді і захисті; формування у гравців
умінь ефективно використовувати технічні прийоми і тактичні взаємодії з
урахуванням власних сил і можливостей, особливостей протидії захисника;
розвиток маневрування в ході гри,
можливості переключатися від одних
взаємодій до інших [5].
Основним завданням технічної підготовки є оволодіння прийомами гри
та удосконалення їх для досягнення
високої точності виконання в різних
ігрових ситуаціях.
У настільному тенісі застосовуються різноманітні технічні прийоми гри,
які мають свою специфіку виконання.
Вони включають в себе технічні прийоми в нападі, захисті.
Для успішного оволодіння арсеналом технічних прийомів необхідно мати
хорошу фізичну, технічну, психологічну, теоретичну та ігрову підготовку.
Тільки в реальному виконанні тренер може побачити результат застосування отриманих гравцями навиків і
вмінь у грі. Застосування відпрацьованих навиків – це процес, що складається з таких етапів: аналіз ситуації, прийняття рішення, і тільки після цього
фактичне виконання дій. Основою їх
успішного застосування є пізнавальний фактор, незважаючи на його візуальну відсутність. Роль тренера є найголовнішою в розвитку у гравців прагнення до пізнання і розуміння.
Важливим у технічній майстерності
є правильне вивчення техніки виконання різноманітних прийомів, а також усунення помилок на початковому
етапі. Розкрити причину помилок і по-

збавитися їх слід на тренувальних заняттях і на всіх рівнях підготовки. Насамперед, потрібно виявити характер
помилки. Потім встановити , який тип
помилок має місце: помилки, типові
для новачків, грубі чи незначні, чи помилки, котрі перейшли в автоматизм.
Необхідно розкрити причину кожної
помилки.
Не слід виправляти декілька помилок одночасно. Важливо насамперед
викрити причину помилки, щоб застосувати необхідні методи її виправлення з врахуванням індивідуальних
якостей тенісиста.
Серед методів і засобів виправлення помилок найбільш поширені такі,
як пояснення, повторний показ, підбадьорюючий окрик, зіставлення неправильних процесів з правильними,
застосування спортивних снарядів,
спеціального обладнання, апаратури,
що прискорюють інформування гравців [1].
Пояснення повинно бути коротким
і зрозумілим для гравця. Як правило,
пояснення чергується з показом. Застосовуються також повторні спроби
виконання технічних прийомів. Вони
сприяють формуванню перших рухових відчуттів, які мають велике значення в створенні правильного уявлення про вивчення необхідних рухів.
У практиці застосовують навчання
технічних прийомів у спрощених і
складних умовах. У спрощених умовах
застосовують: метод цілісного навчання, метод навчання по частинах, метод
управління і метод термінової інформації.
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Метод цілісного навчання полягає
в наступному. Гравець виконує технічний прийом одразу, без поділу його на
частини. Цей метод застосовується
при вивченні простих технічних прийомів, нескладних за структурою.
Суть методу навчання по частинах
(фазами) виявляється у тому, що технічний прийом розділяють на складові, виділяють при цьому основну частину або те, що важко дається гревцеві.
Успіх навчання на цій стадії в значній
мірі залежить від підбору підвідних
вправ та спеціального обладнання.
До методу управління відносяться
розпорядження, світлове і звукове лідерство, зорові і звукові сигнали, зорові орієнтири.
Гра – це інтеграція складних функцій, що базуються на досвіді. У кожного гравця виконання гри індивідуальне. У грі, котра сконцентрована на навчання, невід’ємною частиною стає
тактика. Такий підхід дозволяє глибше
розуміти гру, направлений на розвиток навиків прийняття рішень і тактичного розуміння з ціллю реалізації
ефективного застосування отриманих
вмінь і навичок.
Тактична підготовка – система опанування раціональних форм ведення
змагальної боротьби. Вона включає
вивчення закономірностей змагальної
діяльності; правил виду спорту; вивчення сучасної вітчизняної й зарубіжної тактики виду спорту; вивчення
своїх суперників; уміння будувати
свою тактику в майбутніх змаганнях
на основі моделювання умов змагань в
тренуванні і контрольних стартів. Так116

тичні дії реалізуються через спортивну
техніку, тому тактична підготовка
включає
вироблення
технікотактичних дій [2].
Тактика гри – це сукупність індивідуальних, групових і командних способів нападу і захисту, які на основі
правил гри пристосовуються до методів боротьби суперника і до різноманітних умов гри. З допомогою тактики
повинна бути реалізована концепція
побудови гри, щоб отримати оптимальний ігровий результат.
Тактична підготовка тенісиста передбачає оволодіння тактичними уміннями в одиночній і парній грі, у нападі
й захисті, у процесі контратаки. Тактика гри в настільному тенісі умовно поділяється на тактику нападу і тактику
захисту.
Тактика нападу включає в себе напад з виходом до сітки, біля сітки,
контратака біля сітки, напад команди
при прийомі подачі, біля сітки тощо.
Тактика захисту включають в себе
індивідуальні чи групові дії при прийомі подач, прийомі нападаючих ударів, при грі в захисті по зонах.
Найважливіше значення має досягнення єдності технічної і тактичної
підготовки. Чим досконаліша техніка,
тим більше у тенісиста можливостей
реалізувати свої фізичні здібності. Чим
досконаліша тактична підготовленість
і багатший тактичний арсенал, тим
більше можливостей має спортсмен
для максимальної реалізації своєї технічної підготовленості.
Єдності тактичної та технічної підготовки досягають, удосконалюючи
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технічні прийоми в рамках тактичних
дій і багаторазово виконуючи тактичні
дії з підвищеною інтенсивністю, що
сприяє вдосконаленню техніки [4].
Метод сполучених впливів сприяє
взаємозв’язку декількох видів підготовки.
Взаємозв’язок двох видів і всіх
основних видів підготовки здійснюється наступним чином. Спочатку
вирішують завдання, специфічні для
кожного виду підготовки окремо,
потім питання взаємозв’язку – сприяння вирішенню завдань одного
виду підготовки засобами іншого
виду. Взаємозв’язок сторін підготовки здійснюється в певній послідовності: фізична і технічна, фізична і
тактична, технічна і тактична, нарешті, всі три види підготовки – у навчальних та контрольних іграх, змаганнях.
Висновок: з позиції завдань інтегральної підготовки необхідно розглядати структуру становлення навичок
гри, засоби і методи, види підготовки,

етапи навчання техніці і тактиці. На
кожній стадії становлення досвіду повинні бути задіяні такі засоби, які
створюють певну спадкоємність і
зв’язок сторін підготовки.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В КОНТЕКСТЕ
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Статья посвящена проблемам межкультурной коммуникации в профессиональной сфере научно-педагогических работников. Особое внимание уделяется
вопросам развития иноязычной и межкультурной компетентностей, которые
необходимы для успешного участия в международном взаимодействии.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, профессиональная коммуникация научно-педагогических работников, иноязычная коммуникативная
компетентность, межкультурная компетентность.
Keywords: cross-cultural communication, professional communication of scientific
and pedagogical workers, communicative competence in foreign languages, intercultural
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Современное высшее образование
Украины должно способствовать подготовке специалистов, которые бы осознавали необходимость межкультурной
солидарности и сотрудничества, способных осуществлять эффективную
коммуникацию с представителями различных культур, решать конфликтные
ситуации и адаптироваться в иноязычной среде. Адекватное речевое поведение в любом формате требует не только
речевых знаний, но и знаний законов,
обычаев, национального менталитета
страны изучаемого языка. В свете требований, которые предъявляются к
научно-педагогическим работникам,
сформированная иноязычная компетентность является одной из самых необходимых. Современный преподава118

тель должен участвовать в международных проектах, уметь налаживать и
укреплять профессиональные контакты, правильно воспринимать и понимать собеседников. Требуются специалисты не просто имеющие какими-либо
профессиональные знания и умения,
но и специалисты в области международной и межкультурной коммуникации, которая выходит за рамки знаний
языка. Педагог, обладающий определенными профессиональными качествами как контактность, общительность, эмпатия, интерес к людям, высокий уровень понимания в сфере межличностных отношений, способность
привлекать людей, видеть себя со стороны, слушать, понимать и убеждать,
умение смотреть на конфликтную си-
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туацию глазами собеседника и др. [2,
17-26] является незаменимым на рынке
труда.
Итак, профессиональная деятельность научно-педагогического работника невозможна сегодня без коммуникации и общения. Еще К. Черри в
1952 году заметил, что в основе общения лежит «коммуникация» как «социальное сочетание индивидов с помощью языка и знаков, выработки общезначимых правил для различной
целенаправленной деятельности» [12].
Следует отметить, что проблеме
профессиональной коммуникации как
научному явлению посвящено значительное количество научных исследований. В процессе анализа и описания
сущности понятия «коммуникация»
К.А. Дмитренко указывает на то, что
«коммуникация» является процессом
передачи информации между субъектами социальной сферы общества [5,
23], а «профессиональную коммуникацию», ученая понимает как профессионально обусловленный процесс обмена информацией между представителями одной профессии в познавательной и творческой деятельности,
направленный на профессиональный
развитие. В свою очередь, во время
такого развития формируются профессиональные сообщества, которые
характеризуются определенными нормами мышления, поведения и взаимодействия между ее членами [5, 33].
В структуре коммуникации выделяют следующие компоненты: деятельностный, мотивационный, перцептивный, когнитивный.

Деятельностный компонент предполагает владение определенными видами
умений:
поисковоориентированными, конструктивными (умение выбирать вид и средства
коммуникации, умение вербальной и
невербальной коммуникации), организаторскими (умение организовывать коммуникацию, в том числе и
средствами новых коммуникативных
технологий, умение варьировать коммуникативные средства), гностическими (умение анализировать и синтезировать, регулировать речевое поведение адекватно ситуации).
Мотивационный компонент выражается в стремлении к профессиональной коммуникации: наличие коммуникативных потребностей. Мотивацией к активной профессиональной
коммуникации с коллегами и участия
в профессиональных сообществах
охватываются внешние мотивы, такие
как требования современного общества к профессиональной деятельности педагога и внутренние: потребность в саморазвитии и личностной
самореализации.
Перцептивный компонент заключается в эмоциональном отношении к конкретным социальным ролям участников
в профессиональной коммуникации;
выработке эмоционального отношения
к социальным ролям в профессиональной коммуникации, которая осуществляется лично; эмоциональной оценке
собственного
профессиональнокоммуникативного поведения. Данный
компонент является основой развития
профессиональных рефлективных ка119
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честв, таких, как самооценка, самопознание, самоконтроль и др.
Когнитивный компонент характеризуется знаниями форм, видов,
средств и способов коммуникации, ее
роли в педагогической деятельности;
знаниями коммуникативных кодов,
стратегий, тактик; умением правильно
интерпретировать информацию для
успешного решения профессиональных задач [5, 34-35].
Мы же, в своем научном поиске,
будем рассматривать профессиональную
коммуникацию
научнопедагогических работников в контексте межкультурного взаимодействия.
Для этого нам необходимо рассмотреть само понятие «межкультурная
коммуникация» и как вообще подходят к нему исследователи.
Так, межкультурная коммуникация, по определению В.М. Манакина,
это наука, которая изучает особенности вербального и невербального общения людей, принадлежащих к разным национальным и лингвокультурным сообществам. Объектом межкультурной коммуникации является
общение между представителями разных национальных и лингвокультурных сообществ, а предметом – принятые в национальных сообществах
языковые стереотипы и нормы поведения, общения, определенные «культурные сценарии» различных действий, принятые модели восприятия
и оценки предметов и явлений, а также социально нормированные привычки, традиции, ритуалы, разрешения, запреты и т.д. [7, 9].
120

Как взаимодействие индивидов, которые являются носителями разных
культур, каждый из которых имеет
свой язык, типы поведения, ценностные установки, обычаи и традиции,
определяет межкультурную коммуникацию О.С. Данищенко [4].
Межкультурная коммуникация –
это обмен информацией, осуществляемый носителями разных культур, причем то, что коммуниканты являются
носителями разных культур, значительнейшим образом влияет на их
коммуникацию и в некоторой степени
определяет ее ход [3, 8].
Необходимым условием эффективной межкультурной коммуникации
является достаточный уровень культурной грамотности. Рассмотрению
проблемы формирования культурной
грамотности посвящена теория американского культуролога Э. Хирша. Главной целью этой теории является формирование необходимых навыков и
знаний носителей английского языка
для адекватной коммуникации с носителями других языков и культур. По
мнению создателя теории, для успешного владения языком необходимо
глубокое знание различных культурных символов соответствующей национальной культуры. Такого рода знания детерминируют языковые значения, особенности общения, смысл текстов
и
специфику
дискурса
определенного лингвокультурного сообщества. Для успешной коммуникации с представителями других культур
каждый человек должен владеть необходимым культурным минимумом
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знаний своих партнеров по коммуникации. Хирш рассматривает культурную грамотность как явление, призванное создать дух коммунальной
кооперации, подразумевая под этим
наличие знаний, позволяющих носителю культуры взять газету и читать ее с
адекватным уровнем понимания как
эксплицитной, так и имплицитной информации, соотнося читаемое с контекстом и смыслом. Культурная грамотность, с точки зрения Хирша, делает нас хозяевами стандартного инструмента познания и коммуникации,
таким образом, позволяя нам передавать и получать сложную информацию
устно и письменно, во времени и пространстве [13].
Соглашаясь с теорией Хирша,
А.Д. Садохин указывает на то, что
культурная грамотность — это не
только культурно-специфическая информация, но и информация о мире в
целом. Культурная грамотность, по
определению ученого, наиболее динамичный компонент межкультурной
компетенции, требующий постоянного пополнения текущей культурной
информации [10, 98]. Ученые приходят к выводу о том, что для адекватного межкультурного понимания и эффективного взаимодействия необходима пропорциональная зависимость
между уровнями языковой, коммуникативной и культурной компетенциями [10, 99; 13].
Как указывалось выше, в центре
внимания межкультурной коммуникации лежит язык, а для успешного участия в ней необходимо формировать

межкультурную компетентность, т.е.
необходимые знания о разных народах
и культурах, для того, чтобы избегать
конфликтов, устанавливать комфортные условия общения в различных
сферах и жизненных ситуациях.
Мы
считаем,
что
научнопедагогическому работнику для эффективного участия в межкультурном
общении нужно формировать иноязычную компетентность, которую рассматриваем как важную часть профессиональной подготовки и интегративное качество, которое имеет сложную
структуру и предусматривает взаимодействие лингвистической, социокультурной и коммуникативной компетентностей, уровень сформированности которых позволяет осуществлять
иноязычную, межъязыковую, межкультурную и межличностную коммуникации.
О том, что развитие иноязычной
коммуникативной компетентности
является одним из важных аспектов
формирования готовности к межкультурной коммуникации, указывает Ю.В. Михайличенко. Исследователь
определяет профессиональную коммуникативную компетентность, которая реализовывается в условиях иноязычной коммуникации, как способность оперативно и высокоэффективно решать коммуникативные задачи в
определённых коммуникативных ситуациях [8].
Межкультурное взаимодействие
будущего специалиста должно осуществляться еще в условиях образовательного процесса высшего учебного
121
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заведения и включать в себя следующие компоненты:
• сферы коммуникативной деятельности студентов, профилирующие
темы, процедурно-процессуальные ситуации (реалии межкультурной деятельности) и программы их решения,
коммуникативные и позиционные
роли, речевой материал для организации репродуктивного общения;
• правила оформления языкового
материала, релевантного научной специальности, и навыки его применения
в межкультурном общении;
• комплекс коммуникативных умений (умение структурировать, анализировать и интерпретировать в речи
специализированную информацию,
умение строить свое речевое и неречевое поведение в процессе решения
межкультурных вопросов, задач и проблем на иностранном языке);
• знания национально-культурной
специфики системы образования в
стране проживания и реалий межкультурного общения, умения пользоваться ими в сферах профессионального общения; интеллектуальные
умения (умение осмысливать коммуникативные прагматические потребности студентов, умение использовать приемы специализированной
стратегии и тактики коммуникантов
за рубежом в целях презентации национальных достижений в процессе
профессионального общения на иностранном языке) [1].
Таким образом, интеркультурное
обучение и интеркультурная коммуникация должны составлять значи122

тельную часть занятий по иностранному языку.
Б.С. Ерасов выделяет два научных
подхода в межкультурной коммуникативной подготовке: инструментальный и понимающий. Первый нацелен
на достижение практического результата (успешной адаптации индивидов
в инородной среде и создание методики обучения эффективному межкультурному общению в конкретном контексте), второй дает возможность рассматривать изменения в культуре и
личности, которые происходят в результате встречи с «иным», перспективы развития человеческой способности к межкультурной коммуникации,
формирования личности – посредника между культурами. Основой этого
подхода является идея необходимости
сохранения самобытности и в то же
время взаимодействия культур. Видение динамики межкультурных коммуникаций с этих позиций предусматривает непрерывное развитие и совершенствование качества общения, формирование позитивного отношения к
различиям с целью роста взаимопонимания культур в разных сферах и на
разных уровнях [6, 443-444].
Сегодня, в системе языкового образования Украины происходят существенные позитивные изменения как в
организационном, так и в содержательном аспектах. Существенно изменился социокультурный контекст изучения иностранных языков. Новые
задачи, которые ставятся перед обществом, требуют изменений к уровню
владения иностранными языками,
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определения новых подходов к выбору
содержания и организации учебных
материалов, использования эффективных форм и видов контроля.
Достижение главной цели европейского языкового образования определяют три основных аспекта преподавания современных языков: прагматический, когнитивный и педагогический.
Прагматический аспект связан с
формированием у студентов навыков
и умений, владение которыми позволяет узнать этнолингвокультурные
ценности страны для достижения
международного взаимопонимания.
Совокупностью таких знаний, навыков и умений является коммуникативная компетенция студентов, которая
состоит из знаний о системе изучаемого языка, умения понимать и продуцировать иноязычные выражения, владения социокультурной спецификой.
Степень развития коммуникативных способностей студентов с точки
зрения межкультурного взаимодействия характеризуется как уровень владения языком. Общеевропейская система предлагает шесть взаимообусловленных уровней: элементарный пользователь (А1, А2), независимый
пользователь (В1, В2), опытный пользователь (С1, С2). Такая система дает возможность преподавателям и тем, кто
изучает язык, получить четкое представление о достигнутых результатах.
Когнитивный аспект преподавания
иностранного языка связан с процессом мышления и понимания, которые
необходимы для того, чтобы привлекать студентов не только к языку, но и

к культуре данной страны. Познавательные способности, связанные с
опытом познания другой культуры
играют, в этом аспекте, важную роль.
Педагогический аспект определяет
внелингвистические качества личности, которые помогают использовать
иностранный язык как средство межкультурного взаимодействия [9].
Современные методисты и преподаватели указывают на то, что у обучаемого иностранному языку необходимо развивать навыки и умения общения в контексте диалога культур,
для того чтобы помочь ему осознать
себя субъектом многоязычной культуры. Главной целью такого обучения,
Т.Т. Турганбаева определяет формирование у учащихся нового культурного сознания. Ученая убеждена, что
контактируя с представителями другой культуры, они должны понять
иной образ жизни, иные ценности,
по-иному подойти к своим культурным ценностям и отказаться от существующих стереотипов. Включая обучаемых в иную культуру необходимо
выявить общие черты в родной и неродной культурах и помочь им войти
посредством этого общего в специфический национальный мир другой
культуры. При этом решается самая
сложная задача – происходит переключение в другую культуру без отчуждения от родной. Знакомя обучаемых с национальной культурой страны изучаемого языка, преподаватель
должен направлять внимание на родную культуру, т.к. межкультурной
коммуникации нельзя обучать через
123
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изучение языка и культуры только
страны изучаемого языка.
Сопоставление с собственной культурой и языком помогут понять чужую культуру. Каждый участник межкультурного диалога является не только представителем своей культуры в
широком смысле этого слова, но и
представителем своего родного региона [11].
Одним из путей совершенствования иноязычной компетентности
научно-педагогического работника является развитие мышления на иностранном языке. Иноязычное мышление должно осуществляться в процессе выполнения устных заданий, работы над специальными текстами,
использования аудио и видео материалов, чтения газетных и журнальных
статей, прослушивания новостей и информационных программ, общения с
носителями языка.
Исследователи описывают несколько мероприятий, которые могут быть
разработаны преподавателем для обучающихся иностранному языку, чтобы
помочь в развитии языковых навыков
с ориентацией на межкультурные компоненты. Это может быть тандемное
учения «лицом к лицу» (face-to-face
tandem learning), или совместное образование между представителями
различных культур – деятельность, которая на наш взгляд, наиболее подходит для развития иноязычной и межкультурной коммуникативной компетентностей научно-педагогических работников. Ярким примером такого
обучения может служить план Про124

граммы ЕС Erasmus+, который предусматривает обмен опытом между странами Европейского Союза, во время
которого преподаватели одной страны
могут сотрудничать с преподавателями другой. В рамках данного проекта
применяются различные учебные методы, которые позволяют тем, кто проходит стажировку, практиковать свои
навыки речи и улучшать свою профессиональную компетентность [14].
Таким образом, необходимым условием эффективной межкультурной
коммуникации является достаточный
уровень развития межкультурной и
иноязычной коммуникативной компетентностей научно-педагогических работников, которое происходит при
условии: успешной социализации в
университетской среде; личностного
развития на основе усвоения иностранных языков; использования аутентичной иностранной литературы;
активного взаимодействия с носителями информации путем применения
информационных технологий; участия
в международных проектах, научных
стажировках за рубежом.
Достаточный уровень культурной
грамотности позволяет более успешно
осуществлять обучение иностранному
языку, поскольку для коммуникации с
представителями других культур необходимо знание различных культурных символов.
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ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
ДО ПРОГРЕСИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ МИСТЕЦЬКІЙ
ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Ліхіцька Л.М.
Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри мистецьких дисциплін
дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського
Анотація. У статті висвітлюються результати констатувальної діагностики рівнів готовності майбутніх вчителів музики до мистецької інноваційної
діяльності. Виявлено її незадовільний стан та суттєві недоліки організації даного
виду підготовки. Акцентується увага на необхідності її суттєвої модернізації.
Ключові слова. Мистецька інноваційна діяльність, учитель музики, готовність до інноваційних технологій.
Виклад основного матеріалу. Модернізація освітньої системи України
зумовлена прогресивними тенденціями глобалізації європейського та світового освітнього простору, з урахуванням національних культурноісторичних традицій та етнопедагогіки. Головну роль у цих перетвореннях
має здійснювати вища школа, яка має
сформувати генерацію нових педагогічних кадрів, за рахунок про впровадження в освітньо-інтеграційний процес європейських освітніх стандартів
та підвищення інтелектуального,
науково-осітнього рівня майбутніх випускників, забезпечення їх сучасними
більш ефективними інноваційними та
інформаційними технологіями навчання підростаючого покоління.
Основними пріоритетними напрямками державної політики, щодо
розвитку вищої освіти є: «постійне
підвищення якості освіти, оновлення її
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змісту та форм організації навчальновиховного процесу; розвиток освіти як
державно-суспільної системи; піднесення вищої освіти України до рівня
вищої освіти розвинутих країн світу та
інтеграції у міжнародне науковоосвітнє співтовариство» [9, с.12].
Особлива культурологічна місія серед майбутніх учителів належить учителям музики як носіям і пропагандистам кращих зразків національної культурної спадщини, які покликані не
тільки зберігати й примножувати
освітньо-культурні традиції України, а
й бути якісно озброєними у сфері
музично-педагогічного новаторства та
передового міжнародного досвіду. В
умовах
постійних
соціальноекономічних, культурних, освітніх
змін українська держава повинна закласти теоретичні підвалини нової
школи майбутнього, де буде виховуватись та розвиватись наступна генера-
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ція юних громадян, здатних до творчих пошуків та винаходів. Розбудову
школи на засадах педагогіки творчості
неможливо відокремити від творчого
розвитку самого вчителя. Одним із завдань педагогіки творчості є вироблення психолого-педагогічних концепцій самовдосконалення та прилучення особистості до творчого процесу особистісного саморозвитку.
Метою статті є висвітлення в
науково-педагогічній літературі актуальної проблеми мистецької педагогіки – готовності майбутніх учителів музики до прогресивних методів навчання
мистецькій інноваційній діяльності.
Розглядаючи мистецьку інноваційну діяльність, як найвищу ступінь педагогічної творчості майбутнього вчителя музики, яка забезпечує модернізацію різних ланок загальноосвітньої
музичної освіти і сприяє розвитку сталого інтересу до опанування й впровадження в музично-педагогічну практику новітніх науковомістких й
інформаційно-педагогічних технологій, ми звертаємо увагу на вагомість
даної проблеми в системі сучасної фахової підготовки майбутнього вчителя
музики. Оновлення національної традиційної системи музично-педагогічної
освіти полягає перш за все у формуванні різнобічно розвиненої особистості майбутнього вчителя музики,
здатного не тільки демонструвати свої
педагогічні здібності, а й презентувати
прогресивний стиль педагогічного керівництва найвищого рівня.
Ця думка підтверджується пакетом
останніх освітніх документів, в яких

зазначається, що життя в умовах сучасного стрімкого науково-технічного
прогресу і масштабної інформативності вимагає радикальної модернізації
освіти на всіх її щаблях. Зокрема в
«Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті» зазначається, що: «Освіта і наука є найголовнішими умовами утвердження України на
світовому ринку високих технологій»,
а система освіти має забезпечувати
«формування у дітей і молоді цілісної
наукової картини світу і сучасного світогляду, здібностей і навичок самостійного наукового пізнання» [6, с.
2-4].
Враховуючи гостру потребу суспільства у високоосвічених, науковоозброєних педагогічних кадрах, які
здатні забезпечити прогресивне зростання освітньої галузі й виховання у
молодого покоління активної життєтворчої мотивації навчання, а також
відповідно до сучасних європейських
вимог та на підставі результатів теоретичного аналізу літератури з проблеми
дослідження, нами була визначена
структура означеного феномена, що
складається з таких компонентів: мотиваційного, когнітивного, операційного [7].
Взаємопов’язаний інтегрований
комплекс вищезазначених структурних
компонентів об’єднує в собі всі напрямки традиційних академічних знань підготовки майбутнього учителя музики
до практичної діяльності, на основі
яких базується розвиток оригінальноноваторських, творчо-імпровізаційних
здібностей та здійснюється формуван127
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ня учителів мистецьких дисциплін нової формації. Синтезуючою зв’язуючою
комплексу структурних компонентів
цього напрямку підготовки є стимуляція розвитку креативних здібностей
студентів-музикантів, актуалізація їх
новаторських ідей в галузі музичної
педагогіки [4].
Діагностуючи триєдиний комплекс
структурних компонентів (з критеріями і показниками) та існуючих рівнів
готовності майбутнього вчителя музики до мистецької інноваційної діяльності було визначено, що мотиваційний компонент, в основі якого покладений орієнтаційно- фаховий критерій
вимірювався такими показниками: 1.
Наявністю пізнавального інтересу до
інноваційно-педагогічних технологій в
музичному мистецтві як засобу фахового самовдосконалення. 2. Мірою мотиваційної цілеспрямованості до впровадження в музично-педагогічну практику ефективних технологій мистецької інноваційної діяльності. 3.
Ступенем прагнення студентів до інноваційного проектування музичної
діяльності з метою стимуляції їх творчої активності [5].
Поняття мотивація розглядалось
нами як сукупність стимулів (мотивів, потреб, ситуативних вчинків
тощо), які, включаючи в роботу активність особистості, спонукають її
до конкретних видів діяльності або
поведінки [1]. У психології інтерес до
змісту й процесу діяльності певного
суб’єкта навчання (відносно нашої
проблеми – інтерес майбутнього вчителя музики до мистецької інновацій128

ної діяльності) розглядається як притаманний їй пізнавальний мотив
(стійке особистісне утворення, яке
може проявляться у різних обставинах і відрізнятись інтенсивністю або
пасивністю). У різних видах музичної
діяльності важливу роль відграють
ситуативні факторів (вплив різних
людей: викладачів-музикантів різних
професій; попередній фаховий досвід;
специфіка самої діяльності майбутнього вчителя музики й різних ситуацій (навчальних, концертних, практичної роботи в школі); особливості
ансамблевого виконання тощо). На
думку С. Занюка рівень актуальності
та інтенсивності мотивації залежить
від ситуативних її детермінант, тобто
визначальної причинності, що зумовлює стимуляцію певних дій особистості. «Отже, мотивація, продовжує
автор, – це один із найважливіших
факторів (поряд зі здібностями, знаннями, навичками), який забезпечує
успіх у діяльності» [2, с. 9].
Важливими мотивами для студен
тів-музикантів педагогічного профілю
є висока результативність мотивації,
що розглядається як чинник
професійного успіху, за рахунок
модернізації навчального процесу,
оновлення його високоефективними
інноваційними технологіями [8].
Загальновідомо, що високомотивовані
студенти-музиканти досягають значно
більших результатів у навчальній
діяльності, оскільки їх спонукає прагнення самостверджуватись та бажання
самореалізувати свої здібності. Такі
студенти багато працюють, мобілізують
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свою енергію для досягнення найближчих і перспективних цілей.
Когнітивний компонент, в основі
якого був покладений інноваційнопізнавальний критерій, вимірювався
такими показниками: 1. Рівень майбутнього учителя музики у сфері мистецьких інноваційних технологій. 2.
Ступінь особистої потреби у систематичному опануванні мистецькими інноваційними методами і формами музичної освіти та орієнтації в актуальних наукових музично-педагогічних
проблемах. 3. Міра використання набутого мистецько-інноваційного досвіду у різних формах музичнопедагогічної діяльності.
Включаючи в структуру готовності
майбутнього вчителя музики до мистецької інноваційної діяльності когнітивний компонент ми виходили з етимології самого поняття «когнітивний»,
що походить від лат. cognition – знання, пізнання. Тобто нас цікавив рівень накопичених знань музично- педагогічного новаторства і передового
досвіду студентів вузів музичнопедагогічного профілю, обізнаність їх
у сфері інноваційних форм і методів
музичної освіти, інформованість і орієнтація у наукових проблемах даного
напрямку, оволодіння знаннями
психолого-педагогічних закономірностей індивідуального музично-творчого
розвитку школярів, опанування теорією і практикою інноваційної педагогічної діяльності.
Як відомо поняття «когнітивний»
тісно пов’язане з когнітивною психологією – науковою галуззю, що дослі-

джує всі психічні процеси, які опосередковані пізнавальними (когнітивними) факторами. Дослідники когнітивної психології експериментували в
різних напрямках: у рамках культурноісторичної концепції розвитку вищих
психічних функцій Л. Виготський досліджував проблеми суспільноісторичної детермінації психіки людини; діяльнісному підходу дослідження
свідомості й психіки присвячені роботи О. Леонт’єва, О. Лурія та інших; засновник Женевської школи генетичної
психології швейцарський психолог Ж.
Піаже, відкрив ряд особливостей дитячих уявлень про оточуючий світ, в
основі якої лежить певна розумова позиція дитини (егоцентризм) та багато
інших досліджень. Основним методом
когнітивної психології був визначений
інформаційний підхід, в рамках якого
нами розроблялись моделі й мікроструктури: сприймання й розуміння
змісту технологій, розпізнавання музичних образів, увага, пам’ять, уява,
мова, психологія розвитку, мислення,
інтелектуальні здібності [3].
Операційний компонент допомагав
визначати процесуально-виконавсь
кий рівень умінь диференціації досвіду мистецько-педагогічних інновацій
відповідно до можливостей контингенту певного класу з метою формування в учнів засобами музичного
мистецтва ціннісних художніх орієнтацій. В основі цього компоненту був
покладений мистецько-діяльнісний
критерій, якій вимірювався такими
показниками: 1. Наявність критичного
ставлення до використання в практиці
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мистецько-педагогічних інновацій.
2. Здатність до творчої модифікації
мистецько-педагогічного новаторства
відповідно до контингенту школярів.
3. Схильність до творчо-імпрові
за
ційних винаходів (завдань, ігор, виховних заходів) і впровадження власних новаторських засобів на уроках
музики.
Операційний компонент включав
також уміння музично-пізнавальної
діяльності (перцептивного розрізнення музичних звучань як символів певних національних й історичних культур (О. Рудницька), аналізу та розуміння об’єктивного музичного тексту
(В. Медушевський), його порівняння із
різними явищами художньої культури
та особистим досвідом студента, уміння оцінювати музичні твори з їх
художньо-естетичної вартості; вміти
використовувати набуті знання на
практиці; здатність упроваджувати у
власну педагогічну діяльність новаторські засоби; схильність на новому рівні
спілкуватися із школярами різного
віку та розвивати їх комунікативномистецькі навички; оригінальність
творчо-імпровізаційної мистецької діяльності; здатність до новаторських
пошуків у організації різних видів діяльності на уроках музики: співу, гри
на дитячих шумових та музичних інструментах, музично-сценічній імпровізації, дидактичних іграх, винаходів
нових виховних і музично-творчих завдань тощо.
Аналіз літератури з проблеми дослідження дав змогу визначити, що в
галузі мистецької освіти дана пробле130

ма ще недостатньо розроблена. Попереднє тестування студентів-музикантів
та аналіз педагогічного досвіду даного
напрямку виявив багато недоліків і
труднощів різного характеру (неготовність студентів-музикантів до мистецької інноваційного навчання – наслідок різнорівневої базової освіти –
музична студія, музична школа, педагогічне училище, музичне училище
тощо); недосконалість існуючої системи інноваційної підготовки майбутніх
учителів музики та застарілі методи
передачі новаторського досвіду студентській молоді; певний контингент
викладачів, що не готовий до такого
типу сучасного використання новаторських технологій у навчальновиховному процесі тощо.
Результати діагностики існуючих
рівнів готовності майбутніх вчителів
музики до мистецької інноваційної діяльності за вищезазначеною компонентною структурою дав змогу визначити такі рівні готовності означеного
феномену: I-й – інертно-перцептивний
(низький); II-й – репродуктивнодіяльнісний (середній); III-й – творчораціоналізаторський
(достатній);
IV-й – інноваційно-фаховий (високий). У ході констатувального експерименту було з’ясоване таке відсоткове
співвідношення вищезазначених рівнів готовності майбутніх учителів музики до мистецької інноваційної діяльності: І-й низький рівень мали
49,2% студенти-музиканти, ІІ-й середній рівень – 26,6%, ІІІ-й достатній рівень – 13,1%, ІV-й високий рівень
всього 10,1% студентів.
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Висновки. Таким чином можна
зробити висновок, що стан готовності
майбутніх вчителів музики до мистецької інноваційної діяльності має
вкрай незадовільну картину, яка гальмує сприйняття й усвідомлення змісту
великої насиченості інформаційних
повідомлень різних джерел; не відповідає вимогам і стандартам європейського рівня освіти та виконанню вітчизняних нормативних документів.
Це вимагає термінового реформування змісту загальної фахової підготовки
майбутнього учителя музики щодо
практичної роботи в загальноосвітній
школі у відповідності з сучасними кваліфікаціями вищої педагогічної освіти
мистецького напрямку і приведення її
до належної якості.
Розробка варіативно-рухливої моделі
мистецької інноваційної діяльності
(ГМІД) майбутнього вчителя музики та її
поетапної методики опанування в умовах вищих закладів освіти допоможе визначити основні методи й шляхи реалізації всього комплексу підготовки як академічних так і інноваційно-технологічних
знань студента-музиканта.
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Зараз досить часто критикують вітчизняну систему юридичної освіти.
Для того щоб зрозуміти «плюси» й
«мінуси», дати об’єктивну оцінку, потрібно порівняти, поцікавитись, як це
відбувається в інших країнах світу.
Найбільш цінний інтеграційний та
правовий досвід накопичений саме
Європейським Союзом (ЄС). Цей досвід є яскравим прикладом успішного
співробітництва та інтеграції, результатом якого є створення потужної організації, що підтримує економічну і
політичну стабільність в Європі та
сприяє її стабілізації та подальшому
розвитку.
Дана тема є актуальною, оскільки
саме зараз в Україні формуються стратегії і тактики розвитку юридичної
освіти в Україні на етапі її входження в
європейський освітній простір, особливо важливе є визначення єдиного
погляду на професійну підготовку
майбутніх юристів з позиції зарубіжного та вітчизняного досвіду.
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Німеччину можна сміло назвати лідером європейських інтеграційних процесів. На даний момент ФРН є нашим
найважливішим економічним партнером у Європі. Ось чому вивчення системи професійної підготовки юристів у
Німеччині є цікавим для України. [1].
Мета статті – полягає у виявленні
сутності, взаємодії, закономірностей
структурування, функціонування та
організації професійної підготовки
юристів у Німеччині та можливості
інтеграції професійної підготовки
юристів в Україні до ЄС.
Глибокі економічні, політичні та
правові реформи, що здійснюються в
Україні у зв’язку з необхідністю формування демократичної правової держави, потребують перебудови юридичної освіти. Необхідне не тільки
удосконалення системи юридичної
освіти, але й всієї системи мислення
юриста, формування у нього не вузьконаціонального, а сучасного глобального правового світогляду [1].
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Систему вищої освіти Німеччини
забезпечує більш ніж 250 вузів. Її основу складають університети і спеціалізовані (професійні) вузи. Разом з ними
існують педагогічні, теологічні вузи,
вищі школи управління, мистецтв. Німецькі вузи є переважно державними;
лише останніми роками було створено
декілька приватних університетів. Університетська освіта націлена на підготовку всебічно розвинутого, з широким кругозором професіонала [2].
У Німеччині існує 16 земель, і в
кожній з них навчання відбувається на
основі загального законодавства, але з
деякими відмінностями, через те, що в
них є право самостійно регулювати
цей процес. Перша вища освіта безкоштовна, а друга вже платна [3].
Час, протягом якого студент, як правило, може набути достатню кількість
знань для отримання диплому (die
Regelstudienzeit), що дає можливість
працювати за спеціальністю, складається, згідно із Рамковим законом вищої
школи, чотири з половиною роки. В
особливих обгрунтованих випадках
може бути встановлений інший строк
навчання. Встановлений строк навчання для отримання ступеня бакалавра
або «Bachelor» складає мінімально 3 і
максимально 4 роки. Але оскільки навчання в німецькому університеті сильно орієнтоване на науково-дослідницьку
роботу, велика кількість студентів перевищує цей строк. Для написання кандидатської дисертації студентам необхідні ще від двох до п’яти років. Крім
того, у ВНЗ можна отримати ступінь
магістра або «Master». Встановлений

для цього строк навчання складає від 1
до 4 років [4].
В німецьких університетах можна
отримати диплом (Diplom), ступінь
магістра (Magister Artium) або скласти
наприкінці навчання державний іспит
(Staatsexamen), а після цього написати
кандидатську дисертицію (Promotion) і
отримати ступінь кандидати наук (Dr.).
Крім того, останнім часом спробували
ввести нові наукові ступені «Bachelor»
(B.A. або B.Sc. або B.Eng.) і «Master»
(Master - M.A., M.Sc., M.Eng.) [4].
Всюди в Німеччині є два головні
випробування для студентів – перший
і другий державні екзамени. Форма іспиту в Німеччині відрізняється від
звичної: якщо в київському вузі майже
всі іспити доводилося здавати усно, то
в університеті Майнца вони проходять
виключно у письмовій формі [5].
Теоретичних питань майже немає,
в основному - це реальні випадки з
судової практики, з якими студенти
повинні впоратися за допомогою засвоєних за семестр знань. [5].
Письмовий іспит проводиться в тих
же місцях, що і попередній, тільки цього разу ті, що складають іспит,
зобов’язані написати 11 робіт. Дозволяється користуватися законами і коментарями, тому кожний референдар
приносить чемодан з своїми книгами.
А ось усний іспит проводиться тільки
в столиці Землі. Опит претендентів
проводиться аналогічно правилам першого усного іспиту. Особа, що витримала це випробування, має право
отримати звання асесора (Asessor,
Asessorin) [2].
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У вузах практикуються наступні
форми занять: лекції, вправи, просемінари, семінари, оберсемінари, лабораторні. Курсові і дипломні роботи в нашому розумінні відсутні. В Німеччині
існує один вчений ступінь - доктор
наук, який приєднується після захисту
і повної публікації дисертації в учбовому закладі. Наукова діяльність вузів
ФРН будується на концепції вищої
освіти В. Гумбольдта, акцентуючи в
процесі навчання поєднання учбової і
наукової роботи [2].
Практичні заняття в групах
(Übungen) відбуваються для студентів
першого етапу навчання. Часто вони
прив’язані до теми лекції. Практичні
заняття в групах та семінари залежать
від власної ініціативи студентів. Семінари не прив’язані до теми лекції, на
них опрацьовується окрема наукова
проблематика [4].
На таких заняттях кількість присутніх не має перевищувати 25-30 студентів, хоча на заняттях з «масових спеціальностей», як економіка підприємства,
не рідко буває до 50 учасників та більше. Деякі доценти ще до початку семестра видають списки для реєстрації
учасників семінарів, де може записатися обмежена кількість студентів [4].
Під час навчання в університеті завдання, які виконують студенти, здебільшого не складні. Найважливіший
– це саме державний екзамен, а не університетський. Тобто, навчає університет, а іспит приймають зовсім інші
люди, які не навчали цих студентів.
Проблема в тому, що завдання перевіряють не лише професори, але й
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судді, які не брали участі у процесі навчання й узагалі інакше дивляться на
нього. Через це виникає конфлікт: студенти навчались за підручниками, а
судді-практики бачать усе це під іншим кутом зору. Професори пояснюють як учені, а для державного іспиту
треба не лише знання, але й розуміння
того, як їх застосовувати. За деякий час
кожен студент усвідомлює, що навчання в університеті недостатньо, щоб
потім здати іспит [3].
Для того, щоб добре підготуватися
до іспитів, дуже багато студентів зазвичай вже після закінчення шостого
семестру займаються з репетиторами
(за опублікованими даними, до 80-90%
випускників). Це не є звичні для нас
індивідуальні заняття з невеликою
групою осіб, а офіційна діяльність
юристів-практиків, яка приносить їм
дуже високі доходи, оскільки заняття
проводяться з групами до 60 і більше
осіб і коштує понад 200 марок на місяць (залежить від курса, але це щонайменше 100–200 євро на місяць) [2].
Виходить, що від навчання, яке
вони пройшли в університеті, зовсім
незначний результат, а репетитор починає з нуля. Якби якість навчання в
університеті була б хорошою, ніхто не
ходив би до репетиторів, адже кожен
студент думає, де взяти гроші на оплату їхніх послуг. Якщо батьки не допомагають, доводиться працювати, щоб
заробити необхідну суму [3].
Основною передумовою успішного
навчання в німецьких університетах є
самостійна робота. Жоден чітко встановлений розклад занять, жоден про-
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фесор або т’ютор не змушує Вас працювати. Студентам німецьких ВНЗ
необхідно мати власну мотивацію, зате
на шляху до отримання вищої освіти
вони вільні зійти з торованого шляху
та прокласти свій власний [4].
Іншою проблемою юридичної освіти Німеччини є вельми близька нашій
українській вищій школі проблема фінансування. Зокрема, йдеться про оплату роботи фахівців-юристів, що привертаються до перевірки письмових
робіт. Оплата за цей вид учбової роботи невисока, і факультети мають певні
труднощі із залученням сумісників (почасовиків), оскільки практикуючі юристи заробляють значно більше, ніж може
дати їм перевірка клаузуру [2].
У Німеччині юридична освіта строго нормована. Раніше на інших спеціальностях в Німеччині існували ще
освітні ступені магістрів (старого зразка) та спеціалістів з держіспитами або
дипломами. На разі їх замінено на бакалаврів і магістрів (у Німеччині нових
магістрів називають мастерами).
Основною рисою навчання правознавців в Німеччині є тісний зв’язок і
активна співпраця з юридичними факультетами зарубіжних держав. Багато
німецьких університетів мають партнерські угоди з університетами Європи,
Америки, Азії про взаємообмін студентами. Це дозволяє готувати фахівців
для роботи в спільних міжнародних
підприємствах і організаціях [2].
Для німецьких студентів регулярно
видаються довідники, що містять докладну інформацію про організацію
юридичної освіти за кордоном і допо-

магають молодим людям вибрати місце для продовження навчання. При
всьому різноманітті проблем і складнощів розвитку юридичної освіти в
сучасній Німеччині її рівень є вельми
високим, що дозволяє готувати кваліфікованих фахівців, рівень яких відповідає вимогам сучасного державного
управління [2].
Отже, особливості підготовки юристів у німецьких вузах характеризуються
високими вимогами до теоретичних
знань та практичних навичків студентів. Своєрідна система освіти, яка може
частково різнитись у кожній Землі ФРН,
надає їй колоритності. Кожний підхід
для вирішення нагальних проблем юридичної підготовки студентів варта на
увагу. Адже, питання перенасиченості
ринку праці юристами існує не тільки в
Україні, а й в Європі.
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РОЗБУДОВА СУСПІЛЬСТВА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ІНКЛЮЗИВНИЙ ПІДХІД
Андреєва М. О.
кандидат педагогічних наук, доцент професор кафедри соціальної роботи
та соціальної педагогіки КЗ «ХГПА» ХОР
Ключові слова: інклюзія, інтеграція, суспільство рівних можливостей, стереотипи, стигматизація.
Key words: inclusion, integration, society of equal opportunities, stereotypes,
stigmatization.
Усебічні політичні, економічні,
культурні та соціальні перетворення
сучасного світу, зумовили кардинальну
зміну траєкторій розвитку українського
суспільства. Перед громадянами
постає низка завдань пов’язаних із
формуванням у молодих особистостей
свідомого і відповідального ставлення
один до одного і побудови партнерських
стосунків із оточуючими через
усвідомлення рівних можливостей як
своїх так і інших, що стає запорукою
успішної розбудови суспільства рівних
можливостей у державі.
Незаперечним постулатом демократії перш за все, є можливість усіх
членів суспільства реалізувати власний потенціалу не залежно від статі,
рівня здоров’я, соціального статусу
тощо. І зрозуміло, що демократичний
розвиток нашої держави неможливий
без прийняття й втілення в життя ідей
концепції суспільства рівних можливостей, хоча й існує ціла низка перешкод на шляху її реалізації, переважно
соціально-педагогічного і психологічного характеру.

Важливо
наголосити
на
взаємозв’язку між поняттям «можливості» та «обов’язки», так у юридичній
літературі розрізняють загальносоціальні і юридичні обов’язки.
Загально-соціальні обов’язки визначаються як суспільно визнана необхідність певної поведінки осіб (міра належного, корисного), що об’єктивно
зумовлена потребами існування і розвитку конкретних осіб, соціальних
груп, націй, людства. Можна сказати,
що дотримання загально-соціальних
обов’язків є перепоною на шляху проявів у соціумі свавілля, хаосу, всього
того, що заважає нормальному розвиткові громадянського суспільства.
Моделювання нерівних соціальних
стосунків відбувалося протягом довго
часу, і зміна цих умов була неможлива
без зміни соціального середовища.
Тому необхідна була концепція рівних
можливостей, яка виникла й розповсюдилася у цивілізованих суспільствах світу у середині ХХ – початку
ХХІ ст. Вважаємо, для України ця концепція сьогодні є гостро актуальною і
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для її розбудови необхідно розпочинати роботу з молодими громадянами з
самих перших етапів, тобто з дитинства. Школа має стати першим осередком реалізації ідеї рівних можливостей
в якому всі діти не залежно від рівня
здоров’я і статі будуть усвідомлювати
та поважати свої права людини і зможуть в майбутньому транслювати ці
ідеї в соціум, а також навчаться розуміти власні обов’язки перед суспільством, яке надає їм можливості для
саморозвитку та соціальної реалізації.
Привчаючи людину з дитинства
нести відповідальність за свої вчинки
ми готуємо підґрунтя для розбудови
суспільства рівних можливостей
оскільки громадяни самі бережуть і
поважають свої свободи, напрями і
межі зовнішнього вираження якої
визначено в правах. Саме для того щоб
зміцнити свої права, громадяни в
демократичному суспільстві беруть на
себе зобов’язання (ставлять вимоги
здійснювати якісні дії, вести себе
належним чином) і виконують свої
обов’язки. В Загальній декларації прав
людини (п. 1 ст. 29) зазначено: «Кожна
людина
має
обов’язки
перед
суспільством, у котрому лише і є
можливим вільний і повний розвиток
її особистості» [1].
У сучасній Україні, важливим етапом новітніх соціальних змін ми вважаємо визнання прав осіб з інвалідністю і створення умов для їх інтеграції, а
згодом й інклюзії. Цей процес був один
із найскладніших, оскільки у нашій
державі саме проблема сегрегації цієї
соціальної групи завжди відбувалась
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завуальовано, мотивуючись «хвилюванням за здоров’я» або взагалі «неспроможністю суб’єктів до соціальної
реалізації», тим самим у суспільстві
створювались помилкові стереотипи
стосовно людей з особливими потребами.
Громадянам, що мають особливі
потреби, брати активну участь у процесі прийняття рішень і суспільному
житті часто неможливо через купу
бар’єрів, які існують у нашій громаді.
Людина з нормативним рівнем
здоров’я, зазвичай може не помічати,
але особам з інвалідністю доводиться
долати їх щоденно. І йдеться не тільки
про фізичні бар’єри – відсутність пандусу до соціальних об’єктів чи недоступний громадський транспорт.
Бар’єрів значно більше. Це інституційні та стратегічні бар’єри, коли на рівні
держави не створені умови для залучення людей у суспільне життя, а ще
оціночні судження та стереотипи, які
часто породжуються нестачею інформацією про певну категорію населення
чи відсутністю комунікації з нею. Раніше інтереси вразливих груп населення
не бралися до уваги, а тому складалося
враження, що їх не існує, звідси – повна непристосованість інфроструктури до їхніх потреб та несприйняття
соціумом осіб з інвалідністю як громадян і особистостей.
На сьогодні термін «інклюзія» частіше вживається стосовно освіти й
навчання дітей з особливими потребами. Вважаємо, що освітня та соціальна інклюзія осіб з інвалідністю є
єдиним процесом й, аналізуючи пи-

PEDAGOGIKA
тання концептуалізації поняття «інклюзивне середовище», необхідно
розглядати соціально-освітню інтеграцію цієї категорії осіб як залучення
їх до життєдіяльності суспільства, а
також створення умов для здобуття
ними освіти. Як зазначалось вище – у
розвинутих країнах світу, де проблема інтеграції та інклюзії людей з інвалідністю у соціальне та освітнє середовище почала розроблятися значно
раніше, ніж в Україні, ця думка вже
набула теоретичного підтвердження
та практичної реалізації.
Інклюзивне суспільство помилково
вважають сукупністю умов виключно
для людей з інвалідністю, проте насправді це система, де кожна людина
почувається безпечно і комфортно. Існує принциповий момент – в інклюзивному суспільстві кожен і кожна почуває себе комфортно, голос кожного
почутий, оскільки важливим є сама
особистість, а не її соціальний статус,
стать або рівень здоров’я.
Вважаємо, для України ці ідеї сьогодні є гостро актуальними і для її розбудови необхідно розпочинати роботу
з молодими громадянами з самих перших етапів, тобто з дитинства. Школа
має стати першим осередком реалізації ідеї рівних можливостей в якому всі
діти не залежно від рівня здоров’я і
статі будуть усвідомлювати та поважати свої права людини і зможуть в
майбутньому транслювати ці ідеї в соціум, а також навчаться розуміти власні обов’язки перед суспільством, яке
надає їм можливості для саморозвитку
та соціальної реалізації.

В умовах інклюзії діти з інвалідністю засвоюють рольову поведінку здорових учнів та основні зусилля спрямовують на входження в освітній
простір класу, пристосування до вимог закладу освіти та користуються
підтримкою у навчанні. Згідно зі звітами, що стосуються масштабних досліджень у сфері інклюзивного навчання в різних країнах світу (2003 р.),
на шляху упровадження інтегрованої
та інклюзивної освіти розвинені країни світу стикалися з певними труднощами, зокрема: складність досягнення
високої ефективності навчального
процесу в умовах різноманіття можливостей учнів; проблеми щодо можливостей задоволення освітніх потреб
молоді з порушеннями розвитку в середніх і старших класах; недостатнє
фінансування і ресурси; відсутність
конкретних напрацювань у питаннях
атестації школярів із проблемами розвитку. Ефективність інклюзивного
навчання за даними проведених досліджень забезпечується широким діапазоном знань і умінь педагогічних
працівників, володінням адекватними технологіями і методами навчання, наявністю відповідних матеріалів і
часу, внутрішньою і позашкільною
підтримкою з боку керівництва школи, місцевих органів освіти і громадських організацій; чіткою позицією
влади у ставленні до інклюзивної
освіти і можливістю гнучкого використання наявних ресурсів; інтенсивною і безперервною підготовкою і перепідготовкою вчителів, особливо з
питань розробки і адаптації навчаль139
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них програм; реформуванням школи
як єдиного цілого [2].
Отже, у суспільстві рівних можливостей – де громадянин і особистість
поважається й самореалізується не залежно від свого походження, статі і
рівня здоров’я інклюзивне середовище
можна вважати природнім.
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державного педагогічного університету імені Івана Франка
У статті висвітлено інноваційну спрямованість педагогічної діяльності вчителя початкової школи у спектрі використання методичного інструментарію
музейної педагогіки, акцентовано увагу на перевагах освітнього процесу початкової школи із використанням елементів музейної педагогіки; розкрито методи,
методичні прийоми та засоби музейної педагогіки, проаналізовано сучасну модель музейно-педагогічного процесу початкової школи та подано його основні
скадники.
Ключові слова: методичний інструментарій, музейна педагогіка, методи музейної педагогіки, методичні прийоми музейної педагогіки, засоби музейної
педагогіки, сучасна початкова школа.
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В статье раскрыто инновационную направленность педагогической деятельности учителя начальной школы в спектре использования методического инструментария музейной педагогики, акцентировано внимание на преимуществах образовательного процесса начальной школы с использованием
элементов музейной педагогики; раскрыты методы, методические приемы и
средства музейной педагогики, проанализирована современная модель
музейно-педагогического процесса начальной школы и представлены его
основные элементы.
Ключевые слова: методический инструментарий, музейная педагогика,
методы музейной педагогики, методические приемы музейной педагогики, средства музейной педагогики, современная начальная школа
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In the article was elucidated the innovative orientation of pedagogical activity of the
teacher of the primary school in the spectrum of the using of methodical tools of museum
pedagogy, was accented an attention on the benefits of the educational process of primary
school using elements of museum pedagogy, methods, methodical techniques and means
of museum pedagogy are revealed, the modern model of museum-pedagogical process of
elementary school is analyzed and its main components are presented.
Key words: methodical toolkit, the museum pedagogy, the methods of the museum
pedagogy, the methodical techniques of the museum pedagogy, the means of museum
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Постановка проблеми. Сьогодні в
умовах Концепції Нової української
школи в рамках Державного стандарту
початкової загальної освіти проблема
оновлення змісту засобами краєзнавства набуває особливої актуальності
[4]. В умовах реформування сучасної
початкової школи постає питання
щодо нових підходів до організації навчальної діяльності учнів із використанням сучасних інноваційних технологій, зокрема елементів музейної педагогіки [1; 2].
Відповідно до змін, яких торкнулася сучасна початкова школа, відбулося
оновлення та розвантаження програм,
відповідно до яких удосконалюється
зміст підручників для учнів початкової
школи та навчальних посібників для
вчителів [11]. З цією метою широко
впроваджується інноваційна освітня
технологія «музейна педагогіка», мета
якої спрямована на створення відпо142

відного музейного середовища як засобу формування національної свідомості, духовного розвитку молодших
школярів. Тому потрібно широко використовувати відповідні методи, методичні прийоми та засоби музейної
педагогіки.
Аналіз основних досліджень та публікацій. Проблему використання
музейно-освітніх технологій у початковій школі у сучасній системі національної освіти досліджували І. Барановська [1], Т. Вайнберг, С. Хавіна [2].
Питання музейної педагогіки шляхом
пошуку оптимальної її моделі розкрито у наукових працях Л. Гайди [3], О.
Любич [8]. Проблема формування
соціально-культурної компетенції
учнів МНВК засобами вивчення скарбів культури і старовини українського
народу, організації музейної справи в
навчальному закладі висвітлено у методичних посібниках А. Дульської [5],
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І. Личака [7], В. Петранівського [9],
М. Рутинського [10]. Роль навчального
середовища в реалізації музейних педагогічних програм і проектів проаналізовано О. Карамановим [6].
Мета статті – розкрити особливості використання методичного інструментарію музейної педагогіки у
здійсненні ефективності освітнього
процесу сучасної початкової школи.
Виклад основного матеріалу. Ми
поділяємо думку сучасних науковців
щодо здійснення ефективного навчання учнів початкової школи у контексті
надання музею вагомого значення [1].
З цією метою використовуються активні та інтерактивні методи залучення учнів до вивчення, дослідження та
збереження історико-культурної спадщини українців, під час яких в учнів
формується громадянське мислення,
відбувається осмислення впливу вагомих історичних подій на долю родини,
близьких та знайомих.
Оскільки музейні експонати мають
унікальну здатність впливати на інтелект, волю та емоції одночасно, учні
стають вдячними відвідувачами музейних залів і культурних заходів, а
отже – інтелігентними, добре вихованими і освіченими людьми, справжніми патріотами свого краю. З цього
приводу ми окреслюємо переваги
освітнього процесу початкової школи із використанням елементів музейної педагогіки:
• створення в колективі творчої атмосфери, демократичного стилю спілкування педагогів з учнями, свобода
творчих дискусій, обмін думками;

• підвищення інтересу вихованців до
навчання;
• урізноманітнення форм і методів
освітньої роботи, посилення міжпредметних зв’язків;
• використання нестандартних видів
занять;
• підвищення загального рівня культури і впливу на формування свідомого ставлення до культурної спадщини
людства [2].
Оскільки головна мета роботи вчителя в межах музейної педагогіки є
виховання культурної особистості, яка
втілює в життя принципи добра і краси, ми подаємо напрями освітнього
процесу музейної педагогіки:
• залучення учнів та їх батьків до відвідування музеїв;
• зустрічі з цікавими людьми (поетами, літераторами, музикантами, художниками);
• використання форм, методів, методичних прийомів та елементів педагогічних технологій, що призводять до
відвідування учнями громадських музеїв та музеїв при навчальних закладах.
Для реалізації цих напрямів та завдяки клопіткій роботі вчителів та
учнів потрібно створювати так звані
«осередки» на зразок галереї фотознімків, музейних кімнат, музейних куточків, музейних пересувних мобільних
експозицій, виставок музейних експонатів на відповідні теми: «Світ очима
села, міста», «Визначні люди села, міста», «Речі з минулого», «Куточок місцевого українознавства», «Бабусина
скриня з минулого покоління» тощо.
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Таким чином, музейна педагогіка
виступає інструментом культурного
розвитку у здійсненні патріотичного
виховання учнів початкової школи. У
цьому ракурсі важливе місце займає
процес
перебудови
науковометодичної роботи учителя початкових класів. Велику роль тут відводиться педагогічній майстерності та глибокому професіоналізму учителя.
Основними критеріями педагогічної майстерності виступають: гуманність, науковість, системність, наступність, діалогічність, творчість, оптимальність, продуктивність, коригованість. Елементами педагогічної
майстерності є гуманістична спрямованість, педагогічна компетентність,
педагогічні здібності, педагогічна техніка тощо [8].
Сучасні науковці пропонують ознайомлювати з музейними експонатами
за
допомогою
використання
інформаційно-комунікативних, ігрових, проектних та новітніх інтерактивних технологій, завдяки яким нині
музеї перетворюються на «живі організми». Варто зазначити, що головне в
інтерактивному навчанні – навчати
працювати в команді, прислухаючись
до думки інших. Як стверджує науковець Л.Гайда, використання інтерактивних музейних уроків знімає нервове напруження, переключає увагу
учнів на ключові моменти теми. Здійснюючи інтерактивну технологію, приміщення має бути підготовлене для
комфортних умов роботи з метою доброзичливого сприймання інформації
і думок, породження співпраці, поро144

зуміння, реалізовуючи особистісноорієнтоване навчання [3].
Аналіз науково-педагогічної літератури дозволяє виокремити цілу низку
методів музейної педагогіки:
• словесних – спрямованих на отримання основної інформації;
• наочних – пов’язаних з ілюструванням (малюнків, схем, ілюстрацій, репродукцій картин) та демонстрацією
аудіовізуальних засобів наочності
(кіно-, відеофільмів, презентація слайдів через мультимедійний проектор та
пересувних виставок, які містять
фото-, відеотеку та цінні експонати);
• практичних методів, націлених на
оволодіння матеріалом на основі
вправ, виконання самостійних завдань, практичних робіт.
Л. Гайда подає таку класифікацію
методів музейної педагогіки:
• методи живого слова (репродуктивна та евристична бесіда, читання
вголос або розповідь з використанням
прикладів із життя краю, відомостей із
періодичної преси, художньої літератури, ілюстративного матеріалу, читання оповідань, казок);
• методи роботи з письмовими та
друкованими першоджерелами (позакласне читання додаткової літератури,
вивчення історичних документів);
• методи краєзнавчої експозиції (зустрічі з краєзнавцями, старожилами,
свідками історичних подій, походи до
історичних місць);
• практичні методи (організація спостережень, обробка їх результатів,
опис на основі краєзнавчих джерел,
робота над краєзнавчими довідника-
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ми, краєзнавчою літературою, періодичною пресою, заповнення музейних
щоденників, представлених учнівськими малюнками, колажами, схемами;
виконання домашніх завдань шляхом
малювання, ліплення, придумування
своїх назв експонатів; складання загадок, казок, інсценізація, драматизація,
театралізація; виготовлення власних
учнівських робіт – малюнків, виробів,
макетів, споруд, моделей) [3].
Варто зазначити, що окрему групу
ефективних методів застосування музейної педагогіки, як зазначає А. Дульська, складають моделювання подій і
суспільних процесів та ціла низка ігор
музейного змісту як практичних методів навчання у музеї, а саме:
• ігри-розваги;
• ігри-подорожі;
• ігри-графічні вправи;
• інтелектуально-творчі ігри;
• ігри з сюжетом літературних творів [5].
Отже, музеї виступають своєрідним засобом масової інформації, зберігачем народної пам’яті; музейна атмосфера залишає незабутнє враження,
будь-який предмет в музеї може підказати
тему
для
цікавої
розмови,оскільки несе в собі частину
минулого, яке проявляється в орнаменті, деталях вишивки, малюнках
різьбленні, ткацтві. Вище подані методи навчання у музеї допомагають
учням розвивати творчість, допомагаючи їм «поринути» у відповідні епохи,
працювати з оригіналами, сприяють у
малюванні, співі, танці тощо. Освоївши музейний простір, учні стають

вдячними відвідувачами музейних виставок та культурних подій.
Таким чином, учні за допомогою
музейних предметів уявляють світ
очима людини іншого часу, уроки проводяться від імені героя події, учні готують повідомлення з використанням
матеріалів музеїв, роблять презентації
своїх виступів у контексті проведення
вище вказаних нестандартних уроків.
Ми поділяємо погляди науковців, педагогів, психологів в тому, що музей
здатний збагатити учнів враженнями
від нових незнайомих предметів, він
сприяє формуванню в них творчої
особистості, оскільки в музеї учні опановують основи музейної культури,
вчаться уважно слухати, аналізують
отриману інформацію, формують
вміння вести дискусію, діалог, емоційно сприймають музейні експонати, що
в свою чергу виховують в собі повагу
до своєї Батьківщини, дізнаючись багато цікавого про її минуле та сьогодення.
Вивчення і аналіз педагогічного досвіду та наукових джерел дозволяє виокремити також і такі методичні прийоми музейної педагогіки:
• прийом показу – створення відповідної атмосфери і тривалості споглядання, привабливості музейних предметів, які використовуються під час
роботи з творами мистецтва, скульптури, кераміки тощо;
• прийом панорамного показу – показ
відразу великої кількості об’єктів;
• прийом коментування – використання експонату з метою демонстрування його у розвитку або русі;
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• прийом руху – використання під час
огляду експозиції, наприклад народного одягу, особливості вибору тканини,
техніки пошиття;
• прийом зорової реконструкції – з
метою створення відповідного експонату та відтворення події або епохи
шляхом образної розповіді, за допомогою якої учитель робить слухача дієвою особою якоїсь події, ситуації;
• прийом локалізації подій – характеризується сильно емоційним впливом
з метою прив’язання певної історичної
події до певного місця та впливу цієї
події чи предмета на міста, села, країни;
• прийом зорового порівняння – зіставлення різних ознак одного й того
ж експоната або різних об’єктів між
собою;
• прийом зорової аналогії – відтворення експозиції на основі побаченого і
почутого;
• прийом попереднього огляду – орієнтування екскурсовода на побачене в
ході спостереження;
• прийом переключення уваги;
• прийом-опис;
• методичний прийом розповіді;
• прийом екскурсійної довідки – повідомлення стислих даних про об’єкт;
• прийом пояснення;
• прийом-репортаж – коротке повідомлення про подію, явище;
• прийом посилання на очевидців;
• прийом цитування;
• прийом «запитання-відповідь» – з
метою активізації уваги екскурсантів;
• прийом завдань;
• прийом співучасті;
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• прийом зіткнення версій – різні
думки, наприклад щодо походження
назв річок, міст;
• прийом дискусійної ситуації;
• прийом персоніфікації;
• прийом обговорення експонатів;
• прийом проведення літературних
хвилинок;
• прийом-відступ – для зняття втоми
екскурсантів [2; 7; 8].
Важливе місце займають і засоби
музейної педагогіки, що дають змогу
пробудити в учнів відчуття приналежності до свого роду, рідної землі, прагнення долучатися до культури українського народу, історії, традицій. Варто
зауважити, що при проведенні екскурсій у музеях використовуються невербальні засоби спілкування такі, як міміка, а також вказівні, просторові,
конструктивні, спонукальні та емоційні жести, що дають можливість довести до аудиторії підтекст внутрішнього
додаткового змісту розповіді, створюють емоційне ставлення до побаченого
та почутого.
Акцентуємо увагу і на тому, що сучасними науковцями, зокрема О. Любич, виокремлено й модель музейнопедагогічного процесу та подані його
основні скадники:
• методологічна основа музейнопедагогічного процесу (діалог з
пам’яттю, музейним педагогом, міжособистісний діалог);
• музейне середовище, приміщення,
простір, експозиція, експонат, глядач,
музейний педагог, форми, методи, методичні прийоми та засоби освітнього
процесу музейної педагогіки [8].
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Висновки з даного дослідження і
перспективи подальших розвідок.
Отже, музейну педагогіку на сьогоднішній день ми розглядаємо як інноваційну педагогічну технологію, вона набуває великої популярності в системі
освіти, зокрема початкової, шляхом
створення музейних програм, видання
навчально-методичних посібників,
розроблення методичних рекомендацій у контексті формування в учнів
патріотичних почуттів.
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На Східному Поділлі в 1814-1831 роках діяла гімназія, затверджена Тадеушем Чацьким. Разом з актом затвердження університету, в 1804 році повинен був бути ще в губернії і інститут.
Як зауважує польський дослідник Поділля Вавжинець Марчинський, неможливо взнати причину, по якій Тадеуш Чацький відклав відкриття інституту на майбутнє. Можливо, зауважує Марчинський, Чацький хотів аби
в новому інституті працювали молоді
вчителі з Вільнюса, старанні і здібні до
впровадження вищих наук, таким способом і на такому рівні, на якому знаходились в Європі [1, 27]. Але смерть
перервала плани Чацького, тому було
вирішено відкрити на Східному Поділлі гімназію, під завідуванням університету Вільнюса [2, 557].
Відкрив Подільську гімназію, головний навчальний заклад на Східному
Поділлі, у 1814 році Міхал Мацейовський (1770-1832) – релігійний і освіт148

ній діяч. Неодноразово виступав як
представник неогуманізму, обґрунтовуючи введення німецької і грецької
мов, а також методики навчання в тих
закладах, які очолював. Його публікації: «Промова про важливу постанову
навчальної школи, яка називається
гімназією» (Крем., 1815), «Виклад предметів і способу їх викладання у подільській гімназії» (Берд., 1816), «Проект
розширення гімназії» (К.-П.,1817) [3,
413-415].
Завдяки Мацейовському при гімназії було організовано зразкову початкову школу за системою Ланкастера, за
зразком такої школи в Парижі для іноземців [4, 28]. Мацейовський призвав
учителів написати в 1816 програми під
назвою: «Лекції і спосіб їх викладання
в Подільській гімназії». Ввів квартальні і річні табелі успішності для демонстрування їх суспільству. Він переконав правління школи в необхідності
щорічного надання для молоді термі-
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нового навчання і отримання свідоцтв.
Крім вчителів, працюючих на ставку,
виросла кількість талановитих приватних вчителів-іноземців – французів, німців, італійців, с появою яких у
Вінниці у молоді з’явилась можливість
вчитись музиці, кінної їзди та танців,
відповідно договорам [1, 34]. Мацейовський при викладанні користувався наочними засобами навчання. Програма для гімназій, запропонована візитатором, нагадувала за складністю
університетський курс [1, 42].
Слід відзначити, що велику роль в
провадженні західноєвропейської педагогічної думки відігравав склад професорів Вінницької гімназії, більшість
яких аж до 1830 року походила з польської інтелігенції. Викладання велось
переважно на польській мові [5, 14-15].
Відзначимо польських педагогів,
які викладали в Подільській гімназії, а
саме, Д. Бартошевича, Я. Закржевського, С. Зєновича, Ю. Ковалевського,
який за свою високу професійність
1826 року був призначений директором Подільської гімназії, Я. Міладовського, що у 1834 році став штатним
наглядачем відновленого в Немирові
повітового училища, а з перетвореннчм училища на гімназію у
1838 році став першим її директором,
Ю. Ульдинського, І. Ягєлло [3].
Зі смертю директора Мацейовського, який покинув гімназію і помер у
Варшаві в 1829 році, гімназія в
1843 році була перенесена до Білої
Церкви. В кінці XIX століття міська
влада декілька раз намагалась відкрити гімназію, але не змогла отримати

дозволу, хоча ще в 1875 році померлий
громадянин Вінниці Вайнштайн залишив значний заповіт (більше 50000 рос.
руб.) на цілі системи освіти [2, 558].
Зауважимо, що найдавнішою формою навчання і виховання була домашня освіта. На території Східного
Поділля проживала значна кількість
шляхетних, особливо польських родин, які вдавались до послуг іноземних
учителів. Серед таких вчителів нам відомі: А. Коціпінський [6, 555], В. Заремба [7, 562], В. Юрковський [3, 860],
К. Подвисоцький [3, 488]. Зокрема, відомий педагог та історик В. Марчинський уже в 1807 році з’явився на Поділлі як домашній учитель у шляхетській родині Сахновських. У 1809 році
здійснив подорож до Європи, слухав
лекції в університетах Галле та
Франкфурта-на-Одері. Потім відвідував Францію та Іспанію. У 1811 році
повернувся на Поділля і нанявся домашнім вчителем у родині К. Пешинського [3, 410].
Варто зазначити, що протягом
XVIII-XIX століття представники
польської інтелігенції сприяли розвитку педагогічної освіти, вони надавали
допомогу викладачам та учням, були
фундаторами навчальних закладів.
Граф Вікентій Потоцький заснував на
свої кошти перший учбовий заклад в
м. Немирів в 1785 році [8, 4]. Болеслав
Потоцький з 1836 року відновив
Брацлавсько-Гайсинське повітове училище, завдяки клопотанням Потоцького у 1838 році училище було реорганізовано в 7-ми класну (пізніше 8-ми
класну) гімназію. Також він був при149

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA
значений почесним попечителем Немирівської гімназії до 1866 року. Гімназісти, які відзначались особливими
успіхами під час навчання, отримували від нього стипендії для подальших
студій в університеті. Завдяки Потоцькому Немирів став осередком освітнього і культурного життя під назвою
«Подільських Афін» [3, 526].
Варто зауважити про рід Чарторийських як про освічених людей свого
часу, діячів культури, політиків, меценатів літератури й мистецтва. В цьому
ряду стоять Адам Казимир Чарторийський і його дружина Ізабелла та їх син
Адам-Єжи Чарторийський [9, 468].
Найбільш відомим представником роду
Маньковських був Почесний попечитель Кам’янець-Подільської чоловічої
гімназії, Ямпільський повітовий Предводитель дворянства (II пол. 50-х років
XIX ст.) Вацлав Валеріанович [10, 506].
Перспективи подальших досліджень спрямовані на визначення основних закономірностей та тенденцій
розвитку педагогічної освіти Поділля
впродовж XX ст.
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Анотація
Використання в навчальному процесі інформаційних технологій сприяє їх
піднесенню на якісно новий рівень. Важливим елементом навчально-методичного
комплексу є використання електронних видань, мультимедійних та інтерактивних навчальних систем. Інформаційні технології, що впроваджуються в
освіту, сприяють більш якісній графічній підготовці майбутніх фахівців інженерних спеціальностей.
Ключові слова: графічні дисципліни, інформаційні технології, мультимедійні програмні засоби, мультимедійні презентації, інтерактивна дошка.
Кeywords: graphic disciplines, information technology, multimedia software, multimedia presentations, interactive board.
Організація графічної підготовки
майбутніх фахівців технічних спеціальностей потребує змін у контексті
реалізації ініціативи Президента України щодо реформування національної
системи освіти з метою забезпечення
поліпшення функціонування та її інноваційного розвитку, підвищення
якості та доступності, інтеграції до
європейського освітнього простору зі
збереженням національних досягнень
і традицій. [1].
В сучасних соціально-економічних
умовах господарювання виникли потреби у висококваліфікованих фахівцях, у тому числі у сфері традиційної і
комп’ютерної графічної підготовки, яка
передбачає комплексний характер їх
професійного навчання, забезпечуючи

єдність функціонального і соціального
компонентів, знання не тільки специфіки графічної діяльності, але й сформованих необхідних навичок із суміжних
галузей знань. Це підвищує значення
графічної підготовки у вищих технічних навчальних закладах, створення
цілісної комплексної педагогічної технології в середовищі інформаційних
технологій, яка б передбачала розвиток
графічних знань, умінь і навичок професійної інженерно-конструкторської
підготовки майбутніх технічних фахівців, розвиток методики базової графічної підготовки за допомогою засобів
інформаційних технологій, формування особистості професіонала [2].
В даний час істотно змінилася роль
викладачів в освітньому процесі. Ви151
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кладачі мають право на вибір методів
викладання, на розробку авторських
курсів і технологій навчання. Викладач
може ставити перед собою і вирішувати різні завдання, такі, як створення
умов для зацікавленого ставлення студентів до свого предмету, розвиток у
них здатності до самостійного мислення і творчості.
Сучасне геометричне знання є одним із найважливіших елементів фундаментальної загально-інженерної підготовки у вищому навчальному закладі. Важливу роль відіграють такі навчальні дисципліни, як нарисна
геометрія, інженерна та комп’ютерна
графіка, які привносять багатий творчий розвиток в інтелектуальний світ
майбутнього інженера.
Нарисна геометрія - це одна з гілок
геометрії, яка займається питаннями
дослідження геометричних основ побудови зображень предметів на площині, питаннями рішення просторових геометричних завдань за допомогою зображень. Вона є абсолютно новою за змістом дисципліною, її
вивчення виявляється досить складним для більшості студентів. Особливі
труднощі представляє уявне оперування просторовими фігурами [3].
Інженерну освіту неможливо уявити без практичного використання в
навчальному процесі новітніх досягнень науково-технічного прогресу, які
надають велику допомогу в освоєнні
предмету.
Методика викладання нарисної геометрії відпрацьовувалася протягом десятиліть, але, як будь-яка наука, вона
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розвивається, збагачується новими
формами і методами.
Не викликає
сумнівів той факт, що нарисна геометрія є потужним засобом інтелектуального розвитку студентів у вищому
навчальному закладі. Ефективність
графо-геометричної підготовки студентів, формування творчої особистості майбутнього інженера забезпечується створенням і використанням
нових технологій навчання, які представляють собою відкриті, гнучкорозвинуті системи, що застосовуються
в навчально-педагогічному процесі.
Нові інформаційні технології, що
впроваджуються в освіту, сприяють її
піднесенню на якісно новий рівень. У
педагогічній діяльності серед інформаційних технологій особливе місце займають так звані мультимедійні технології.
Сучасні мультимедійні програмні
засоби, які значно відрізняються від
звичних, надають більші можливості у
відображенні інформації і мають безпосередній вплив на мотивацію студентів, швидкість сприйняття матеріалу і, таким чином, на ефективність навчального процесу в цілому. Використання мультимедійних технологій
істотно впливає на характер подачі інформації, а, отже, і на методи навчання. Необхідність у додатковій наочності - одна з вагомих причин задуматися
про презентацію.
Інтерактивна дошка дозволяє розглянути всі питання з наочними ілюстраціями, з великою кількістю графічних прикладів, із зазначенням алгоритмів геометричних побудов. Під-
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вищує зацікавленість студентів у
вивченні навчальної дисципліни, підвищує мотивацію навчання і, безумовно, виховує інформаційну культуру
студентів [3]. Сучасні інформаційні
технології дозволяють реалізувати наочність, мультимедійність та інтерактивність навчання.
При вивченні нарисної геометрії в
великому обсязі можна демонструвати
графічний матеріал, який при демонстрації на інтерактивну дошку дозволяє акцентувати увагу на важливих
деталях при побудові креслення. Багато розділів дисципліни безпосередньо
пов’язані з тривимірним зображенням
і вся інформація на інтерактивній
дошці представляє об’єкти як на площині, так і в просторі.
Презентація також може бути чудовим каркасом лекції. За даними психологів, людина запам’ятовує 5-10%
від почутого матеріалу і 10-15% від побаченого. А якщо це об’єднати, врахувавши те, що основні положення навчального матеріалу конспектуються,
активно включити в роботу студентську аудиторію, то можна з повною
впевненістю сказати, що при використанні слайдової підтримки лекцій
ефективність засвоєння інформації
збільшується.
Однак, як у повністю ручного, так і
у комп’ютерного варіанту уявлення
студентам лекційного матеріалу є переваги і недоліки.
Переваги застосування мультимедійних презентацій при читанні лекцій: якість зображень на дошці безпосередньо залежить від художніх зді-

бностей викладача, комп’ютер же дозволяє виконати малюнок точно,
акуратно і зрозуміло; можливість супроводжувати лекції наочними матеріалами, не тільки показавши в аксонометрії предмет, зображений на кресленні, але продемонструвавши його
під різними кутами з усіх боків, обертаючи на екрані 3D-модель; можливість багаторазового повернення до
попередніх слайдів; відсутність необхідності в демонстраційних матеріалах
(моделях, плакатах і т.п.); економія
часу; отримання студентами якісного
навчального матеріалу для підготовки
до практичних занять, до виконання
розрахунково-графічних робіт, а також до іспиту.
Таким чином, для підвищення
ефективності сприйняття лекційного
курсу з графічних дисциплін доцільно
використовувати інформаційні технології: анімацію, презентації, інтерактивну дошку, які дозволяють викладачеві спілкуватися зі студентами на сучасному технологічному рівні, робити
навчальний процес більш привабливим і ефективними.
При впровадженні інтерактивної
методики в процесі вивчення графічних дисциплін реалізуються принципи дидактики: науковість, систематичність, послідовність, доступність,
міцність засвоєння знань і наочність.
Інтерактивна дошка дозволяє в повній мірі реалізувати ці принципи в
навчанні.
Рішення задач в інтерактивному інформаційному середовищі посилює
прикладну направленість навчання за
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рахунок можливості моделювання різних процесів, а використання інтерактивності об’єднує функції освіти, виховання і розвитку студентів.
Література

1. Постанова Кабінету Міністрів України
№ 1153 від 7 грудня 2005 року «Про
Державну програму «Інформаційні та

154

комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки».
2. Райковська Г. О. Методика формування
графічних знань в системі інформаційних технологій : [монографія]. - Житомир : ЖДТУ, 2009.
3. Бегенина Л.Ю. Интерактивная доска
как средство организации фронтальной работы // Информатика и образование. - 2009. - № 7. - С. 122-123.

PEDAGOGIKA

МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
Гончарова О.Н.
преподаватель Харьковский национальный экономический университет
им. С. Кузнеца
Abstract
This article investigates the relationship between language learning strategies and
second language (L2) proficiency. The present article treats it as both a dependent function of classroom activities and an independent predictor of study time, expected grade,
and whether a student will continue to study the language. The motivational types are
discussed: motivation about the language, motivation about the class, confidence, external motivation, whether the class feels required, and self-reported motivation. Motivation
about the language is found to be of particular importance in predicting outcomes, along
with fun activities and activities that promote language use about students’ own lives and
interests.
It shows integrativeness, attitudes toward the learning situation, motivation, integrative orientation, and instrumental orientation.
Keywords: second language, integrativeness, motivation, integrative orientation,
instrumental orientation, achievement, feeling of success, communication, language
learning, quality instruction, input, interaction, opportunities, meaningful output.
Students motivation in foreign language learning
Motivation plays a significant role in
the process of learning a language. Language teachers cannot effectively teach a
language if they do not understand the
relationship between motivation and its
effect on language acquisition. The core
of motivation is what might be called passion, which relates to a person’s intrinsic
goals and desires. Successful learners
know their preferences, their strengths
and weaknesses, and effectively utilize
strengths and compensate for weaknesses.

Successful language learning is linked to
the learner’s passion. And instructors
should find ways to connect to this passion.
According to Gardner, motivation can
influence language learning outcomes independently from language aptitude
Therefore, an examination not only of
motivation’s contribution to learning outcomes, but also of ways to foster such
positive motivation among students, is
certainly relevant in improving language
education for all students. [5]
Learners need quality instruction, input, interaction, and opportunities for
meaningful output, not only to make prog155
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ress, but also to maintain motivation for
language learning. A good teacher, then,
must tap into the sources of intrinsic motivation and find ways to connect them with
external motivational factors that can be
brought to a classroom setting. This is especially significant when English is not
seen as important to the students’ immediate needs, other than to pass exams. Because learners have different purposes for
studying a language, it is important for instructors to identify students’ purposes
and needs and to develop proper motivational strategies. Students should understand why they need to make an effort,
how long they must sustain an activity,
how hard they should pursue it, and how
motivated they feel toward their pursuits.
Motivation fluctuates, and it is challenging to keep language learners’ motivation at a high level all the time. When
designing a language course, teachers
must take into consideration that each
learner has different interests and expectations.
The purpose of this article is to provide a contemporary portrait of second
language learning and teaching, to identify major trends and issues, to show
where these trends and issues have come
from, and to illustrate ways teachers can
incorporate these ideas in their own
teaching practice.
The following strategies are effective
ways to increase language learners’ external motivation. [2]
Create a Friendly Atmosphere in the
Classroom
Develop a friendly climate in which all
students feel recognized and valued. Many
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students feel more comfortable participating in classroom activities after they
know their teacher and their peers. Creating a safe and comfortable environment
where everyone feels like a part of the
whole is one of the most significant factors in encouraging motivation. Doing so
may take time as students adjust themselves to a new setting.
At the beginning of the school year,
you can provide students with a bright
and colorful classroom with pictures and
projects completed by the previous year’s
students. This gives students the impression that learning the target language will
be easy and enjoyable. It also gives students a chance to learn from what is present in the environment. Pair and group
activities can be used from the very outset, reducing the pressure of teacher–student interaction and allowing students to
feel recognized by their peers. The feeling
of becoming a part of the whole is one of
the strongest motivational factors at the
beginning of a school year.
One ice-breaker that you could use to
start this process is the nickname activity.
Students can invent and write down a
nickname (or use a nickname they already have). Arranged in a circle, each
student has to stand up and explain his or
her nickname. Along with introducing
themselves, this fun activity gives students a chance to create a friendly and
flexible classroom atmosphere.
Encourage Students to Personalize the
Classroom Environment
Providing students with a learner-centered, low-anxiety classroom environment
has a great impact on language acquisi-
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tion. Personalizing the environment can
relax the students and enhance the friendly atmosphere, which will increase their
desire to learn and develop their language
skills. Students who feel safe and comfortable will feel more secure taking chances;
they will display greater motivation to
read aloud in class or write an essay without the fear of being criticized.
Create Situations in Which Students
Will Feel a Sense of Accomplishment
A sense of accomplishment is a great
factor in motivating students. Be sure to
give positive feedback and reinforcement.
Doing so can increase students’ satisfaction and encourage positive self-evaluation. A student who feels a sense of accomplishment will be better able to direct
his or her own studies and learning outcomes. Positive as well as negative comments influence motivation, but research
consistently indicates that students are
more affected by positive feedback and
success. Praise builds students’ self-confidence, competence, and self-esteem.
However, giving positive feedback
should not be mistaken for correcting
mistakes without giving explanations.
Some teachers correct students’ mistakes
without really explaining the reason for
doing so. It is very important for teachers
to point out the good aspects of a student’s work and to provide a clear explanation of his or her mistakes. Students
value the teacher’s ideas when they feel
that their good work is appreciated, and
this encourages them to start evaluating
themselves for further studies.
Encourage Students to Set Their Own
Short-Term Goals

Language learners can achieve success
by setting their own goals and by directing their studies toward their own expectations. Students can help themselves
achieve their goals by determining their
own language needs and by defining why
they want to learn the language. Having
goals and expectations leads to increased
motivation, which in turn leads to a
higher level of language competence. We
as teachers should encourage students to
have specific short-term goals such as
communicating with English speakers or
reading books in English. No matter what
these goals are, we should help students
set and pursue them.
Provide Pair and Group Activities to
Develop Students’ Confidence
Students learn by doing, making, writing, designing, creating, and solving. Passivity decreases students’ motivation and
curiosity. Students’ enthusiasm, involvement, and willingness to participate affect
the quality of class discussion as an opportunity for learning. Small-group activities and pair work boost students’
self-confidence and are excellent sources
of motivation. Group work can give quiet
students a chance to express their ideas
and feelings on a topic because they find
it easier to speak to groups of three or
four than to an entire class. Once students
have spoken in small groups, they usually
become less reluctant to speak to the class
as a whole. Group activities allow students
not only to express their ideas but also to
work cooperatively, which increases class
cohesion and thus motivation.
It is useful in vocabulary practice to
put students in small groups, to distribute
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them vocabulary words on flashcards,
and each student must choose one of the
flashcards without showing the word to
fellow group members. Then, each student explains his or her word by giving
three clues to the group without using the
actual word. Using the clues, the other
students must draw pictures that reflect
the meaning of the word. This activity
gives students flexibility to use other skills
for their language development. It also
gives quieter students a chance to express
themselves within their groups, even
when they are not confident to express
themselves in front of the entire class.
Connect Language Learning to Students’ Interests Outside of Class
In today’s high-tech learning environment, it would be unfair to limit students
to traditional methods. Encouraging students to relate their classroom experience
to outside interests and activities makes
developing language skills more relevant.
For example, computer-assisted language
learning could be linked to playing computer games, or to computer programs
that the students are interested in using.
Listening to English language songs,
watching English language films or videos, and reading English language Web
sites can lead students to broaden their
perspective on their language acquisition
process.
Motivational teaching strategies such
as these can easily increase language
learners’ motivation levels. The idea that
student motivation is a personality trait
and that students are either motivated or
unmotivated is incorrect. Without sufficient motivation, even individuals with
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the most remarkable abilities cannot
achieve their long-term goals. As instructors, we may be the most important factor
in influencing our students’ motivation,
which is a key element in the language
acquisition process. [2]
The study of academic motivation is
generally explained by researchers as pertaining to some other psychological domain: as a subset of identity development,
Self-Determination Theory, goal-directed
behavior [1], or interest development, to
name a few. Dörnyei (2005) provides a
nice overview of the various phases of the
study of motivation as it pertains to second-language learning specifically.[3] The
social-psychological period (roughly
1959-1990), as the name suggests, was
concerned with the social-psychological
aspects of language motivation. Work
from this period suggests that, unlike
other content fields such as science and
math, language learning is not a socioculturally neutral field of study because it
is influenced by language attitudes, cultural stereotypes, and geopolitical considerations towards the second-language
(henceforth, L2) group. Following this
research phase came the cognitive-situated period, which is characterized by the
application of cognitive theories to educational psychology (late 1990s), and most
recently the process-oriented period,
which is characterized by an interest in
motivational change and evolution. Several of these theoretical constructs and
periods are discussed in further detail in
the following sections.
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Types of Motivation
Several theories and categorizations
contribute to an understanding of academic motivation generally and secondlanguage motivation specifically. These
include the theory of integrative motivation introduced during the social-psychological period, as well as Self Determination Theory, its extensions, and the general categorizations of intrinsic and extrinsic motivation developed during the
cognitive-situated period. As mentioned
above, the social-psychological period
posited that L2-learning motivation is
profoundly impacted by attitudes towards
the L2 group. Although positive attitudes
towards the people who natively speak a
language can positively influence a learner’s motivation to learn 4 that language,
negative attitudes towards the group can
likewise negatively influence motivation.
The work of James Gardner and associates characterizes this conceptualization
of motivation. As defined by Gardner, integrativeness is one of two major factors
that influence overall motivation. It is a
complex construct that reflects an interest
in learning a foreign language in order to
become closer to the L2 community. Thus,
the term denotes not only attitudes towards learning foreign languages and towards the L2 group generally, but also the
learner’s willingness to interact with
members of that L2 community [3]. Attitudes towards the learning situation constitute the second component of Gardner’s
two-pronged theory of motivation. Gardner (2001) explains that, in a classroom
context, this term subsumes attitudes towards the teacher, classmates, course-

work, activities associated with the course,
and all other facets of the situation in
which the language is learned. Integrativeness and attitudes towards the learning situation together contribute to overall motivation to learn the language. In
this conceptualization of the term, a motivated individual makes an effort to learn
the language (i.e. does their homework,
participates in class, etc.), wants to learn
the language, and will enjoy learning the
language (Gardner, 2001). The theories of
motivation developed during the cognitive-situated period, although certainly
distinct from those described above, nevertheless do not negate that social psychological work. Rather, those foundations
are still accepted, and the newer perspectives about how motivation functions in
the real world (e.g. in classrooms) can be
studied in conjunction with the earlier
models [3]. Self Determination Theory
(SDT) is not specific to the study of motivation as it pertains to language. Rather, it
is a more general psychological theory
which suggests that intrinsic motivation
and internalization, and ultimately identity development, are molded by three
basic 5 psychological needs: autonomy,
competence, and relatedness. According
to this theory autonomy refers to actions
that a learner initiates and regulates himself. Autonomous actions are willingly
engaged in, whereas participating in non
autonomous behaviors make the learner
feel compelled or controlled. Competence
refers to a learner’s feelings of content
mastery or intellectual challenge, and is
expressed in curiosity, exploration of new
or difficult material, etc. Relatedness is
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the need to feel acceptance by, and importance to, others (e.g. teachers, parents,
peers). SDT as a whole suggests that people are likely to devote their energies to
activities that promote these three psychological needs; in other words, they are
likely to be motivated by people, situations, and undertakings that support
those needs. Within this SDT framework
arise the concepts of intrinsic and extrinsic motivation. Intrinsic motivation, based
in autonomy and competence, describes a
situation in which material is engaged in
for its inherent interest and the satisfaction and enjoyment it engenders. An example would be a person who enjoys
learning a language because of the satisfaction felt when new concepts are mastered (competence) or because of the inherent interest and joy associated with
learning the language. Extrinsically motivated activities, on the other hand, are
engaged in in order to accomplish some
goal that is separate from the activity in
and of itself: for example, a person who
wishes to learn a language because they
believe bilingualism to be a valuable job
skill, or because they believe it will make
travel easier and more enjoyable. Activities can be initiated extrinsically and later
be internalized to become intrinsically
motivated, or they can begin out of intrinsic interest and be perpetuated in order to
obtain other (extrinsic) outcomes. Thus,
there is a continuum of behaviors, ranging from those that are completely extrinsically to completely intrinsically motivated. On the controlled, extrinsic end of
the scale, externally 6 regulated behaviors
are done in order to avoid punishment or
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obtain reward. Introjected behaviors are
somewhat more internalized and are performed not to avoid punishment or gain
reward per se, but rather to avoid the
shame or guilt one would feel if the behavior were not done or to feel pride and
worth in the eyes of others. More internalized, autonomous, and intrinsic, identified behaviors have been accepted and
are valued as one’s own (e.g. because a
student understands their usefulness),
and integrated behaviors are the most intrinsically motivated. An integrative orientation such as that described above is
most closely correlated with intrinsic motivation. Noels, Pelletier, Clément and
Vallerand (2000) extend this model to
language learning specifically and expand
upon the traditional intrinsic-extrinsic
categorizations with their seven point
Language Learning Orientations Scale. In
this characterization, a motivation is characterized by a feeling that there is no
point, or that material is beyond the student’s interest or capabilities. External,
introjected, and identified regulation have
definitions consistent with those above.
Intrinsic motivation is then broken into
three separate parts: intrinsic motivation
for knowledge (doing the activity for the
intrinsic pleasure of exploring ideas and
learning new things), for accomplishment
(the pleasure associated with mastering a
task or achieving a goal), and for stimulation (feelings such as fun and excitement).
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Motivation and Student Outcomes
Studies of various age groups in a variety of content areas support the idea that
intrinsically motivated students perform
better in the classroom. Evidence suggests
that these students, as well as students
who receive autonomy-support from
teachers to enhance their intrinsic motivation, perceive themselves to be more
competent and have more interest in and
7 enjoyment of material. Instructor autonomy-support also predicts academic
performance. Autonomy-support here refers to instructors who understand and
empathize with students’ perspectives and
allow students to make choices and initiate activities. Likewise, Miserandino
(1996) finds that students with high perceived competence receive better grades
in some subjects. Those who are more
intrinsically motivated are more involved
and persistent, participate more, and are
curious about school activities, whereas
more extrinsically motivated students report feeling more angry, anxious, and
bored at school and therefore tend to
avoid school activities. [7] Again, more
autonomous/intrinsically motivated students receive better grades than their extrinsically motivated peers. Motivation
quality has also been linked to high school
retention rates, with extrinsic motivation
and a lack of autonomy-support from
teachers and administrators leading to
higher dropout rates. Autonomous, as opposed to controlled, motivation has been
linked to higher grades and achievement
in school, and intrinsic motivation and
autonomy-support to persistence, test
performance, and deeper processing of

concepts. Specific goal contents can be
intrinsically or extrinsically oriented, just
as people can be, and studies show that
intrinsic goal framing leads to deeper engagement in learning activities, more persistence in learning material, and deeper
understanding of concepts. Conversely,
controlled behavior has been associated
with negative learner outcomes and extrinsic goal framing was found to undermine conceptual learning, although it did
not harm rote learning. Although intrinsic motivation is generally considered superior in terms of interest-enhancement
and learner outcomes, externally regulated behaviors too can have their place in
the classroom. For example, one study
indicates that perceived importance of
current class work to future success– 8 an
internalized, but extrinsic goal orientation–can contribute to motivation in the
classroom.
5 reasons you should learn English [6]
1. English Is the World’s Common
Language. If you meet someone who
speaks a different language from your
own, it helps to have another language in
common. his common language (lingua
franca) used to be French in many parts
of the world, but it is undoubtedly English
now. With a good level of knowledge in
this language, you can travel just about
anywhere in the world and find someone
who will understand you.
2. English Gives You a Business Advantage. It is considered a big advantage
by many employers when a potential employee can speak a foreign tongue. It is
even better when that language is one that
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is spoken by well over a billion people all
over the planet.
3. English Gives You a Geographical
Advantage.
Although English isn’t the most widely
spoken first language on Earth, it is widely dispersed. It is an official or main language in over 50 countries. These include
many exciting destinations such as the
United States, Canada, the United Kingdom, Australia, New Zealand, and South
Africa.
4. Using English Is Just Plain Fun.
new forms of entertainment If you
love films, games, music, or the internet,
then you are missing out on a lot of extra
fun when you avoid the English language.
It is such a widely accepted language that
you will find English-language TV shows
and films shown all over the world. Having a good grasp of English can allow you
to find.
5. Yes, It Is Possible for You to Learn It!
How difficult you find the English
language will depend upon a number of
factors, such as your mother tongue.
However, although some of the grammatical rules can be frustrating, English is
far from being the most difficult tongue
to learn. In fact, with so many English
words being borrowed by other languages
now, it is more than likely that you already
know a decent amount of vocabulary
Simple Ideas to Improve Students
Motivation
The best lessons, books, and materials
in the world won’t get students excited
about learning and willing to work hard if
they’re not motivated. Motivation, both
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intrinsic and extrinsic, is a key factor in
the success of students at all stages of their
education, and teachers can play a pivotal
role in providing and encouraging that
motivation in their students. Of course
that’s much easier said than done, as all
students are motivated differently and it
takes time and a lot of effort to learn to get
a classroom full of kids enthusiastic about
learning, working hard, and pushing
themselves to excel. Even the most
well-intentioned and educated teachers
sometimes lack the skills to keep kids on
track, so whether you’re a new teacher or
an experienced one, try using these methods to motivate your students and to encourage them to live up to their true potential. [2]
1. Give students a sense of control.
While guidance from a teacher is important to keeping kids on task and motivated, allowing students to have some
choice and control over what happens in
the classroom is actually one of the best
ways to keep them engaged. For example,
allowing students to choose the type of
assignment they do or which problems to
work on can give them a sense of control
that may just motivate them to do more.
2. Define the objectives
It can be very frustrating for students
to complete an assignment or even to behave in class if there aren’t clearly defined
objectives. Students want and need to
know what is expected of them in order to
stay motivated to work. At the beginning
of the year, lay out clear objectives, rules,
and expectations of students so that there
is no confusion and students have goals to
work towards.
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3. Create a threat-free environment.
While students do need to understand
that there are consequences to their actions, far more motivating for students
than threats are positive reinforcements.
When teachers create a safe, supportive
environment for students, affirming their
belief in a student’s abilities rather than laying out the consequences of not doing
things, students are much more likely to
get and stay motivated to do their work. At
the end of the day, students will fulfill the
expectations that the adults around them
communicate, so focus on can, not can’t.
4. Change your scenery
A classroom is a great place for learning, but sitting at a desk day in and day
out can make school start to seem a bit
dull for some students. To renew interest
in the subject matter or just in learning in
general, give your students a chance to get
out of the classroom. Take field trips,
bring in speakers, or even just head to the
library for some research. The brain novelty and a new setting can be just what
some students need to stay motivated to
learn.
5. Offer varied experiences.
Not all students will respond to lessons
in the same way. For some, hands-on experiences may be the best. Others may love to
read books quietly or to work in groups. In
order to keep all students motivated, mix
up your lessons so that students with different preferences will each get time focused on the things they like best. Doing so
will help students stay engaged and pay attention. Not all students will respond to
lessons in the same way. For some, handson experiences may be the best. Others

may love to read books quietly or to work
in groups. In order to keep all students
motivated, mix up your lessons so that
students with different preferences will
each get time focused on the things they
like best. Doing so will help students stay
engaged and pay attention.
6. Use positive competition.
Competition in the classroom isn’t always a bad thing, and in some cases can
motivate students to try harder and work
to excel. Work to foster a friendly spirit of
competition in your classroom, perhaps
through group games related to the material or other opportunities for students to
show off their knowledge
7. Offer rewards
Everyone likes getting rewards, and
offering your students the chance to earn
them is an excellent source of motivation.
Things like pizza parties, watching movies, or even something as simple as a
sticker on a paper can make students
work harder and really aim to achieve.
Consider the personalities and needs of
your students to determine appropriate
rewards for your class.
8. Give students responsibility
Assigning students classroom jobs is a
great way to build a community and to
give students a sense of motivation. Most
students will see classroom jobs as a
privilege rather than a burden and will
work hard to ensure that they, and other
students, are meeting expectations. It can
also be useful to allow students to take
turns leading activities or helping out so
that each feels important and valued.
9. Allow students to work together.
While not all students will jump at the
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chance to work in groups, many will find
it fun to try to solve problems, do experiments, and work on projects with other
students. The social interaction can get
them excited about things in the classroom and students can motivate one another to reach a goal. Teachers need to
ensure that groups are balanced and fair,
however, so that some students aren’t doing more work than others.
10. Give praise when earned.
There is no other form of motivation
that works quite as well as encouragement. Even as adults we crave recognition
and praise, and students at any age are no
exception. Teachers can give students a
bounty of motivation by rewarding success publicly, giving praise for a job well
done, and sharing exemplary work
11. Encourage self-reflection.
Most kids want to succeed; they just
need help figuring out what they need to
do in order to get there. One way to motivate your students is to get them to take a
hard look at themselves and determine
their own strengths and weaknesses. Students are often much more motivated by
creating these kinds of critiques of themselves than by having a teacher do it for
them, as it makes them feel in charge of
creating their own objectives and goals.
12. Be excited.
One of the best ways to get your students motivated is to share your enthusiasm. When you’re excited about teaching,
they’ll be much more excited about learning. It’s that simple.
13. Know your students.
Getting to know your students is about
more than just memorizing their names.
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Students need to know that their teacher
has a genuine interest in them and cares
about them and their success. When students feel appreciated it creates a safe
learning environment and motivates them
to work harder, as they want to get praise
and good feedback from someone they feel
knows and respects them as individuals.
14. Harness student interests.
Knowing your students also has some
other benefits, namely that it allows you
to relate classroom material to things that
students are interested in or have experienced. Teachers can use these interests to
make things more interesting and relatable to students, keeping students motivated for longer.
15. Help students find intrinsic motivation.
It can be great to help students get
motivated, but at the end of the day they
need to be able to generate their own motivation. Helping students find their own
personal reasons for doing class work and
working hard, whether because they find
material interesting, want to go to college,
or just love to learn, is one of the most
powerful gifts you can give them.
16. Manage student anxiety.
Some students find the prospect of not
doing well so anxiety-inducing that it becomes a self-fulfilling prophecy. For these
students, teachers may find that they are
most motivated by learning that struggling with a subject isn’t the end of the
world. Offer support no matter what the
end result is and ensure that students
don’t feel so overwhelmed by expectations
that they just give up.
17. Make goals high but attainable.
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If you’re not pushing your students to
do more than the bare minimum, most
won’t seek to push themselves on their
own. Students like to be challenged and
will work to achieve high expectations so
long as they believe those goals to be
within their reach, so don’t be afraid to
push students to get more out of them.
18. Give feedback and offer chances
to improve.
Students who struggle with class work
can sometimes feel frustrated and get down
on themselves, draining motivation. In
these situations it’s critical that teachers
help students to learn exactly where they
went wrong and how they can improve
next time. Figuring out a method to get
where students want to be can also help
them to stay motivated to work hard.
19. Track progress.
It can be hard for students to see just
how far they’ve come, especially with subjects that are difficult for them. Tracking
can come in handy in the classroom, not
only for teachers but also for students.
Teachers can use this as a way to motivate
students, allowing them to see visually
just how much they are learning and improving as the year goes on.
20. Make things fun.
Not all class work needs to be a game
or a good time, but students who see
school as a place where they can have fun
will be more motivated to pay attention
and do the work that’s required of them
than those who regard it as a chore. Adding fun activities into your school day can
help students who struggle to stay engaged and make the classroom a much
more friendly place for all students.

21. Provide opportunities for success.
Students, even the best ones, can become frustrated and demotivated when
they feel like they’re struggling or not getting the recognition that other students
are. Make sure that all students get a
chance to play to their strengths and feel
included and valued. It can make a world
of difference in their motivation.
So one of the main contributions of
the study to the literature is the identification of specific motivation types as they
apply to language learning. Of particular
interest is the distinction between Motivation about the Language and Motivation about the Class, and, to lesser extent,
Confidence, which under a traditional
system might be lumped together under
the heading “intrinsic motivation.” This
study is also relatively unique in its treatment of motivation as a dependent, as
well as an independent, variable. It is interesting to note that when treated as dependent variables, these relatively intrinsic motivation types can be marginally
predicted by the frequency of certain activity types (Personalized Language Use
and Fun). It may be possible for teachers
to affect their students’ motivation
through curricular design. Because Motivation about the Language in particular is
positively associated with several outcomes of interest (notably Study Time
and whether a student will choose to
Continue Next Semester or Major or Minor in the language), the potential ability
to influence such motivation is particularly noteworthy.
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В наш час набуває значення проблема оптимізації діяльності перекладача.
Будь-який фахівець прагне вдосконалювати свою діяльність, особливо потребує додаткового розвитку для досягнення професійних та життєвих цілей.
В нашій роботі розглядаються можливості подальшого професійного розвитку перекладача на етапі роботи після
закінчення професійного навчання у
вищому спеціалізованому навчальному
закладі. Як правило, професійне вдосконалення перекладача після одержання професійної освіти являє собою накопичення професійного досвіду в процесі практичної роботи, а також в процесі підготовки до конкретних видів
перекладу, тематики текстів тощо [2,
с.171-173]. В останньому випадку діяльність перекладача може здійснюватись
до початку безпосереднього процесу
перекладу (пошук необхідних матеріалів, ознайомлення зі спеціальною тематикою текстів мовою оригіналу та мовою перекладу, визначення відповідних
еквівалентів спеціальних термінів, словосполучень, форм висловлення, характерних для текстів відповідної тема-

тики та призначення). Це обов’язкова
складова підготовки до усного перекладу, але може бути і компонентом підготовки до письмового перекладу, особливо спеціалізованих текстів. В деяких
випадках така діяльність проводиться
вже в процесі безпосереднього перекладу, зокрема через відсутність достатнього часу для підготовки до перекладу. Перекладач в процесі такої роботи вже не просто знаходить необхідні
загальні матеріали з темою тексту та
вивчає їх, а працює вже з конкретними
елементами тексту, якщо для перекладу
потрібна додаткова інформація про ці
елементи. Така робота проводиться
майже для всіх видів письмового перекладу, за винятком випадків, коли перекладач досконало володіє перекладом
текстів конкретних тематики та призначення. Це такий вид діяльності, який
має різноманітні форми в залежності
від професійної ситуації. Можливою є
також робота після закінчення перекладу. Це робота, пов’язана з перевіркою перекладу, редагуванням тексту
або його удосконаленням. Така діяльність також може набувати різноманіт167
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ніші форми в залежності від кваліфікації перекладача, типу тексту, вимог до
перекладу, тощо. Діяльність перекладача також може бути пов’язана з роботою над зауваженнями редактора або
замовника тексту, що може включати в
себе як подальше вдосконалення тексту
з урахуванням думки редактора або замовника, так і обґрунтуванню вірності
вже готових елементів тексту, до яких
виникли зауваження. Така робота також залежить від кваліфікації перекладача, тематики та призначення тексту,
можливостей залучення редакторів, коректорів, рецензентів, фахівцівпрактиків до перевірки тексту тощо. В
деяких випадках перекладач після закінчення перекладу вже після того, як
текст був прийнятий та схвалений замовником, може вивчати особливості
тексту, узагальнювати важливі на його
погляд лексичні або синтаксичні елементи тексту, укладати спеціальні коментарі та словники для подальшого
використання у перекладацькій діяльності або ж інших видах письмового
або усного мовлення. Така робота може
бути пов’язана також з дослідницькою
або педагогічною роботою перекладача
та знаходити своє відображення у наукових працях, довідкових та навчальних виданнях або у безпосередньо викладацькій діяльності [1; 3]. Останній
етап роботи вже більше не просте накопичення досвіду в процесі перекладу
текстів, які надаються перекладачу, а
більш свідоме його узагальнення. У
зв’язку з накопиченням професійного
досвіду спостерігаються також такі тенденції: перекладачі-початківці більш
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працюють з накопиченням інформаційного матеріалу, відомостей про прийоми перекладу, особливості перекладу
тих чи інших текстів, екстралінгвістичної інформації необхідної для перекладу відповідних текстів. Перекладачі з
великим досвідом роботи більше шукають матеріали з організації інтелектуальної праці, підвищення розумової
працездатності, збереження та покращення оптимального самопочуття.
Часто вони займаються цим не просто
через погіршення стану здоров’я у
зв’язку з віком, а для того, щоб мати
більший професійний авторитет, більше вільного часу та більшу винагороду
за свою працю. В деяких випадках приоритетними напрямками такої діяльності стають оптимальне самопочуття
та збільшення вільного часу, а не професійні успіхи.
Перспективним для подальшого
дослідження може бути визначення
конкретних напрямків професійного
та особистісного самовдосконалення
перекладачів на різних етапах їх професійної діяльності.
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Розбудова Української держави ставить на порядок денний надзвичайно
важливе завдання – оволодіння учнями глибокими й міцними знаннями
основ наук, засвоєння провідних ідей
навчальних дисциплін, вироблення
комунікативних умінь і навичок гармонійно розвиненої особистості, громадянина і патріота нашої держави.
Відтак актуальним викликом сьогодення є розроблення і практичне упровадження нового інтегрованого змісту
початкового навчання в ході реалізації
ідеї Нової української школи.
У практиці початкової освіти ця
ідея не нова. Психолого-дидактичні
основи процесу інтеграції в системі
шкільного навчання, сутність інтеграції, її форми і види розкриті в працях
Н.Бібік, О.Біляєва, Л.Варзацької, С.Вашуленка, Л.Виготського, С.Гончаренка,
В.Давидова, Т.Донченко, С.Загв’я
зін
ського, В.Зінченка, Р.Ільченко, Е.Но-

сенко, В.Паламарук, О.Савченко, В.Ти
менка, С.Якименка та інші.
Актуальність ідеї інтегрованого навчання в тому, що вона є оптимальною
для сучасного етапу розвитку національної школи, адже на даному етапі є
ускладнення змісту освіти, зростання
обсягу необхідної інформації та зменшення часу, відведеного для її засвоєння [2].
Для впровадження інтегрованого
навчання у початковій школі, на думку
М.Вашуленка, існують об’єктивні причини і передумови, зокрема: необхідність усунути перевантаження дітей;
скоротити кількість навчальних годин
протягом тижня і вилучені години віддати для предметів розвивальновиховного циклу; інтегрований курс у
початкових класах може без додаткових витрат вести сам класовод, оскільки йому доводиться навчати школярів
цих предметів у традиційній ізоляції
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Горизонтальні міжпредметні зв’язки

Основи
здоров’я

Правила літнього відпочинку. Профілактика перегрівання,
сонячних опіків, правила поводження на воді, безпека ігор та
розваг.

Українська
мова

Урок розвитку зв’язного мовлення. Розповідь на тему: «Мої
літні канікули» за серією малюнків і змістом вірша
О. Палійчука «Алло, ми поїхали в село»; написання слова,
введення в речення

Природознавство

Літо та його ознаки. Планування спостережень за природою
влітку. Прикмети літа. Творче завдання: складання казки
про літо. Екскурсія «Здрастуй, літечко!» (спостереження за
ознаками літа, що наближається)»

Іноземна
мова

Образотворче мистецтво

Літні місяці, характеристика погоди влітку, складання
розповіді «Моє літо»

Колір у пейзажній композиції. Практична робота.
колективна робота «На чарівній галявині», «Веселкові
барви», «Кольори природи»

Схема 1
Горизонтальні міжпредметні зв’язки

(на відміну від старших класів, де інтеграція курсів вимагає переучування
вчителя, наповнення його знаннями з
іншого предмета, що інтегрують з тим,
який викладає) [1].
Впровадження інтеграції в навчальний процес дає змогу:
• «спресувати» споріднений матеріал
кількох предметів навколо однієї теми,
усувати дублювання у вивченні ряду
питань;
• ущільнити знання, тобто реконструювати фрагмент знань таким чином, засвоєння якого вимагає менше
часу, проте породжує еквівалентні за170

гально навчальні та технологічні
уміння;
• опанувати з учнями значний за
обсягом навчальний матеріал, досягти
цілісності знань;
• залучати учнів до процесу здобуття
знань;
• формувати творчу особистість
учня, його здібності;
• дати можливість учням застосовувати набуті знання з різних навчальних предметів у професійній діяльності [4].
Вчені виділяють такі способи інтеграції змісту початкового навчання:

Вертикальні міжпредметні зв’язки

Математика
лічба, задачі, обчислення ваги,
обчислення кількості видів на
певній території
Фізична культура
рухливі ігри
«Заєць без лігва»,
«Колобки та їжаки»
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Літературне читання
загадки, вірші, казки,
оповідання, легенди про
тварину
Трудове навчання
Виготовлення виробу з
різних матеріалів

ЗАЄЦЬ

Природознавство
тварини рідного краю,
бережливе ставлення до
природи, світу тварин

Образотворче мистецтво
малювання диких і свійських
тварини, ліплення з пластиліну

Іноземна мова
словниковий диктант, ігризагадки, мовні та фонетичні
ігри
Українська мова
морфемний та звукобуквений
розбір слова, словниковий
диктант, твір-опис

Схема 2
Вертикальні міжпредметні зв’язки

інтегровані курси; інтегровані підручники; інтегровані завдання; інтегровані уроки.
Одним з напрямів інтегрування
змісту предметів є проведення інтегрованих уроків.
Інтегрований урок об’єднує блоки
знань із різних навчальних предметів,
тем навколо однієї проблеми з метою
інформаційного та емоційного збагачення сприймання, мислення, почуття учня,
що дає змогу пізнавати певне явище різнобічно, досягти цілісності знань. Такий
урок спрямований на розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і від-

повідних їм навчальних предметах. Він
забезпечує формування в учнів цілісної
системи уявлень про діалектикоматеріалістичні закони пізнання навколишнього світу у їх взаємозв’язку та
розширенню знань учнів, діапазону їх
практичного застосування [2].
Як показують наукові дослідження
і практика, для уроків міжпредметної
інтеграції змісту характерні різні підходи: міжпредметні зв’язки по горизонталі та по вертикалі [3].
Покажемо приклад міжпредметної
інтеграції змісту навчання по горизонталі з тематичним словом «літо»
2 клас.
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«У першому-другому класі дитина
сприймає світ цілісно, а не попредметно. Теми для навчання в рамках інтегрованих курсів підбирають
вчителі разом з дітьми. Вчителі можуть реагувати на те, що відбувається
навколо них і залучати дітей до спостереження світу реального, не тільки
того, що у підручниках. І дискутувати
з ними про ті проблеми, з якими діти
безпосередньо стикаються» [5].
Міжпредметні зв’язки повинні виключати дублювання матеріалу, якщо
навіть він вивчається давно. Учні спроможні за завданням учителя самостійно повторити раніше вивчений матеріал з іншого предмета, а на уроці має
відбуватися не повторення, а поглиблення знань [4].
Покажемо приклад міжпредметної
інтеграції змісту навчання по вертикалі з тематичним словом «заєць».
Отже, міжпредметна інтеграція
змісту навчання сприяє створенню в
учнів цілісної картини світу, дозволяє
сформувати міжпредметні та ключові
компетентності, стимулює розвиток їхніх пізнавальних та творчих здібностей,
вирішує проблему інтелектуального пе-
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ревантаження молодших школярів.
Ідея інтеграції в освіті є значним здобутком дидактики, оскільки за умови її
успішного методичного впровадження
реалізується мета якісної освіти.
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ДУАЛЬНА ОСВІТА –
ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ
Стукалова Т.Г.
ст. викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти Сумського ОІППО
Економічні глобалізаційні процеси,
посилення конкурентності, вихід України на світовий ринок праці потребує
людського потенціалу, здатного до самореалізації, швидкого реагування на
зміни в виробництві.
Технології змінюються так швидко,
що молоді люди, вступаючи до навчального закладу, випускаються з нього і
потрапляють у зовсім інший технологічний світ. Індекс глобальної конкурентноспроможності України на 11 місці, а якість підготовки персоналу в компаніях та організаціях – на 94-му.
Для якісної підготовки кваліфікованих робітників необхідно впровадити дуальну систему навчання, основу
якої покладений принцип взаємного
зв’язку теорії з практикою, що дозволяє учням не лише знайомитися з виробництвом, але й засвоювати прийоми та навички роботи на робочих місцях підприємств, установ, організацій.
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич зазначила, що «Розвиток
дуальної освіти, коли в підготовці фахівців беруть участь і навчальний заклад і підприємство, може стати тим
поштовхом, що необхідний українській освіті для підвищення якості навчання і її відповідності стандартам та
запитам ринку праці» [3].
Терміни «дуалізм», «дуальний»,
«дуальність» (від лат. dualis – подвій-

ний) досить широко застосовуються в
різних галузях знань (філософії, політології, економіці, соціальних та природничих науках), а педагогіці поняття
«дуальна система» вперше було використане у ФРН в середині 1960 років
для позначення нової форми організації професійного навчання, що пізніше
поширилась і на інші німецькомовні
країни – Австрію, Швейцарію.
Згідно тверджень німецького педагога В.Грайнерта, функціональними
критеріями дуальної системи професійної підготовки є такі положення
[2,с.21]:
1. Потреба між кількістю працівників і учнів регулюється ринком праці.
Якщо підприємства пропонують певні
професії, то вони керуються законними державними нормами.
2. Носієм професійного навчання є
підприємство. Проте, процес професійної підготовки організується за державними законодавчими нормами і
підлягає прямому або непрямому державному контролю.
3. Якість професійних кваліфікацій
реалізується передусім до вимог підприємства, а також зумовлюється вимогами держави, профспілок та Союзу
фахівців.
4. Кошти на професійну освіту за
дуальною системою вносяться переважно підприємствами, а також мож173
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ливе фінансування з боку різних фондів і часткове державне фінансування.
5. Рівень систематизації професійної підготовки зумовлюється потребами держави, суспільства і залежить від
фінансування.
Вивчення наукових праць дало змогу з’ясувати, що дуальна освіта за своїми принципами надає право підприємцю формувати індивідуальний розклад занять для студента, а також забирати зайві, на їх думку, предмети і
навіть приймати іспити. Однією з переваг такої системи є стипендії наближенні до заробітної плати.
Ця система освіти передбачає собою отримання студентом теоретичних знань навчальному закладі лише
1-2 дні на тиждень, а також самостійне
опрацювання матеріалу. Рештою підготовки є робота на підприємстві.
Таким чином у молодого спеціаліста відпаде потреба шукати компроміс
між навчанням і підзаробітком.
Враховуючи, досвід впровадження
дуальної системи навчання в європейських країнах, можна виділити основні
її напрямки :
• створення необхідних умов для досягнення нової, сучасної якості професійної освіти;
• надання рівних можливостей і доступу до повноцінної освіти різних
категорій тих, хто навчається, відповідно до їх здібностей, потреб та індивідуальних якостей;
• розширення соціалізації учнів через забезпечення послідовності між
загальним і професійним навчанням
та більш ефективною підготовкою ви174

пускників навчальних закладів до виробничої діяльності та самостійного
життя[3].
Метою впровадження дуальної
системи навчання є подолання диспропорції між пропозицією щодо надання освітніх послуг навчальними
закладами та запитами роботодавців
щодо
структури
навчальновиробничого процесу, змісту і обсягу
навчальних планів і програм, якості
підготовки робітничих кадрів, надання можливості мобільно реагувати на
зміни виробничих технологій та модернізувати зміст професійної освіти,
враховувати вимоги конкретних підприємств, установ, організацій - замовників робітничих кадрів при організації навчально-виробничого процесу.
Саме така система навчання здатна
задовольнити потреби всіх учасників
навчального процесу, а саме:
• дуальна система підготовки кваліфікованих кадрів усуває основний недолік традиційних форм та методів
навчання – розрив між теорією та
практикою;
• навчання майбутніх робітників за
дуальною системою створює високу
мотивацію отримання знань та набування професійних навичок, відбувається створення нової психології майбутнього працівника
• зацікавленість керівників відповідних установ підприємства у практичному навчанні свого майбутнього робітника;
• навчальний заклад працює у тісному контакті з підприємством замовни-
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ком кадрів та ураховує його вимоги до
майбутніх спеціалістів, а також залучає його працівників до розробки навчальних планів і програм з відповідних професій;
• дуальна система навчання дозволяє
зменшити витрати на укомплектування навчальних закладів сучасним технологічним обладнанням.
Таким чином, дуальна форма навчання вирішує основну задачу сучасної освіти – рівень професійної компетенції і підготовки молодих спеціалістів не повинен поступатися рівню працівників даного підприємства, окрім
того, професійна орієнтація повинна
бути направлена на особливості даного виробництва. Дуальна освіта є засобом професійної соціалізації молоді,
оскільки надає їй найкращі можливості для отримання кваліфікації, у зв’язку

зі сферою праці забезпечує початок
трудового життя.
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СУБ’ЄКТ І СУБ’ЄКТНІСТЬ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ
ВИМІР ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Шишкова Є. Г.
Методист
КЗ «ХГПА» ХОР
Ключеві слова: суб’єкт, суб’єктність, майбутній фахівець, соціальнопедагогічний підхід.
Key words: subject, subjectivity, the future specialist, a socio-pedagogical approach.
Актуальність. У сучасних умовах,
пов’язаних із суспільними трансформаціями у напрямі гуманізації суспільства, усе більшого значення набуває
розвиток суб’єктності особистості як
властивості відображати певне ставлення індивідів один до одного та до
загалу, яке, за І. Коном [5,с 25, 215],
може бути вираженим як „орієнтація
на іншого”.
Особливо важливою стає проблематика суб’єкта та суб’єктності у контексті
підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності, оскільки від сформованості суб’єктної позиції працівників багато у чому залежить процвітання
тієї чи іншої професійної сфери.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Починаючи з 20-х років минулого сторіччя, суб’єктно-діяльнісний
підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців розроблявся такими
вченими: С. Рубінштейн, О. Леонтьєв,
П. Гальперін, Н. Тализіна, А. Брушлинський, Б. Ломов, В. Шадріков, Г. Ваш та
іншими.
Саме появою на виклики часу наукових досліджень, які висвітлюють різ176

номанітні аспекти удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців, характеризується сучасний розвиток педагогічної науки. Одним із
провідних
аспектів
сучасних
психолого-педагогічних досліджень і
концепцій є розробка категорії
суб’єктності та реалізація суб’єктності
в діяльності, утвердження майбутнього фахівця як суб’єкта діяльності.
Комплекс вище означених проблем з
точки зору активізації навчальної діяльності майбутніх фахівців у контексті їхньої професійної підготовки досліджували: Г. Амбросімова, М. Адамець, Ю. Бабанський, В. Бондар, Г Балл,
В. Давидов, І. Зязюн, П. Лузай, О. Околєлов та інші; а психологічні аспекти
формування особистості як суб’єкта
діяльності – К. Альбуханова-Славська,
В. Асеєв, І. Бех, О. Бодальов, А. Бруншінський, А. Журавльов, В. Знаков,
В. Рибалка, Є. Рогов, В. Селиванов,
В. Татенко та інші. Проблема категорій
«суб’єкта» та «суб’єктності» розроблялася не одним поколінням представників із різних наук. Проте існують
лакуни з цієї проблематики, насампе-
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ред пов’язані з процесом формування
професійної суб’єктності майбутніх
фахівців. Цей процес, що активно розробляється в сучасній професійній
освіті не може обійтися без теоретикометодологічного підґрунтя. Такою теоретичною основою, посилаючись на
І. Рябець, вважаємо синтез здобутків
філософської та психологічної думки у
цій царині [6]
Зважаючи на зазначене вище метою статті було визначено дослідження феноменів «суб’єкт» і «суб’єктність»
у контексті підготовки майбутніх фахівців через призму соціальнопедагогічного підходу.
Розпочинаючи дослідження порушеної проблеми, відзначимо, що під
суб’єктом розуміється особистість,
здатна не тільки привласнювати світ
ідей (і предметів), а й виробляти їх і
змінювати. Суб’єкт завжди є активним, тобто має діяльнісне ставлення
до світу у вольових актах перетворення духовного й матеріального середовища, ініціативи, активної життєвої
позиції. Суб’єкт як носій свідомості й
самосвідомості характеризується здатністю до адаптації, самовизначення та
самореалізації, і комунікативна діяльність виступає як найважливіша форма активності суб’єкта, що організує й
реалізує способи існування його
суб’єктності. Суб’єктність індивіда
розглядається як «причина себе», вона
виявляється в таких якостях, як участь,
свобода та відповідальність. В активності, відповідно до А. Леонтьєва, відбувається мовби подвійне звільнення
суб’єкта від детермінуючих впливів

навколишнього середовища, від його
ж власних найпростіших потреб, тим
самим він виступає дійсним суб’єктом
самоцілеполагання, самовизначення,
самореалізації [3, с. 224].
Вихідними поняттями під час визначення сутності понять «суб’єкт»,
«суб’єктність» були основні положення
теорії діяльності студента як суб’єкта:
від самовизначення – до самовияву та
самоконтролю. Суб’єктність – це динамічна характеристика буття студента,
може бути зрозуміла як процес [2]. І таке
розуміння суб’єктності в педагогіці зумовлює необхідність виокремлення процесуальних характеристик формування
суб’єктності: стадійності, нелінійності й
ситуативності. Кожна особистість як результат соціалізації (Р. Асмолов) різною
мірою реалізує себе як «причина себе»,
як суб’єкт життя, як такий суб’єкт виявляє свій спосіб життя, пізнавальної активності, свою індивідуальність. Активність особистості співвідноситься з поняттями «самостійність» і «свідомість»
людини; а з погляду загальної психології
найголовнішою
характеристикою
суб’єктності є здатність до саморегуляції, що забезпечує подолання суперечностей і функціонування особистості в
діяльності [4].
Суб’єктність студента – це якісна й
динамічна характеристика людини,
котра являє собою індивідуальний
стиль активності, «цілісний образ
себе» в діяльності: сукупність професійних ціннісно-вольових установок,
здатності бути активним стратегом
своєї освітньої діяльності, досвіду усвідомленої саморегуляції у взаємодії з
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людьми, які ставлять позитивну спрямованість процесу його самореалізації.
Найважливішим, об’єднуючим елементом усіх компонентів суб’єктності
студента є його суб’єктна позиція як
стійка, екологічно та гуманістичноорієнтована система ставлення до світу й самого себе.
Суб’єктність студента формується
та розвивається найбільш інтенсивно
як орієнтація на відповідність вимогам діяльності й середовища, подана в
роботі компонентами: ціннісноемоційним, когнітивно-змістовим і
діяльнісно-соціальним.
У процесі формування особистості
завжди є чинники, що стримують вияв
суб’єктності. Так, може виникнути «дефіцит діяльнісних засобів» студента:
занижена «Я – концепція», недостатньо
інформації, оригінальних ідей, немає
комунікативних умінь, немає готовності до спілкування, діалогу. Ситуативні й
«абсолютні системи» ієрархії цінностей
у студентів різні. Реальні системи мотивів і цінностей студента (пріоритети,
уподобання) – «нелінійні», вони
пов’язані з певним набором особистих
(інтелектуальних, психофізіологічних) і
ситуативних факторів. Водночас існує
«інваріантний набір» переваги цінностей, що характеризує певний біосоціальний тип особистості, тип професійної сутності, національно-культурній
спільності. Престижність або непрестижність спеціальності стає на сьогодні соціальним чинником ціннісного
ставлення до професії, значущим стимулом або «стримуючим фактором»
суб’єктності студента в навчанні.
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Вивчення суб’єкту – це вивчення
свідомості людини. Рівень свідомості,
а звідси і рівень особистості, визначається ставленням людини до дійсності,
де вона керується морально-вольовими,
інтелектуально-логічними і духовноестетичними факторами досвіду у самостійній активності. Виходячи з
принципів діалектико-синергетичної
методології саморозвитку відкритих
систем, суб’єктність педагога треба
розглядати у структурно-функціо
нальному відношенні. Структура
суб’єкта – це організація досвіду, який
визначається у свідомій і несвідомій
репрезентації смислових інваріантів;
функціональна
характеристика
суб’єктності визначається активністю
самореалізації мотивів.
О. Леонтьєв вказував на необхідність визнання за особистістю ролі вищої інтегруючої субстанції, що керує
психічними процесами. У зв’язку з цим
К. Абульханова-Славська підкреслює
[1, с. 134-136], що С. Рубінштейн свого
часу мав на увазі під внутрішнім не поточний стан суб’єкту, а самого суб’єкта,
що взаємодіє з дійсністю, тобто його
особистість і діяльність.
Суб’єкт і суб’єктність становлять,
таким чином, структурно-функціо
нальну властивість людини, в її особистісній самореалізації. Властивості
суб’єктності майбутнього педагога необхідно розглядати в структурній взаємозалежності функціонування всіх
елементів психіки як системи відображення дійсності та взаємодії з нею.
У цілому, результати проведеного
аналізу наукової літератури, забезпе-
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чують визначення суб’єкта та суб’єкт
ності у контексті професійної підготовки майбутніх фахівців таким чином: суб’єкт – є носієм свідомості й
самосвідомості, характеризується здатністю до адаптації, самовизначення та
самореалізації, комунікативна діяльність найважливіша форма активності
суб’єкта, що організує й реалізує способи існування його суб’єктності;
суб’єктність – це здатність до саморегуляції, що забезпечує подолання суперечностей і функціонування особистості в діяльності.
Соціально-педагогічний вимір досліджуваних понять полягає у не обмеженні їх рамками одиничного
суб’єкта, а вияві соціального у самій
глибині суб’єктивності, розкритті засобами соціально-педагогічного підходу вихідну соціальність свідомості
особистості майбутнього фахівця. При
чому, соціальність може існувати лише
за наявності певного ставлення індивідів один до одного та до загалу, таке
ставлення може бути вираженим як
„орієнтація на іншого”, що складає підґрунтя для поєднання соціального з

індивідуальним, взаємодії внутрішнього світу людини із соціальною реальністю.
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Поняттями «пострадянський простір» або «пострадянські держави» позначаються 15 країн, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) та стали незалежними під час його розпаду у 90-ті
роки ХХ ст., а саме: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Естонія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва,
Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан,
Україна. Зазначені вище поняття введено до загального обігу в 1992 р.
А. Празаускасом у статті «СНД як постколоніальний простір» [1].
За даними дитячого фонду ООН
ЮНІСЕФ, кількість дітей з обмеженими можливостями в цих країнах у період з 1990 по 2002 роки в середньому
зросла майже утричі [5]. За оцінками
міжнародних експертів, збільшення
кількості дітей з обмеженими можливостями пояснюється не лише
соціально-економічними причинами
та погіршенням здоров’я населення, а
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й тим, що під тиском громадськості
інвалідність, як проблема, здобула широке офіційне визнання, певною мірою
удосконалилися діагностичні процедури, до відбору інформації для офіційної статистики почали ставитися без
ідеологічних упереджень тощо [2]. Зважаючи на це, проблема впровадження
інклюзивної освіти у країнах пострадянського простору у 90-ті роки ХХ –
на початку ХХІ століття стає гостроактуальною.
Відзначимо, що різноманітні соціальні та освітні процеси, що відбувалися у пострадянському просторі у
цей час, були і залишаються предметом багатьох досліджень у галузі географії, історії, політики, економіки,
культурології, соціології, соціальної
психології та педагогіки. Проте тенденції розвитку освіти, освітніх систем
у країнах пострадянського простору
висвітлено у нечисленних працях вітчизняних науковців, де розглянуті:
теорія і практика розвитку гендерної
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освіти у вищій школі пострадянських
країн (С. Гришак), тенденції розвитку
вищої педагогічної освіти в країнах
Чорноморського регіону, до якого належать такі пострадянські країни, як
Азербайджан, Вірменія, Грузія, Молдова, Росія та Україна (С. Сапожников).
Ще менша кількість праць, в основному наукових публікацій у періодичних
виданнях, присвячена проблемі розвитку системи інклюзивної освіти у країнах пострадянського простору (Л. Токарук).
Методологічні основи для таких
розвідок створюються в контексті визначення основних тенденцій входження пострадянських держав до Європейського освітнього простору у
працях вітчизняних вчених (К. Балабанов, Т. Десятов Т. Кристопчук,
П. Кряжев, О. Локшина, Г. Поберезська, А. Сбруєва), які вивчають стратегії реформування та розвитку науки і
освіти в країнах Євросоюзу.
Зважаючи на актуальність сучасного звернення до витоків становлення
та розвитку інклюзивної освіти у країнах зі спорідненою історією, до яких
належить й Україна, а також недостатню вивченість цього питання, метою
даної публікації є дослідження проблеми інклюзивного переформатування
пострадянського освітнього простору
у 90-ті роки ХХ – на початку ХХІ століття.
Розпочинаючи дослідження порушеної проблеми, відзначимо, що пострадянські держави традиційно поділяють на п’ять груп: країни Балтії,
Східноєвропейські держави, країни

Південного Кавказу та Центральної
Азії, а також Росія. Такий розподіл в
основному фундується на територіальному принципі, хоча не виключає й
врахування культурної і ментальної
спорідненості та схожості освітніх традицій.
Відзначимо, що балтійським країнам (Естонія, Литва і Латвія) вдалося,
на відміну від інших держав пострадянського простору, швидко інтегруватися до Європейського Союзу, як
культурно так і економічно, що сприяло впровадженню інклюзії як базового
освітнього приоритету. Східноєвропейські держави (Україна, Білорусь і
Молдова) також достатньо швидко,
хоча й значно повільніше, інтегрували
у культуру та освіту європейський досвід, зокрема й щодо інклюзивної освіти.
90-ті роки ХХ ст. та початок ХХІ ст.
у країнах Південного Кавказу (Грузія,
Вірменія та Азербайджан) позначились суперечливими процесами,
пов’язаними із загостренням революційних та військових подій, що дещо
гальмувало процеси євроінтеграції та,
відповідно, впровадження інклюзивної освіти. Країни Центральної Азії
(Казахстан, Киргизстан, Таджикистан,
Узбекистан, Туркменістан) хоча й мають спільну історію та особливості
господарювання, разом з цим, рівень
соціально-економічного розвитку,
особливості внутрішньополітичної ситуації, зовнішні політичні та економічні орієнтири і темпи перебудови спричинили наявність істотних відмінностей між країнами регіону. Росія через
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свої унікальні географічні та політичноекономічні особливості взагалі розглядається дослідниками як окрема
територія, де інклюзивні процеси розвивалися власним шляхом.
Зважаючи на розмаїття соціальноекономічного та соціокультурного тла,
на якому розгорталися інклюзивні
процесі у досліджуваних країнах, важливим у контексті дослідження порушеної проблематики є висвітлення поняття „освітній простір пострадянських країн”.
Характеризуючи це поняття, слід
звернутися до поглядів вчених, які розуміють освітній простір як педагогічний феномен зустрічі та взаємодії людини з оточуючими її елементаминосіями культури (освітнім середовищем), у результаті чого відбувається їх
осмислення та пізнання. Дослідники
розглядають „освітній простір” як певну територію, яка пов’язана з явищами
у галузі освіти, певну частину соціального простору, у межах якого здійснюється нормована освітня діяльність; як
єдність, цілісне утворення в галузі
освіти, яке має свої межі, що уточнюються окремо – світовий освітній простір, міжнародний освітній простір,
європейський освітній простір, освітній простір регіону, школи, шкільного
класу тощо [3, с. 385-386].
Підкреслимо, що вихідний стан
системи освіти пострадянських країн
на початку досліджуваного періоду
відзначався домінуванням сегрегаційних процесів в освіті. Це пов’язано з
тим, що у нашій державі, як і в інших
країнах колишнього Радянського Со182

юзу, протягом усього ХХ ст. в основному розвивалися лише такі традиційні
варіанти навчання дітей з обмеженням
життєдіяльності, як спецшколи та інтернати – спеціальні освітні установи
для дітей з психофізичними проблемами із цілодобовим перебуванням учнів
(для дітей за різними нозологіями) та
домашнє навчання – варіант отримання освіти, при якому вчителі освітньої
установи проводили індивідуальні заняття безпосередньо за місцем проживання дитини (для учнів з вадами рухового апарату або хронічно хворих на
деякі психосоматичні захворювання),
що зумовлювало їх соціальну ізоляцію
та маргіналізацію за рахунок позбавлення повноцінного соціальновиховного впливу [4, с.243].
Зважаючи на це, зрозумілим стає
факт, відзначений у звіті “Innocenti
Insight”, де проголошується, що до початку перехідного періоду в країнах
пострадянського простору більшість
дітей з обмеженими можливостями
одержували освіту в спеціальних школах, найчастіше це були заклади інтернатного типу. Діти класифікувалися за
основними ознаками інвалідності (порушення слуху, зору, інтелекту, мовлення) і навчалися у спеціальних школах за спеціальними коригуючими
програмами. Такий підхід був спрямований на інституалізацію дітей з важкими та середніми формами інвалідності, але не забезпечував їх інтеграції
у суспільство, а також не відповідав
особливим потребам дітей з легкими
порушеннями або з проблемами в навчанні [5].
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Досліджуваний період, який для
пострадянських країн можна схарактеризувати як перехідний у становленні інклюзивної освіти, позначився відносною стабільністю показників кількості дітей з обмеженими можливостями в державних інтернатних закладах
усіх країн, окрім Литви, Естонії та
Молдови. Ці показники свідчать, що
практика інституалізації дітей з порушеннями розвитку в країнах пострадянського простору залишалася досить поширеною. Однак, співставляючи факт зростання кількості дітей з
обмеженими можливостями здоров’я
у перехідний період у країнах пострадянського простору з тенденцією зменшення їх кількості в спеціальних закладах, можна дійти висновку, що досить значна частина дітей у цей час вже
перебувала у масових закладах освіти
завдяки стихійному інтегруванню [3].
Відзначимо, що право людини з інвалідністю на навчання у загальній системі освіти у досліджуваний період вже
було закарбовано у затверджених міжнародною спільнотою та ратифікованих
у багатьох європейських країнах документах. Основними з таких документів
є: „Всесвітня декларація про освіту для
всіх” (Таїланд, 1990 р.); „Стандартні
правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів” (ООН, 1993 р.);
„Саламанкська Декларація про принципи, політику і практичну діяльність у
сфері освіти осіб з особливими потребами” і програма „Рамки дій за освітою
осіб з особливими потребами” (1994 р.);
Конвенція ООН „Про права інвалідів”
(2006 р.) тощо.

Наголосимо, що інтеграційні та інклюзивні тенденції в освіті пострадянських країн отримали помітний розвиток із ратифікацією відповідних міжнародних документів, зокрема, схвалення
багатьма
країнами
Саламанкської декларації. Відзначимо
також, що безпосередньо ідіома „інклюзивна освіта” з’явилася у нормативній лексиці пострадянських країн
саме у руслі розгортання процесу імплементації у національне законодавство міжнародних і європейських
стандартів у галузі прав дитини.
Підкреслимо, що в питаннях унормування інклюзивної освіти у системі
загальної освіти Україна випередила
своїх найближчих сусідів з пострадянського простору – Росію та Білорусь.
Це пов’язано з тим, що раніше, ніж
інші держави, приєднавшись до основних міжнародних договорів у сфері
прав людини, Україна вже пройшла
певний шлях виконання зобов’язань
щодо дотримання загальнолюдських
прав, зокрема, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами. З часу ратифікації
Україною Конвенції ООН про права
дитини (дата підписання Україною: 21
лютого 1990 р.; набуття чинності для
України: 27 вересня 1991 р. ) у нашій
державі дедалі більшого визнання та
поширення набула соціальна модель
інвалідності, пов`язана з дотриманням
прав людини незалежно від стану
здоров’я.
Крім того, в Україні Конвенцію
ООН про права інвалідів було ратифіковано у 2006 р., набагато раніше, ніж
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в інших країнах пострадянського простору. До речі, в Росії даний документ
був підписаний й популяризувався в
освітньому середовищі на два роки
пізніше [6, с. 9].
Проте, досвід України серед країн
пострадянського освітнього простору
не є найбільш передовим, щ більш значні кроки у реалізації ідей інклюзивного навчання зробили країни Балтії.
Так, позитивним прикладом інтеграції
європейського досвіду до національної
системи освіти є реформування освітньої галузі в Литві, де тільки 1% дітей
зі складними вадами перебувають у
спеціальних навчальних закладах, 99%
дітей з особливими потребами навчаються в інклюзивному середовищі [5].
Завершуючи розгляд проблеми інклюзивного переформатування пострадянського освітнього простору у
90-ті роки ХХ – на початку ХХІ століття, наголосимо, що сьогодні у пострадянських країнах освітній простір розглядають як поле потенційних можливостей осіб з особливими освітніми
потребами, що дозволяє обрати в ньому індивідуальний маршрут для отримання освіти на різних стадіях свого
розвитку. Науковці обговорюють лише
окремі аспекти цього соціальнопедагогічного феномена; дослідження
тенденцій розвитку педагогічної освіти у пострадянських країнах ще не
стало предметом окремого цілісного
системного аналізу. Тому у подальших
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дослідженнях важливо висвітлити такі
важливі аспекти цієї проблеми, як етапи та шляхи розвитку інтегрованої та
інклюзивної освіти у досліджуваних
країнах.
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Відповідно до Переліку галузей
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти (2006 р., 2015 р.), і педагогічної
зокрема, відносно такі: 05 Соціальні та
поведінкові науки (спеціальність
053 Психологія); 23 Соціальна робота
(спеціальність 231 Соціальна робота).
Національний класифікатор професій
визначає спеціальності за професійними назвами робіт, соціономічними за
своєю сутністю: 2445.2 Професіонали
в галузі психології (психолог, практичний психолог); 2446.2 Пофесіонали в
галузі соціального захисту населення
(соціальний працівник); 2340 (педагог
соціальний). [2,1]
Професійна діяльність фахівців соціономічних спеціальностей, регламентована законодавством (Закон
України «Про волонтерську діяльність» (2011 р.,із змінами 2015 р.), Державний стандарт соціальної послуги
профілактики (2015 р.), Державний
стандарт соціального супроводу сімей

(осіб), які перебувають у складних
життєвих обставина (2016 р.) тощо),
спрямована на підтримку й надання
засобами міжособистісного спілкування допомоги людям різних вікових категорій, соціальним аутсайдерам, переселенцям із окупованих територій,
біженцям – усім, хто пребуває у складних життєвих ситуаціях. [2,2]
Відповідно до цього основою міжособистісного спілкування майбутніх
фахівців соціономічних спеціальностей, вагомим засобом вирішення будьяких питань – від проблем державної
ваги до буденних порад – є вправне
володіння комунікацією.
Інтегрувальними чинниками формування комунікативної компетентності у майбутніх фахівців означених
соціономічних спеціальностей є: пріоритетність гуманістичної парадигми
(пильна увага до особистості, осмислення самоцінності кожного учасника
процесу спілкування; виявлення поваги, співчуття, опіки, симпатії, терпи185
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мості, доброзичливості до всіх, хто потребує підтримки); акцентування уваги
на
прагматичних
(соціальнопсихологічних, контекстних, ситуативних) чинниках послуговування словом
як важливим засобом професійного
впливу, переконання, спонукання, урегулювання, настановлення; комуніка
тивно-соціальний простір реалізації
мети й завдань професійної діяльності.
Теоретико-методологічні засади
професійної підготовки фахівців обґрунтовано в контексті ідеї гуманізації
й антропоцентризму (В. Андрущенко,
І. Бех, І.Зязюн, В. Кремень та ін.), компетентнісного підходу (Н. Бібік,
О. Овчарук, О. Савченко та ін.), комунікативно компетентнісної парадигми
освіти (Л. Бірюк, М. Вашуленко,
К. Климова, Г.Кузнецова та ін.), становлення культурномовної особистості (В. Бадер, Л. Мацько, О. Семеног та
ін.). [2,3]
Витлумачення класу соціономічних
професій на підґрунті міжособистісної
комунікації репрезентовано в наукових
працях О.Білої, Т.Браніцької, Л.Буркової
та ін. На важливості комунікативного
складника у професійній підготовці
майбутніх соціальних працівників (соціальних педагогів), психологів (практичних психологів) наголошено в дослідженнях А.Капської, І. Мельничук, Л.
Міщик, В.Савіцької, Т. Ханецької та ін.
Вагомим є узагальнений досвід
професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей у
зарубіжних країнах, а саме: Великій
Британії (О. Загайко, О. Пічкар, Л. Романовська та ін.), Німеччині (О. Ка186

нюк, О.Пришляк та ін.), Франції (Г. Лещук, Н. Собчак та ін.), Швеції (І. Бондарук, А. Кулікова та ін.), США (Л. Віннікова, В. Карандашов та ін.) тощо.
Водночас аналіз наукових джерел
засвідчує відсутність фундаментальних праць, у яких було б обґрунтовано
теоретичні й методичні засади формування комунікативної компетентності
у майбутніх фахівців соціономічних
спеціальностей (соціальних працівників (соціальних педагогів), психологів
(практичних психологів)).
Такі науковці, як А.Й. Капська,
І.Д. Звєрєва, Л.І. Міщик вважають, що
особливість діяльності спеціалістів
соціально-виховної сфери, комунікацію
можна розглядати як процес передавання інформаційного, емоційного чи
інтелектуального змісту. В діяльності
соціального працівника комунікація
набула особливого значення. Її розвиток визначає міра розвитку потреб цієї
сфери. Вступаючи в багатоканальний
зв’язок, будь-який суб’єкт комунікації
перебуває в режимі отримання інформації від багатьох партнерів і передаванні її цим партнерам. [4, 368]
В зв’язку з цим ефективність комунікації залежить уже не лише від її
якості, своєчасності, повноти, але й від
того, наскільки багатогранною вона є.
Водночас другою вимогою щодо ефективності комунікації є зрозумілість інформації. Одним із оптимальних способів зробити певну інформацію сприйнятливою – це перевести ї на певний
рівень доступності. Будь-хто із фахівців
зацікавлений в тому, щоб його інформація була зрозумілою клієнтам.
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А.Й. Капська звертає увагу на те, що
ефективність комунікації підвищується
завдяки наданню максимально детальної інформації. «Детальність» у такому
випадку розглядається як конкретність,
глибинність, а не як зайва деталізація.
Остання може викликати навіть труднощі у ході комунікації. Отже, кожен клієнт потребує свого рівня деталізації. І це
також комунікативна стратегія і критерій ефективності комунікації. [1, 89]
Термін «комунікація» багатозначний. Він може означати: перше – це
шлях повідомлення (повітряні чи водні комунікації), друге – це форма
зв’язку (радіо, телеграф, супутник
тощо), третє – це процес повідомлення
інформації за допомогою різних технічних засобів (кіно, радіо, друк, телебачення тощо) і четверте – це акт спілкування, зв’язок між двома чи більше
індивідами, передавання інформації
одним суб’єктом іншому. [3,116]
Використовуючи у професійній комунікаційній діяльності різні види
спілкування кожний соціальний працівник має знати основні його вимоги.
Слід враховувати той факт, що спілкування – це двосторонній процес, в
якому беруть активну участь і здійснюють вплив один на одного: і соціальний
працівник і клієнт. Тому всі можливі
комунікативні якості соціального працівника проявляються залежно від комунікативних характеристик клієнта. Це
змушує соціального працівника зважати
на особливості клієнта, а також використовувати індивідуальний підхід до
особистості, беручи до уваги особливості характеру, темперамент, здібності,

життєвий досвід, соціальне становище з
урахуванням усіх особливостей клієнта,
а також конкретну ситуацію спілкування. І вже на основі комплексу професійно значущих особистісних якостей соціальний працівник вибирає найбільш
ефективний стиль спілкування з конкретною людиною та адекватні методи і
форми роботи.
Соціальний працівник і клієнт не
просто сприймають один одного, але й
формують стосовно один до одного
певне емоційне поле, в результаті чого
і народжується ціла гама почуттів,
з’явялється взаємне тяжіня або атракції (це особливий вид соціальної установки на партнера по спілкуванню, в
якому домінує емоційний компонент).
Практика показує, що в основному
будь-яке позитивне прикріплення
(увага, похвала, заохочення, висока
оцінка) у процесі спілкування виступає важливою умовою позитивного
розвитку емоційних контактів зі співбесідником. Емоційний обмін інформацією з’являється як результат потреби виразити почуття, як прояв очікування відчути емоційний стан партнера по спілкуванню.
Досить негативну роль у спілкуванні соціального працівника і клієнта
має неадекватна емоційна експресія.
Існують три основні причини прояву
цих якостей: перша – бажання ігнорувати свої чи чужі переживання, якщо
вони є неприємними чи небажаними;
друга – пов’язана з небажанням партнерів обговорювати взаємні почуття,
які у них з’являються; третя причина
може з’являтися внаслідок неусвідом187
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леності людиною своїх почуттів і неприйняття їх у собі.
З метою зняття загострення уваги на
емоційному стані у практичній роботі
клієнт використовує такі прийоми:
• риторичні питання (вони свідчать
про емоції обурення, роздратування,
досади);
• сварка як одна із форм переживання клієнтом гніву і злості, але істинний
смисл полягає у бажанні приховати
певні почуття;
• претензії використовуються клієнтом для прояву незадоволення, щоб
викликати до себе жалість, співчуття;
• похвала й осуд (передача гіперболізованого ставлення до іншої людини);
• порівняння використовуються клієнтом для «фіксації» своїх почуттів (наприклад, я почуваю себе як звір у клітці);
• накази і заборона обмежують дію
клієнта;
• іронія і сарказм можуть використовуватись обома сторонами (як соціальним працівником, так і клієнтом) з
метою дискредитації партнера, провокування у нього почуття сорому і не
комфортності.
Практика доводить, що важливим
джерелом успішного і точного сприйняття соціальним працівником клієнта є наявність оберненого зв’язку, що
допомагає здійснити корекцію і сприяє більш точному проектуванню поведінки партнера.
Таким чином, аналіз теоретичних і
практичних аспектів професійної підготовки соціальних працівників дали
змогу зробити ряд висновків щодо
компетенції майбутніх фахівців соціо188

номічних спеціальностей, зокрема необхідно:
– в процесі підготовки студентів соціальних працівників керуватися
впровадженям суб’єкт–суб’єктної дидактичної системи, орієнтованої на зовнішній і внутрішній світ людини, її
адаптацію, інтеграцію і індивідуалізацію в соціумі;
– формувати гуманітарно–ціннісне
ставлення до комунікативного стимулювання мисленнєвої діяльності в соціальній сфері;
– спонукати до культурного розвитку і саморозвитку;
– додатково включити в навчальний
процес тематику дисциплін «Психологія» (вікова та педагогічна), «Педагогіка»,
«Соціальна психологія», «Соціальна педагогіка», «Соціальні технології», «Психологічне консультування», «Конфліктологія», «Риторика» для майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей.
Це дасть змогу створити основу для
системного й усвідомленого оволодіння комунікативною компетентністю.
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Актуальність проблеми вдосконалення професійної підготовки соціальних педагогів обумовлено збільшенням кількості соціальних, політичних,
економічних, особистісних проблем
суспільства.
Вивченням різних аспектів даного
питання займалися зарубіжні та вітчизняні вчені: П.К.Анохіна, С.Я.Батишева,
П.Я.Гальперіна, В.В.Давидова, Е.А. Клімова, Н.В.Кузьмін, Е.О.Мілерян,
О.М. Пічкар, З.А.Рєшетова, С.Ф.Русова,
Г.І.Щукіна, В.В.Ягупов та ін. Ці публікації містять провідні ідеї основних напрямів реформування діяльності професійної підготовки працівників соціальної сфери.
Метою даної статті є висвітлення
основних шляхів вдосконалення професійної підготовки соціальних педагогів в Україні.
В європейських країнах розвиток
соціальної педагогіки припадає на кінець XIX століття. Важливим аспектом
у професійній підготовці соціальних
працівників вважається заснування в
Парижі Міжнародної асоціації шкіл
соціальної роботи. Незабаром, соці-

альна робота, як окрема галузь, починає визнаватися в таких країнах, як:
Данія, Бельгія, Фінляндія, Норвегія,
Португалія та Іспанія. Для професійного становлення та підготовки працівників соціальної сфери починають
проводити семінари на актуальні соціальні теми, стажування.
Нині в Європі підготовка працівників соціальної сфери здійснюється в
понад 400 навчальних закладів Австрії,
Бельгії, Великобританії, Данії, Ірландії,
Фінляндії, Франції, Швейцарії. Кожна
з держав використовує свої моделі підготовки соціальних працівників. Так, в
Австрії, Бельгії, Німеччині, Франції
підготовка соціальних працівників
здійснюється поза системою університетської освіти; у Чехії, Болгарії, Греції,
Норвегії, Польщі використовуються як
університетські, так і позауніверситетські типи підготовки; в Естонії, Фінляндії, Англії, Ісландії, Швеції, США –
так само, як і в Україні – підготовка
фахівців для соціальної сфери здійснюється в основному університетами
[1]. Великим попитом користуються
університетські курси. Зокрема, в Ні189

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA
меччині для суміщення практичної та
академічної підготовки започаткували
інтеграційні курси, що сприяє поєднанню теоретичних і практичних
знань [2].
В Україні підготовка працівників
соціальної сфери почалась тільки в
90-х роках ХХ століття. Тоді були створені центри професіоналів у навчальних закладах та підготовлені сотні соціальних працівників, соціальних педагогів, тренерів, волонтерів. Нині
розгорнута робота курсів для підготовки недипломованих спеціалістів соціальних служб. На думку І. Звєрєвої,
значну консультаційну допомогу надав
навчальний посібник «Соціальна робота в Україні» [3], у якому були уніфіковані визначення понять «соціальна
робота» і «соціальний працівник».
Концепція соціальної роботи є новаторською для України, так само як і
професія соціального працівника.
Тому проблема підготовки фахівців
цього профілю потребує інноваційного підходу до організації навчання студентів у вищих навчальних закладах.
Ми вбачаємо такі шляхи вдосконалення професійної підготовки соціальних педагогів в Україні:
• підвищення рівня як теоретичної,
так і практичної підготовки, для оволодіння практичними навичками та
уміннями необхідними для виконання
функціональних обов’язків;
• забезпечення проблемно-змістов
ного взаємозв’язку соціогуманітарних,
культурологічних, психолого-педаго
гічних навчальних дисциплін, що ви190

вчаються студентом, майбутнім соціальним педагогом;
• створення умов для становлення
особистісної і професійної культури
соціального педагога як способу його
життєдіяльності;
• вдосконалення відомчої нормативної та методичної бази;
• використання досвіду європейських країн при підготовці соціальних
педагогів в Україні.
Таким чином, у кожній країні, у
тому числі в Україні, навчання фахівців соціальної сфери має ґрунтуватися
на власній концептуальній моделі. Закономірно, що в процесі визначення
моделі підготовки соціальних працівників необхідно враховувати і спиратися на економічні та соціальні реформи, адже власне вони впливають і вирішальним чином впливатимуть на
сутність соціальної діяльності в майбутньому і на систему вимог, що
пред’являються до професійних працівникам соціальної сфери.
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Автором здійснено спробу з’ясувати сутність поняття «супервізорство»,
визначено функції супервізії. Доведено, що супервізія є необхідною умовою управління професійною діяльністю фахівців соціальної сфери.
Ключові слова: супервізія, соціальна робота, практика, заклад вищої освіти.
Постановка проблеми. Ефективність соціальної роботи визначається
якістю її організації та управління.
Важливим при цьому є організація супервізії, мета якої знаходить свій прояв у реалізації соціальної політики,
щодо якості та управління в організації соціальної сфери. Власне тому проблема супервізії в соціальній роботі є
актуальною в умовах сьогодення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості супервізії в соціальній роботі висвітлено у наукових
розвідках І. Астремської, І.Ушакової;
стандарти та принципи проведення
супервізії в соціальній роботі; вимоги
до кваліфікації супервізора аналізують
О.Савчук, І.Миргородська та ін.
Мета статті – визначити особливості супервізорства в соціальній роботі.
Виклад основного матеріалу. Супервізія розглядається, як процес надання супервізором працівнику соціальної служби, по відношенню до якого здійснюється супервізія, професійної допомоги, спрямованої на аналіз й

подолання професійних труднощів,
удосконалення організації роботи, підтримку мотивації до роботи, дотримання етичних норм та стандартів
надання послуг, запобігання виник
ненню професійного вигорання, забезпечення емоційної підтримки, підвищення професійної кваліфікації. Супервізія у соціальних службах може
здійснюватися для забезпечення ефективного
виконання
посадових
обов’язків і завдань працівниками соціальної служби, запобігання професійному та емоційному вигоранню,
підвищення рівня їхньої професійної
кваліфікації [2].
Супервізія, як професійна допомога та підтримка працівників соціальної
служби (соціальний працівник, фахівець із соціальної роботи, соціальний
робітник, інший фахівець, залучений
до надання соціальних послуг), може
бути спрямована на: надання допомоги працівникам соціальної служби у
визначенні цілей та пріоритетів у процесі роботи; надання допомоги у визначенні результативних методів та за191
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собів надання допомоги отримувачу
соціальних
послуг;
здійснення
об’єктивної оцінки з розв’язання проблемних ситуацій, пов’язаних із виконанням професійних обов’язків; визначення сильних професійних якостей, навчальних потреб та необхідності підвищення кваліфікації; розподіл
професійного навантаження з метою
попередження професійного вигорання; дотримання етичних норм у процесі роботи; вираження почуттів
щодо роботи, стосунків із колегами та
отримувачами послуг в умовах конфіденційності; управління власними почуттями й поведінкою в стресових
ситуаціях; формування позитивного
ставлення до своєї роботи; формування мотивації до професійного
зростання [2].
Ушакова І. наголошує, що зміст супервізії залежить від змісту діяльності
соціальної служби. Однак у кожній
службі він сфокусований на системі
працівника (особисті його ресурси);
системі практики (взаємодія з клієнтами, їхнім оточенням, особами, яким
доводиться відмовляти в наданні послуг); системі команди (взаємодія всередині колективу); системі установи
(організаційний клімат, нормативні
вимоги, процедури, які задають параметри діяльності соціального працівника) [3, с. 83].
Завдання супервізії – задоволення
організаційних, професійних та осо-
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бистих потреб. Астремська І. виокремлює такі три основні функції супервізії: освітницька (формувальна), що
включає розвиток умінь, навичок, здібностей стосовно професії; підтримувальна (тонізуюча), що включає підвищення стійкості впливу з боку проблем клієнтів; спрямовувальна (нормативна), що включає контроль
працівника над власною особистістю
(недоліки, слабкі сторони, сліпі плями,
осуд) [1, с. 56].
Висновки. Таким чином, супервізорство у соціальній роботі є актуальним в умовах сучасних соціальноекономічних та політичних змін в
Україні. Окреслені функції супервізії в
соціальній роботі дозволяють розглядати її з точки зору управління професійною діяльністю фахівців соціальної сфери.
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ЖИТТЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДИТИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ:
ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА
Дзивінська Юлія
студентка ІІІ-го курсу соціально-гуманітарного факультету спеціальності
«Соціальна робота»
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Ключові слова: дитина з інвалідністю, соціалізація, життєва компетентність.
Постановка проблеми. Поняття
життєвої компетентності дитини з інвалідністю засвідчує складне й багатоаспектне явище у системі соціалізації
людини, її освіти, навчання і виховання. Життєва компетентність охоплює
у собі такі надбання особистості, як
знання, вміння, навички, способи діяльності, розвинені можливості сприймання, розуміння та творчого використання матеріальних та духовних
цінностей суспільства [4].
Інтеграція в суспільство осіб з інвалідністю, їхній соціальний захист є
одним з пріоритетних напрямів соціальної політики держави, оскільки рівень соціального захисту осіб з інвалідністю, відображає рівень культури
суспільства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості формування життєвої компетентності дітей з інвалідністю висвітлюють П. Горностай, І. Єрмаков, Н. Заплотинська, В. Ляшенко,
І. Сигнаївська, Л. Сохань, І. Тараненко,
Т. Титаренко, В. Циба та ін.
Цінними у контексті нашої теми є
праці, які присвячені соціальній роботі як засобу соціалізації дитини з осо-

бливими потребами (А.Мудрик, Л.Грачов, А.Панова, Я.Коломенський, О.Белінська та ін.).
Виклад основного матеріалу. Загальновизнана дефіні
ція поняття
«життєва компетентність» ще не вироблена науковця
ми. Саме поняття
остаточно увійшло в науковий обіг у
кінці 90-х pp. минулого століття завдяки роботам Л. В. Сохань та І. Г. Єрмакова, І. П. Ящук, які одними з перших
почали досліджувати означене явище.
Л. В. Сохань та І. Г. Єрмаков розглядали життєву компетентність як «складне утворення, яке «вбирає в себе» знання, уміння та навички, життєвий досвід, життєві досягнення особистості».
Це визначення заклало основи для дослідження структури, компонентів
життєвої компетентності [1; 7].
Суттєвим кроком уперед стало визначення життєвої компетентності як
здатності розв’язувати життєві проблеми, яке використав Т. І. Єрмаков.
Учений визначив життєву компетентність як здатність особистості вирішувати проблеми в усіх сферах життєдіяльності, виконувати життєві й соціальні ролі, які ґрунтуються на життєт193

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA
ворчих знаннях, уміннях і навичках,
життєвих досягненнях. На думку дослідника, життєва компетентність передбачає здатність особистості не лише
до необхідних вчинків за певних обставин, які створені або нав’язані людині культурними та суспільноісторичними умовами її життєдіяльності, а вона зумовлює здатність особистості визначати, наближати та
здійснювати життєві події, які не могли б відбутися без її активного втручання [2, с. 263].
Даючи характеристику сутнісним
ознакам компетентності особистості,
необхідно враховувати, що вони:
– постійно змінюються (в залежності від змін, що відбуваються у суспільстві);
– орієнтуються на майбутнє (уміння організовувати свою навчальну діяльність, спираючись на власні можливості);
– мають діяльнісний характер узагальнення умінь у поєднанні з предметними уміннями і знаннями в конкретних ситуаціях;
– пов’язані з мотивацією на безперервну самоосвітню діяльність [3].
Науково-педагогічне бачення життєвої компетентності репре
зентує її
структура, розроблена Л. В. Сохань,
згідно якої життєва компетентність –
це систему, яка включає п’ять підсистем, які, в свою чергу, мають власні
компоненти і підкомпоненти:
• знання: 1) науково-теоретичні (про
світ, закони життя, про себе); 2) практичні (життєва мудрість, знання норм
поведінки);
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• уміння і навички: 1) практичне застосування знань; 2) норми поведінки;
• життєтворчі здібності:1) аналітичні; 2) прогностичні; 3) поведінкові;
• життєвий досвід: 1) індивідуальний (усвідомлений, неусвідомлений);
2) досвід інших людей (творче використання, наслідування);
• життєві досягнення: 1) особисте
щастя; 2) соціальний статус; 3) самореалізація [7].
Структура життєвої компетентності пов’язана з її функціями. Можна
виділити низку функцій життєвої компетентності особистості, до яких належать такі: захисна – розвинена життєва компетентність захищає від жит
тєвих ризиків і невдач; життєпізнання
і самопізнання – осмислення свого
призначення, своєї долі, життєвих цілей, сенсу життя; життєвого передбачення – розвинена життєва компетентність дає особистості змогу ефективно застосовувати пізнане у прогно
зуванні свого життя, передбачати
альтернативні цілі і засоби власної
життєдіяльності; життєвого самовизначення – розвинена життєва компетентність забезпечує оптимальні умови самовизначення, визначення особистістю власного життєвого шляху,
життєвих цілей, завдань, конкретних
шляхів і засобів їх досягнення; самореалізації – життєва компетентність
створює необхідну психологічну умову
повноти самореалізації особистості і
досягнення нею вершин свого самоздійснення; організації і вдосконалення життєдіяльності – життєва компетентність сприяє організації особис-
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тістю власного життя та його ресурсів
відповідно до вимог життєвого проекту, об’єктивних вимог середовища до
людини [5].
Особливість та своєрідність життєвої компетентності таких дітей полягає у тому, що вона охоплює у собі декілька складових: загальні (фізичний,
когнітивний, мовленнєвий, психологічний, соціальний, сенсорний, інтелектуальний розвиток) та спеціальні
(знання та вміння стабілізації внутрішніх та зовнішніх обставин, досвід
оцінки стану свого розвитку та можливостей, вміння оцінювати життєву
ситуацію та адекватно діяти, наявність
інструментарію розв’язання завдань
життєдіяльності).
Підґрунтям життєвої компетентності дітей з інвалідністю є підкомпетентності або ключові компетентності:
Комунікативна компетентність:
знання, уміння та навички конструктивного спілкування, спроможність
ефективно взаємодіяти з іншими
людьми, орієнтованість особистості в
різних ситуаціях спілкування.
Мотиваційна компетентність:
пов’язана з інтересами, індивідуальним
вибором особистості (навички адаптуватися та бути мобільним; бажання
змінити життя на краще; вміння робити власний вибір і встановлювати особистісні цілі тощо). Особливої уваги
потребує навчальна мотивація, бажання вчитися, віра дитини у власні можливості, що можливо завдяки усвідомленню і оцінці реальних досягнень.
Побутова компетентність: просторова орієнтація у квартирі, уміння

естетично сприймати різні предмети
побуту, естетична спостережливість
тощо.
Громадянська компетентність:
наявність ціннісних орієнтирів життєвого шляху, поваги до Батьківщини,
національних, духовних та загальнолюдських цінностей; уміння та навички колективної діяльності; відповідальності та поваги до інтересів інших
людей.
Економічна компетентність:
уміння раціонально розподіляти бюджет, обґрунтовувати витрати, співвідносити особисті бажання зі своїми
можливостями; розширення та конкретизація уявлень про форми заощаджень та зберігання грошей.
Інформаційна компетентність:
уміння опрацьовувати різні види інформації; уміння й навички роботи з
друкованими джерелами, уміння здобувати інформацію самостійно з інших
джерел, адекватно її сприймати.
Моральна компетентність: готовність, спроможність і потреба жити
за традиційними моральними нормами; наявність позитивних ціннісних
орієнтацій.
Предметна компетентність: достатній рівень соціального інтелекту,
який надає змогу орієнтуватися та
взаємодіяти з соціумом; уміння самостійно опановувати навчальний матеріал [6].
Висновки. Отже, життєва компетентність дітей з інвалідністю є необхідним складником процесу соціалізації особистості дитини, передумовою її
активного входження у суспільство.
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СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ У СФЕРІ
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ
ХХ СТ.
Клімчук В. А.
На основі вивчення широкого кола наукових джерел у статті висвітлюється
питання соціального виховання дітей та молоді у позашкільній сфері у першій
половині ХХ століття. Розкрито особливості виховного процесу у сфері позашкільної освіти означеного історичного періоду, проблеми організації раціонального дозвілля дітей та молоді. Визначено провідну роль соціального виховання
підростаючого покоління у позашкільному освітньому середовищі.
Ключові слова: соціальне виховання, діти та молодь, виховний процес, позашкільна освіта.
Трансформаційний період розбудови незалежної України супроводжується низкою соціально-політичних та
соціально-економічних негараздів, що
негативно відбиваються на функціонуванні провідних соціально-виховних
інститутів (сім’я, школа, позашкільні
навчальні заклади, заклади культури
тощо), усе більше загострюючи проблеми визначення сучасного виховного ідеалу особистості, змісту соціального виховання і, тим самим, сприяючи катастрофічному збільшенню кількості соціально дезадаптованих дітей
та молоді.
Хочемо наголосити, що попередня
історична епоха, домінування тоталітарної влади, що розпочалася саме у
досліджуваний історичний час, залишила помітний відбиток на соціальнопедагогічному процесі формування
особистості, адже в умовах повсякчасного державного контролю над життєдіяльністю особи і суспільства, нівелювання основних прав і свобод,

нав’язування антигуманістичної моралі нерідко формувався тип пасивної,
безвідповідальної, несамостійної людини, яка неспроможна активно піклуватися про добробут суспільства, вирішувати проблеми, бути суб’єктом у
своєму житті. Натомість, сучасна доктрина розвитку національної системи
освіти і виховання підростаючого покоління проголошує необхідність у вихованні особистості, яка здатна до індивідуальної творчості, суспільного
вибору і продуктивної діяльності на
благо свого народу, вміє органічно поєднувати свої права та інтереси із загальнодержавними, орієнтуватися на
загальнонаціональні та загальнолюдські цінності.
У зв’язку з цим, важливим стає
звернення до найкращих здобутків
минулого, пошук яскравих зерен
близького нашій ментальності педагогічного досвіду для створення надійної
основи для впровадження євроінтеграційних інновацій у соціальне вихо197
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вання дітей та молоді на сучасному
етапі.
Відзначимо, що позашкілля є сферою вільного розвитку особистості, у
якій соціальне виховання особистості
розгортається найбільш природно.
Система позашкільної освіти та виховання базується на історично обумовлених традиціях виховання особистості, створених представниками різних
національних спільнот України: суспільних та родинних цінностях, ідеях,
поглядах, переконаннях, ідеалах і реалізується позашкільними закладами освіти, іншими закладами освіти в позаурочний час, дитячими молодіжними
організаціями, творчими дитячими та
молодіжними об’єднаннями за місцем
проживання, на підприємствах, у різних організаціях та установах.
Установлено, що у окремі історичні
періоди вчені по-різному розуміли поняття «соціальне виховання», а відтак і
вкладали в нього різний зміст. Окремі
аспекти соціального виховання в історичному вимірі розглядали О. Коберник, Т. Кравченко, В. Кузь, І. Осадченко, Д. Пащенко, В. Шахрай та ін.
Історико-педагогічний контекст проблеми становлення та розвитку позашкільних закладів представлено у дослідженнях В.Береки, О.Биковської, В.
Вербицького, О. Євладової, Г.Пустовіта, Є.Смольникова, Т.Сущенко, Т.Цвірової та ін. За аналізом наукового доробку видатних педагогів минулого
(П.Вахтеров, К.Вентцель, О.Зеленко,
Н.Крупська, А.Луначарський, А.Макаренко, Є.Мединський, С.Русова, В.
Сорока-Росинський, В. Сухо
млин
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ський, С.Шацький та ін.) можна зробити певні узагальнюючі висновки щодо
особливостей розвитку системи позашкільної освіти у вітчизняному освітньому просторі та специфіки підготовки кадрів для позашкілля.
Проаналізувавши значний масив
наукових джерел, відмітимо, що активізація різних форм організації позашкільної діяльності припадає на кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст. Дослідники відзначають, що незважаючи на
жорстокі заборони з боку влади, прогресивні педагогічні організації на
власні кошти створювали в різних містах клуби для дітей, літні колонії
тощо.
Зважаючи на це, метою нашої наукової розвідки є висвітлення сутності
та провідної ролі соціального виховання підростаючого покоління у позашкільному освітньому середовищі у
першій половині ХХ століття.
Варто відзначити, що суттєві зміни
в організації позашкільного життя дітей та учнівської молоді відбулися в
Україні після революційних подій
1917 р. Для реалізації завдань навчання та виховання дітей створювалися
перші центри позашкільної освіти.
Особливим попитом в Україні в 1918 –
1919 рр. користувалися невеликі дитячі клуби, комуни, секції, у яких
навчально-виховним процесом керували комсомольці, які працювали в
гуртках, створювали бібліотеки, майстерні. Дитячі об’єднання й клуби ставили собі за мету залучення дітей до
активної участі в будівництві нового
життя. Такі організації були праобра-
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зом сучасних позашкільних закладів
освіти, першою базою дитячих політичних організацій. За період з 1917 по
1920 роки в Україні було створено Департамент позашкільної освіти, який
сприяв створенню закладів нового
типу.
Аналізуючи праці вчених (О. Залужний, Т. Лубенець, А. Макаренко,
О. Музиченко, І. Соколянський, Я. Чепіга та ін.), ми встановили, що значний
інтерес у межах даного дослідження
становлять педагогічні ідеї та досвід
20-х років ХХ століття, забарвлений
революційно-трансфомаційними зрушеннями, які стали фундаментом для
нового етапу у розвитку педагогічної
думки – етапу експериментування і
новаторства, застосування творчого
підходу до педагогічних явищ. У цей
час відбувались спроби втілення передових ідей світової педагогічної думки
(дальтон-план, метод проектування,
комплексний метод) та трансформації
сфери освіти і виховання. Даний період відзначався появою функціонуванням цілої низки різнотипних дослідницьких показових шкіл, шкіл-комун і
трудових колоній. Визначною рисою
даного історичного етапу була необхідність співвідношення інноваційності і традиційності під час здійснення
освітньої політики, спираючись як на
провідні західні ідеї, так і на перевірені
традиції вітчизняної педагогіки.
Цікаво відзначити, що працівники
та вихованці перших позашкільних закладів, які мали виразну соціальну
спрямованість, в роки громадянської
війни намагалися допомагати фронту

й сім’ям червоноармійців, очолювали
пункти лікнепу, збирали провіант і
кошти для дитячих будинків, проводили рейди боротьби з дитячою бездоглядністю [1, с. 398].
Наголосимо, що перша половина
ХХ століття стала часом, коли остаточно сформувалася система позашкільної освіти, що надало можливість стимулювати й розвивати здібності та інтереси дітей в сфері мистецтва, живопису, техніки, туризму, фізкультури і
спорту, а також визначилися типи позашкільних навчальних закладів – спеціалізовані та комплексні (багатопрофільні). За думкою вчених (М.Галів,
Л. Коробова, Т. Філатьєва, Т. Цибулько
та ін.), позашкільний навчальний заклад представляв собою своєрідну
спільноту дітей та дорослих, яка характеризується цілеспрямованістю,
різновіковим складом учасників
навчально-виховного процесу, автономністю існування, циклічністю
функціонування, різноманітністю і
свободою вибору діяльності, формальними і неформальними відносинами
між дітьми і дорослими, можливістю
дитини не залежати від стереотипу
думки, яка притаманна оточуючим,
можливістю виступати у новій соціальній ролі.
У русі цієї концепції позашкільної
освіти, позашкільний заклад визначається О. Рассказовою як соціальний
інститут, у якому взаємодіють виховні
впливи освітньої і соціально-куль
турної сфер, відбувається процес партнерського співробітництва педагога та
учнів, спрямований на розвиток твор199
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чих характеристик особистості, на
здобуття нею творчого досвіду колективної дозвільної діяльності [2, с. 4].
Вивчаючи порушену проблему,
звернемося до аналізу результатів дослідження сучасної вченої Т. Цибулько, якою виявлено особливості й тенденції розвитку вітчизняного соціального виховання у 20-х–30-х рр. ХХ століття як цілісності. Авторка дає
визначення соціального виховання як
цілеспрямованої діяльності з метою
розвитку особистості, засвоєння нею
системи соціальних знань і цінностей,
соціального досвіду і норм соціальної
поведінки. В його здійсненні бере
участь не тільки сім’я та школа, а й
інші інститути соціалізації: культурнодозвіллєві та позашкільні заклади і
установи та відзначає, що проблеми
соціального виховання надзвичайно
актуалізуються на переломних етапах
розвитку суспільства [3, с. 12-14].
Розкриття змісту соціального виховання дітей та молоді, зокрема й у
позашкільній сфері, стає предметом
педагогічного дослідження вже з кінця
20-х років (Г. Гринько, О. Дзеверін,
Я. Ряппо, М. Скрипник). У публікаціях
цього періоду, знаходимо роз’яснення
принципів впливу на цей вид виховання соціальної політики держави, розгляд практичного досвіду соціального
виховання підростаючого покоління,
висвітлення досягнень в цій галузі.
Для розуміння сутності і спрямованості соціального виховання дітей та
молоді у системі позашкільної освіти
важливими є ідеї авторів досліджуваного періоду: К. Вентцеля – про ви200

вільнення в дитині творчих сил, творчої волі дитини, свідомої творчої активності; В. Сороки-Росинського – про
принцип „емоційної насиченості організованого виховного процесу”,
обов’язкового включення у роботу з
дітьми подієвості, художньої виразності усіх педагогічних засобів з метою
безпосереднього впливу на розвиток
почуттів дітей, принцип свободи дітей, що стимулює розвиток їхньої ініціативи та самостійності; Є. Мединського – щодо вимог до позашкільного
працівника, необхідності ґрунтовного
знайомства із загальною теорією позашкільної освіти, формування знань і
умінь щодо методів позашкільної роботи, психології дітей, володіння технікою та методикою проведення заходів; Н. Крупської, яка розглядала заклади позашкільного типу як провідні
виховні установи для залучення дітей
до суспільної активності.
Підкреслимо, що розробці провідних ідей соціального виховання в
Україні сприяли робота товариств та
організацій, активними учасниками
яких були відомі українські діячі
(Б. Грінченко, М. Драгоманов, М. Коцюбинський, Т. Лубенець, М. Лисенко,
О. Музиченко, О. Патрицький, С. Русова та інші), а також функціонування
різноманітних позашкільних закладів
(дитячі відділи для дітей-сиріт, будинки для психічно хворих, народні школи, спеціалізовані заклади для глухонімих, сліпих і розумово відсталих дітей). У зазначених установах здійснювалися перші спроби об’єднати
вчителів та учнів загальними завдан-
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нями, залучити підлітків до суспільної
роботи з урахуванням їх схильностей,
обдарувань і талантів, а також проводити профілактичну роботу щодо запобігання негативним взаєминам між
дітьми й дорослими, педагогами й
батьками.
У цілому, соціальне виховання у
позашкільному закладі у контексті вивчення ідей вчених та освітньої практики досліджуваного періоду розуміємо як реалізацію взаємовідносин у
системах «дитина – виховна інституція
(дитяче об’єднання чи позашкільний
заклад)» та «вихованець – соціальна
діяльність – соціальний досвід соціальна культура», що передбачає реалізацію соціокультурної функції виховання через включення дитини в спеціально організовану дозвіллєву діяльність, у процесі якої відбувається
розвиток соціальності особистості, засвоєння соціального досвіду і зразків
культури суспільства відповідно до
способу життя репрезентативних у

сфері дозвілля соціальних груп. Така
діяльність передбачає взаємозв’язок
мотивації вихованця до участі у житті
дитячого колективу і його самореалізації у цій діяльності; структурування
вільного часу дитини, розмаїття видів
рекреації, розваг, комунікації, ідентифікації з референтною групою.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Смеречак Катерина
студентка 4-го курсу
спеціальності «Дошкільна освіта»
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Постановка проблеми. У дошкільному віці інтенсивно розвиваються
моральні почуття дітей, норми та правила поведінки, формуються риси характеру й етичні навички, починає
складатися стиль взаємин з однолітками. Саме тому в останні роки значно
зріс інтерес педагогів до проблеми соціалізації дітей дошкільного віку в
умовах закладу дошкільної освіти.
Виклад основного матеріалу. Сучасною дослідницею С. Савченко доказано, що сьогодні соціалізацію слід розглядати як: а) багатоскладний і багатофакторний процес набуття індивідом
людських властивостей і якостей,
спрямованість яких визначається конкретною соціальною ситуацією; б)
явище, сутнісні характеристики якого
забезпечують суб’єкт-суб’єктну єдність особистості, що виражається в
одночасному засвоєнні й відтворенні
соціальних цінностей і норм; в) соціокультурний феномен, який характеризується незмінністю психологічних
механізмів і їх неповторністю у контексті становлення конкретної людської особистості; г) рушійну силу, що
активізує процеси самоперетворення,
які відбуваються на тлі змін соціокультурного середовища; ґ) соціальнопедагогічне поняття, яке відображає
202

хід соціального формування особистості в конкретному соціокультурному середовищі; д) процес соціальної
ідентифікації типу особистості, на
відміну від виховання, яке формує
внутрішній духовний світ людини; є)
невід’ємну частину цілісного нав
чально-виховного процесу в усіх типах навчальних закладів у системі
освіти України [3, с. 10].
Соціалізація особистості є складним і багатогранним процесом, який
вміщує педагогічні і соціальні впливи,
цілеспрямовані та стихійні, безпосередні й опосередковані. У соціальному
становленні під впливом та у взаємодії
з різними чинниками індивід перетворюється на істоту соціально-біологічну,
освічену, соціалізовану, підготовлену
до ініціативної соціальної діяльності в
сучасному суспільстві. «Розвиток людини протягом усього життя у процесі
засвоєння та відтворення культури
суспільства і носить назву соціалізації» [2, с. 10].
Аналізуючи наукову літературу,
нами виокремлено соціально-виховні
функції ДНЗ, серед них:
– створення умов для охорони життя і здоров’я, дотримання встановленого дошкільним закладом режиму,
здійснення санітарно-гігієнічних і
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оздоровчих процедур, організація харчування, побуту та ін.;
– забезпечення умов для формування особистості дитини відповідно
до її задатків, нахилів, індивідуальних
психічних і фізичних особливостей,
культурних потреб;
– оволодіння досвідом міжособистісного спілкування, взаємовідносин в
дитячому колективі та сім’ї, виконання
соціальних ролей;
– забезпечення умов для формування у дітей загальнолюдських ідеалів та національних цінностей, моральних засад ставлення до навколишнього світу, людей, життя, до себе;
– створення умов для спеціально
організованих педагогічних форм роботи з дітьми, різних видів їхньої самостійної діяльності щодо інтелектуального та особистісного розвитку;
– забезпечення фізичної, емоційної,
вольової, мотиваційної і розумової готовності дитини до школи;
– навчання основних правих поведінки дошкільника у суспільстві [1].
На заклад дошкільної освіти покладено виконання таких завдань:
– забезпечення відповідності рівня
дошкільної освіти вимогам Базового
компонента дошкільної освіти;
– створення сприятливих умов розвитку, виховання та навчання дітей
(режим роботи, умови фізичного розвитку і зміцнення здоров’я повинні
відповідати санітарно-гігієнічним вимогам);

– формування у дітей гігієнічних
навичок та основ здорового способу
життя, привчання їх до безпечної поведінки;
– сприяння збереженню і зміцненню здоров’я, розумового, психологічного і фізичного розвитку дітей;
–
здійснення
соціальнопедагогічного патронату, взаємодії із
сім’єю, поширення психолого-педаго
гічних знань [1].
ДНЗ є соціально-виховним інститутом, а отже, його діяльність спрямована, у першу чергу, на виховання та
становлення особистості дошкільника
в соціумі, а отже – соціалізації.
Висновки. Заклади дошкільної
освіти, керуючись у своїй діяльності
законодавчими актами у сфері освіти,
покликані забезпечити дитині захист її
прав на охорону здоров’я, освіту, соціального навчання і виховання, без чого
неможлива повноцінна соціалізація
дитини.
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
ДІТЕЙ-ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В УМОВАХ РОБОТИ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Панасенко К.О.
магістр
Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького
Модернізація освіти України спрямована на пошук ефективних напрямів індивідуального розвитку кожної
дитини та вимагає наукового підходу
до формування їх комунікативної компетенції. У цьому контексті важливим
стає той факт, що розвиток комунікативної компетенції дітей суттєвою мірою залежить від педагогічної майстерності вчителя. Так, уміння підтримувати приємне спілкування, говорити ясно і переконливо, навички ведення
діалогу − розвиваються у дітей не відразу [3, c.22].
В умовах сучасного розвитку освіти
в Україні пріоритетним та актуальним
стає розроблення нового змісту, методів навчання та виховання дітей, які
приїжджають із зони Антитерористичної операції. У зв’язку з цим постають цілком нові вимоги до професійної діяльності вчителів та вихователів.
Надання цим дітям емоційної та
моральної підтримки є невід’ємною
частиною роботи загальноосвітнього
навчального закладу та її працівників
щодо переселенців. Діти сімей вимушених переселенців відчувають проблеми різноманітного характеру: по204

бутові, матеріальні, психологопедагогічні, що призводить до різних
форм психосоціальної та педагогічної
дезадаптації.
За результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології, багато дітей-вимушених переселенців демонструють задовільне ставлення до навчання, проявляють слабку
ініціативність та підвищену тривожність, мають місце прояви порушення
поведінки та вербальної комунікації
дітей. Аналіз теорії і практики свідчить, що в умовах сьогодення мало
уваги приділяється розвитку комунікативної компетенції дітей-вимушених
переселенців [4,5].
Спеціалісти на недостатньому рівні
використовують практико-орієнтовані
засоби розвитку комунікативномовленнєвої компетенції дітей, такі як:
тренінг та сюжетно-рольова гра. Формування комунікативної компетенції
дітей-вимушених переселенців досить
ефективно та якісно проходить в умовах роботи групи продовженого дня,
оскільки зазначена форма виховання
дітей допомагає організувати найсприятливіші умови для їхнього відпочин-
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ку, навчання і виховання, поєднання
навчально-виховної роботи на уроках
і в позаурочний час [1, c.10].
Унаслідок усебічного аналізу філософської, психолого-педагогічної літератури, присвяченої проблемі формування розвитку комунікативної компетенції дітей-вимушених переселенців, визначено низку суперечностей,
що негативно позначаються на результатах навчально-виховного процесу в
загальноосвітньому навчальному закладі в умовах роботи групи продовженого дня, зокрема між:
вимогами законодавчо-норматив
них документів щодо формування комунікативної компетенції дітей та недостатнім рівнем її прояву у дітейвимушених переселенців;
суспільними вимогами до комунікативної компетенції дітей-вимушених
переселенців та наявним рівнем кому
нікативно-мовленнєвих здібностей;
традиційними підходами до навчання і виховання дітей-вимушених
переселенців та сучасною інтерактивною методикою організації начальновиховного процесу;
необхідністю створення ефективних соціально-педагогічних засад формування розвитку комунікативної

компетенції дітей-вимушених переселенців і браком належного науковотеоретичного обґрунтування цього
процесу [2, c.30].
Подолання зазначених суперечностей потребує ретельного аналізу, розроблення й обґрунтування соціальнопедагогічних засад формування розвитку комунікативної компетенції дітейвимушених переселенців в умовах
загальноосвітнього навчального закладу.
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РОЗВИТОК ОСОБИСТО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ
ДО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ
І.Г. БАРАНОВСЬКА
к.п.н., доцент кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти
ВДПУ ім.. М.Коцюбинського
О.М.АНДРІЙЦІВ
концертмейстер кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової
освіти ВДПУ ім.. М.Коцюбинського

У Національній доктрині розвитку
освіти в Україні визначено, що головна
мета української освіти полягає у створенні умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного
громадянина країни, виховання покоління здатного навчатися впродовж
життя, підготовленого для збереження, створення та розвитку цінностей
суспільства. Розробка та апробація такої системи – довготривалий процес
пошуку найрізноманітніших методів
та цікавих форм роботи з учнями. Естетичне виховання у школі спрямоване на розвиток потреби і здатності дитини до емоційного сприймання та
переживання. Світ навколо нас прекрасний не тому, що художньо досконалий, а тому що кожна особистість
переносить на нього власне розуміння
краси настільки, наскільки в неї розвинене бачення цієї краси.
Найбільш ефективним завжди вважалося виховання на прикладах здобутків поколінь у різних сферах світового поступу, зразки яких з турботою
зберігаються в сучасних музеях. Зазначимо, що музей береже, вивчає та по206

казує все, в чому живе час. Музей – це
не тільки сховище пам’яток минулого,
це місце занурення в минуле, місце
збереження «зупинених миттєвостей»,
це «машина часу». Крім того, це місток
через відродження в майбутнє нашого
народу.
Інтерес до навколишнього світу (до
мистецтва) прокидається у дитини
тоді, коли коло його інтересів обмежуються стінами дому, близькими людьми, звичними предметами, сталими
правилами і нормами поведінки в сім’ї.
До шкільного віку цей інтерес зростає,
і маленька особистість починає задавати безліч різноманітних питань: «Що
таке час?», «Як з’явилося життя на
Землі?», «Чи завжди людина була такою, як сьогодні?», «Що замінювало
людині метро або літак? і т.п.. Вчителю
важливо не згасити цей вогник цікавості, а поступово розпалити його та
розвинути дитячий інтерес до наступних філософських питань, продовжуючи їх ряд, спантеличуючи маленького
«філософа» новими відомостями та
знаннями: «Що таке мистецтво, як і
чому воно виникло?», «В чому секрет
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краси?», «Чому всі люди і народи різні?» і т.п.
Педагогу не відводиться роль
всезнаючого ментора; його завдання
не давати однозначні відповіді на всі
питання (це і неможливо), а спільно
з дітьми шукати шлях до їх вирішення. Гарним помічником вчителя в
розв’язанні даної проблеми має стати музейна педагогіка, що поступово
«приходить» в школу. Сучасні вченіпедагоги наполегливо працюють у
напрямку формування цієї нової наукової дисципліни. Вони вивчають
досвід роботи центрів музейної педагогіки; досліджують художньо-вихов
ний вплив музейних експонатів на
учнів різних вікових категорій; розробляють та апробують своєрідну
систему прилучення дітей до світу
мистецтва за допомогою музейних
цінностей та скарбів (Н.Ганнусенко,
О.Караманов, І.Ласкій, Т.Понкратова, Л.Черкаський, Т.Чумакова, І.Фічора, М.Юхневич та іші).
Включення музеїв в освітньовиховний процес – справа не така проста, як може показатися на перший
погляд. Вчителі, що усвідомили велике
незамінне значення музею як виховного і освітнього центру, виражають деколи подив, чому немає очікуваного
результату. Вони водять своїх учнів у
музей мало не кожного місяця. Діти
продовжують сумувати в музеї і природно, не засвоюють подану їм інформацію. Словом, кількість ніяк не переходить в якість. Виявляється, справа
зовсім не в частоті відвідувань музеїв,
а в ступені підготовленості дитини до

сприйняття наочної мови творів мистецтва. Привести дітей в музей і чекати від них повноцінного сприйняття
інформації (емоційної реакції, виявлення головної ідеї експозиції або експозиційного комплексу, естетичної насолоди, тощо) – справа настільки ж
наївна і безнадійна, як сподіватися на
те, що людина, вперше взявши в руки
скрипку, пензлик або глину, почне
створювати прекрасні витвори мистецтва.
Вчитель повинен усвідомлювати, що
переважна більшість учнів не готові до
сприйняття складної символічної мови
музею, до осягнення прихованого значення музейних речей. Пізнавати ж
оточуючий світ дитина починає саме з
розуміння цього прихованого значення
речей. Педагог повинен вміти допомогти їй в цій непростій і дуже важливій
пізнавальній діяльності. Таким чином,
потрібна велика попередня підготовка
дітей до спілкування з наочним світом
мистецтва, яку вчителі повинні вміти
спланувати та здійснити.
Для того, щоб учні пройнялися відповідним емоційно-ціннісним ставленням до художнього твору, не досить
пояснень та настанов педагога. Ці пояснення мають знайти підкріплення у
власному естетичному досвіді дітей.
Не випадково при багатьох музеях організовують центри музейної педагогіки з постійно діючим лекторієм,
з’являються гуртки малювання, графіки, фольклорні ансамблі, діють клуби
за інтересами, експедиційні загони,
впроваджуються музейно-педагогічні
програми, працюють творчі лаборато207
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рії, діють пересувні виставки, проводять педагогічні марафони, майстеркласи, акції, творчі зустрічі, театралізовані заходи тощо.
Музейний предмет, володіючи прихованими значеннями, дає багату їжу
для роздумів та уявлень. Його живодайна сила оповита ореолом святості
та є предметом шанобливого ставлення людей [1]. З його допомогою відбувається «занурення» людини в історичне минуле рідного краю, навіть
всього людства. Втрачаючи пам’ять
предків ніби втрачається трансмісія
культур від покоління до покоління.
Аби цього не сталося, потрібно, за
умов різнобічного осягнення дітьми
суті краси буття, вчасно навчити дітей
любити свій дім, свій рідний край,
свою Батьківщину.
Отже, використовуючи елементи
музейної педагогіки в навчальновиховній діяльності вчитель виявляється озброєним новими ефективними
методами впливу на естетичну сферу
дитини, розвиток її особисто-цін
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нісного ставлення до мистецтва. Педагогічна цінність та культурний потенціал, якими володіють музеї, дозволяють на якісно новому рівні пробудити
у дітей інтерес до краси рідного краю,
мови мистецтва, підготувати підґрунтя для естетичного виховання та творчого розвитку учнів, сформувати
особисто-ціннісне ставлення до мистецтва та його краси.
Література.

1. Барановская И.Г. Актуальные аспекты
развития музейной педагогики //
Современные технологии образования
взрослых: сб. науч. ст. / ГрГУ им.
Я. Купалы: Т.А. Бабкина (гл.ред.) [и
др.]. – Гродно: ГрГУ, 2011. – С. 77 – 80
2. Барановська І.Г.Педагогіка засобами театру // Zbiór raportów naukowych. „Nauka
I Utworzenie ХХІ Stulecia : Teoria, Pratyka,
Innowacje„. (29.11.2013 – 30.11.2013 ) –
Opole: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond
trading tour», 2013. – Str. 10 – 13.
3. Панкратова Т.Н., Чумакова Т.В. Занятия и сценарии с елементами музейной
педагогіки для младших школьников:
Первые шаги в мир культуры: Уч.- мет.
Пособие. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 160с.

PEDAGOGIKA

EFFECTIVENESS OF PROJECT METHOD: A BRIEF OVERVIEW
Kateryna Halatsyn

PhD in Pedagogical Sciences, Associate
Professor, Department of English for
Engineering, National Technical
University of Ukraine “Igor Sikorsky
Kyiv Polytechnic Institute”
The need for improved professional
education will require significant capacity
building on the basis of reforming the
education system. In order for the system
of vocational education carried out the
orders of the employers on the training of
workers and specialists, it needs to be as
dynamic as science and technology.
Along with the development associated with the restructuring objectives, educational content, activities of teachers and
students, formation of professionally significant personal qualities of future specialists with the importance of the optimal choice of teaching methods.
According to the interpretation of
G. Makhmutova, teaching method is not
a method of activity, and the rules that
should guide the teacher and students in
specific educational situations [3, p. 4142]. In turn, Yu. Babanskii focused on
the need to optimize the teaching process using a variety of methods, where
the interconnected activity of the teacher
and the student would come in all its
fullness and diversity, reflecting the
wealth of accumulated didactic methods
and teaching techniques.

Organization of high quality training
of students depends on the conditions
under which the need for knowledge
ahead of their buying process. Therefore,
in pedagogical theory and practice there
is a continuous search for new approaches, methods and teaching techniques
which are directed on activization of informative activity of students. In connection with the new conditions of the labour
market, employers’ requirements from
graduates of higher educational institutions, possession of interdisciplinary, generic skills, in the conditions when the
orientation learning is replaced by the
competence-oriented approach aimed at
the formation of key competences of future specialists, one of the most effective
technologies of development of such competences is project method.
The method of projects has arisen in
second half XIX century at agricultural
schools of the USA and is based on the
concept of “learning through work”. Scientists were encouraged to undertake
training through the organization of activity of students, based on the personal
interest of students and the need for obtaining new knowledge to solve practical
problems.
The project method has a negative and
a positive side. Among the negative factors of using the method is that it is im209
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possible to make any one project all the
necessary knowledge. When implementing the project method in practice violated the requirements of a systematic approach to training, namely: applying the
pedagogical system of the new element
need to be appropriately re-build all components of the system: objectives, content,
learning technology activities of teachers
and students. Positive to use the method
of projects is the high motivation, enthusiasm and interest of students, communication of acquired knowledge to real life,
identifying leaders, self-control and better
consolidation of knowledge. Project activities of students is not only the improvement of the educational process, but
also for a better assimilation of knowledge, skills and abilities for the successful
formation of key competences of future
engineers, developing students’ abilities to
see problems and topics projects, to develop their logical thinking, ability to
consider phenomena from different sides,
shaping the understanding of the importance of collective action.
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Project method, as any other technology that requires advanced training pedagogical workers in the sphere of the
competence-based learning and improvement scientific and methodical
work of teachers. Undoubtedly, the introduction of project method in the educational process of the university requires increased project management
activities, the dissemination of ideas of
pedagogical design on all components of
functioning of universities.
The problem of applying the project
method is also associated with the improvement of material-technical base of
the university, its informatization, the
creation of an environment of social partnership.
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Постановка проблеми. Формування та розвиток індивіда в сучасному
інформаційному суспільстві повинно
орієнтуватися на можливість його
успішної соціалізації та виконання
професійних обов’язків в умовах конкуренції. Тому така підготовка має
здійснюватися у відповідності з вимогами часу, що потребує оновлення
структури й змісту загальної середньої
освіти. Від так, у навчально-виховному
процесі повинні організовуватися такі
види діяльності, що сприятимуть самонавчанню індивіда, чи підвищуватимуть його ефективність, забезпечуючи основу формування його компетентностей.
Оскільки в основі будь-якої діяльності лежить певний алгоритм, тому
актуальним питанням, особливо в початковій школі, є формування алго-

ритмічних умінь в учнів. Адже саме в
молодшому шкільному віці закладаються пропедевтичні основи навчальної діяльності, всебічного розвитку та
виховання особистості. В учнів формується базовий понятійний апарат,
від рівня розвитку якого залежить цілісність системи знань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі є ряд
праць, присвячених формуванню алгоритмічної культури молодших школярів. Окремі аспекти її формування,
зокрема психологічне обґрунтування
проблеми, використання алгоритмів у
процесі пізнавальної діяльності, розкрито у дослідженнях таких психологів: Богоявленського Д.М., Гальперіна
П.Я., Давидова В.В., Кабанова-Меллєра
Є.М., Менчинської Н.О., Тализіної
Н.Ф. та ін.
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Принципи побудови навчальних
алгоритмів відображено в працях дидактів Бабанського Ю.К., Занкова Л.В.,
Лернера І.Я., Паламарчука В.Ф., Скаткіна М.М. Великої уваги надавали розробленню методики застосування алгоритмів у навчальному процесі ученіметодисти Болтянський В.Г., Монахов
В.М., Пейперт С. та ін. Проблемою
розвитку алгоритмічного мислення у
початковій школі займалися такі відомі педагоги і психологи, як: Баранов
С.П., Єремєєва Н.Н., Матюшкін А.М.,
Лернер І.Я. та ін.
Учені Верлань А.Ф., Жалдак М.І.,
Машбиць Ю.І. та інші розглядали алгоритмічні уміння як компонент інформаційної культури особистості.
Основи алгоритмування починають вивчатися ще в початковій школі і
є наскрізною темою різних предметів.
Винятковий потенціал у процесі формування та розвитку алгоритмічних
умінь молодших школярів мають уроки трудового навчання. Але аналіз
науково-педагогічної літератури вказує на недостатню теоретичну й практичну розробленість дидактичної моделі трудового навчання в початковій
школі, особливо в частині забезпечення формування алгоритмічних умінь.
З огляду на це, метою нашої статті є
аналіз можливостей уроків трудового навчання в проблемі формування алгоритмічних умінь учнів початкової школи.
Виклад основного матеріалу. Формування алгоритмічних умінь учнів
початкової школи полягає в засвоєнні
на інтуїтивно-практичному рівні понятійного апарату та відповідних спо212

собів поетапної діяльності. На цьому
рівні провідним елементом навчання є
пізнавальна діяльність учнів, у процесі
якої засвоюються загальні вміння й
навички, потрібні для роботи в інформаційному середовищі, формуються
основні алгоритмічні уявлення.
Трудове навчання учнів початкових
класів не може бути результативним
без чіткої і обґрунтованої організації
роботи. Першочерговим завданням в
трудовому навчанні є формування організаційних навичок учнів для виконання практичної діяльності з будьякого виду праці. За своєю сутністю
цей алгоритм являє собою набір простих правил, виконуючи, які учень
зможе виконувати прості трудові операції незалежно від виду праці, що
сприяє зміцненню знань і навичок, виробляючи при цьому мобільні вміння,
необхідні в подальшому навчанні.
Підготовка учнів до ефективного
використання алгоритмів на уроках
трудового навчання в початковій школі проходить у 3 етапи [3]:
1. Пропедевтичний етап – підготовка бази для роботи з новим навчальним матеріалом, актуалізація навичок,
на яких ґрунтується застосування алгоритму, формування нової навички.
Учні мають бути добре підготовлені до
виконання елементарних операцій алгоритму.
2. Основний етап:
а) розпочинається з моменту пояснення правила. Учні беруть активну
участь у складанні й записі алгоритму.
Учитель проводить бесіду, під час якої
на дошці здійснюється запис алгорит-
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му, що полегшує розуміння й засвоєння правила;
б) далі за схемою розглядаються
2–3 приклади;
в) роздаються картки з записом алгоритму або навчання проводиться за
загальною таблицею. Зміст зачитує
один учень. Потім виконуються тренувальні вправи (спочатку – колективно,
потім – самостійно). Потрібно здійснювати жорстку фіксацію розумових
дій (наприклад, у формі таблиці чи замінити графічними засобами: крапки;
стрілки; запитання; опорні слова; літерні позначення. У результаті темп
роботи підвищується. Але перейти до
порядкової (нетабличної) форми фіксації не можна до того часу, поки учні
не опанують навичок чіткої розумової
діяльності);
г) розгорнуте коментування (картки закриваються);
д) діти намагаються працювати самостійно (у разі потреби можуть використати картки та вказівки).
3. Етап скорочення операцій характеризується автоматизацією навичок:
деякі операції здійснюються за аналогією, інші – інтуїтивним шляхом, без
напруження пам’яті. Процес згортання відбувається не одночасно, а різними шляхами в різних учнів.
Своєчасному згортанню алгоритму
сприяють скорочені коментарі та приклади. Коментарі ефективні тоді, коли
викладені системно й пов’язані між собою загальними ознаками, подані в
певній послідовності.
Алгоритмічні уміння молодших
школярів підвищуються за таких умов:

• здійснення системно-структурного
аналізу алгоритмічного матеріалу у
змісті початкової освіти;
• організації алгоритмічної діяльності в навчальному середовищі;
• конструюванні відповідної системи
вправ на основі принципів цілісності,
ієрархічності та дотриманні поетапних зв’язків.
Як показує досвід учителів трудового навчання, найбільш прийнятним для
учнів варіантом є поділ роботи на уроці
трудового навчання на три етапи:
1) організаційно-підготовчий;
2) технологічний;
3) завершальний.
На кожному з цих етапів виконується відповідна частина роботи. На
організаційно-підготовчому етапі учні
знайомляться з темою уроку та планом
виконання виробу, працюють з інформаційними джерелами, ознайомлюються зі зразками майбутнього виробу, аналізують їх, складають критерії,
яким має відповідати задуманий виріб, розробляють конструкцію власного виробу, враховуючи всі необхідні
деталі (наприклад, спосіб кріплення
тощо).
Під час роботи над будь-яким видом праці на уроках трудового навчання в початкових класах можна застосовувати певний універсальний алгоритм. Наприклад, на уроці трудового
навчання даний алгоритм щодо формування знань може бути реалізований в наступній послідовності:
1. Визначається навчальна мета,
створюється пізнавальна мотивація і
формується в учнів готовність до
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сприйняття навчального матеріалу.
При цьому особливу увагу учнів звертається на актуальність досліджуваної
теми.
2. Детальний виклад теми здійснюється за допомогою наочності з натуральним зображенням виробу. При
цьому підкреслюються певні особливості даного виробу. У стислому викладі теми учням детально пояснюється призначення кожного компонента,
майбутнього виробу.
3. Індивідуальне і фронтальне обговорювання проводиться у формі бесіди (діалогу, монологу і. т.д.) проводиться по опорному плакату. На цьому
етапі увагу учнів варто звернути на
нові поняття.
4. Запам’ятовування опорного плаката і заповнення перфокарти проводиться учнями по пам’яті. При виникненні труднощів в учнів під час заповнення перфокарти з метою виключення негативних проявів учитель
надає індивідуальну допомогу окремим учням.
5. Контроль засвоєння досліджуваної теми здійснюється шляхом промовляння в голос змісту опорного плаката, заповнення кросворду і перфокарт з новими поняттями з досліджуваної теми та відповідей на запитання
вчителя
Аналізуючи трудове завдання,
учень визначає потрібні для його виконання технологічні операції, добирає матеріал та інструменти; визначає
послідовність виконання дій; порівнює та визначає спільне та відмінне в
способах виконання аналогічних тру214

дових завдань; узагальнює способи виконання трудового завдання [7, с. 40].
На основі таких мислительних дій і
розвивається інтелектуальна сфера
особистості.
Після
закінчення
організаційно-підготовчого етапу учні
приступають до етапу технологічного – безпосереднього виготовлення
виробу, а вчителю надзвичайно важливо стежити за дотриманням правил
безпечної праці.
Третій етап виконання проекту – виставка робіт та їх оцінювання [6, с. 11].
На підставі характеристики кожного з етапів, виділимо приблизну модель, яка характеризує кожен етап розвитку алгоритмічного мислення:
1. Ознайомитися з завданням;
2. Провести аналіз завдання;
3. Скласти алгоритм;
4. Записати алгоритм;
5. Провести аналіз складеного алгоритму;
6. Провести оптимізацію етапів алгоритму;
8. Здійснити розумові та практичні
операції.
Ефективнішому засвоєнню моделі
алгоритму сприяють спеціальні прийоми:
1) виконати вдома завдання за алгоритмами й запам’ятати послідовність операцій;
2) виконати завдання з використанням алгоритму без схеми (одному з
учнів можна запропонувати постановку альтернативних запитань, а другому – дати відповіді на них) [3, с. 70].
Враховуючи вікові особливості молодших школярів, кожну дію, що ви-
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конується з об’єктами, слід відпрацьовувати в матеріальному й матеріалізованому плані з обов’язковим промовлянням
кожної
операції.
На
матеріальному етапі відпрацювання
нової дії діти повинні залучатися до
практичної діяльності з предметами.
Ця діяльність забезпечується різноманіттям демонстраційного й роздаткового матеріалу. У матеріалізованому
плані дії відпрацьовуються не з предметами, а з їх замісниками – моделями.
Для цього діти повинні познайомитися з діяльністю моделювання. У процесі організації діяльності учнів корисно застосовувати різні форми: самостійну діяльність кожної дитини з
подальшою перевіркою відповіді кожного учня або колективного обговорення результатів; роботу парами, групами. На перших уроках із засвоєння
нової операції необхідно проводити
контроль кожної дії, потім контроль
повинен стати епізодичним, і, нарешті,
контролем результату дій [8].
Для більшої ефективності засвоєння
навчального матеріалу необхідне дотримання певних умов організації алгоритмічного матеріалу, що полягає у:
• виявленні в змісті предмету «Трудове навчання» в початковій школі
складових, які можна описати за допомогою алгоритмів;
• побудові оптимальних алгоритмів
розв’язування завдань;
• розроблені методик проведення
уроків з використанням алгоритмів,
здійсненні об’єктивного поопераційного контролю;
• виявленні впливу процесу форму-

вання алгоритмічної культури на розвиток логічного мислення, уваги,
пам’яті, навичок самоосвіти молодших
школярів;
• формуванні соціально значущих
мотивів діяльності (створення певної
етичної матриці) [2, с. 55].
Провідну роль в процесі алгоритмічного спрямування навчального
процесу відіграє вчитель, адже він визначає єдиний підхід, який найбільш
підходить до конкретних умов навчання для перетворення набутих учнями
знань в систему та може організувати
роботу з алгоритмічними навчальними засобами на уроках в початковій
школі, сприяючи тим самим розвитку
алгоритмічних умінь. З аналізу методичної літератури можна зробити висновок, що діяльність вчителя у процесі цілеспрямованого формування
алгоритмічних умінь має спрямовуватися на:
розкриття алгоритмічного характеру навчального матеріалу; ознайомлення учнів із загальними способами
алгоритмізації, базовими алгоритмічними структурами, способами і засобами їх опису, властивостями тощо;
добір вправ, завдань і задач алгоритмічної спрямованості;
формування в учнів уміння складати, використовувати, аналізувати та
оцінювати ефективність алгоритмів
під час розв’язування різних завдань.
Важливим в організації процесу
трудового навчання молодших школярів є передбачення, щоб вони не були
пасивними виконавцями трудових завдань. О. Матюшкин [5] у своїх дослі215
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дженнях підкреслює, що в результаті
навчання за принципом «роби як я»
протягом декількох років багато дітей
стають інтелектуально пасивними, які
не вміють самостійно виконати жодного кроку в процесі засвоєння знань і
умінь.
Застосування алгоритмів під час
формування знань на уроках в початковій школі позитивно позначається
на всіх видах трудової діяльності,
сприяє організації сприйняття, розвитку спостережливості і уваги учнів, що
в підсумку сприяє поліпшенню
соціально-трудової адаптації учнів до
життя.
Для більш ефективного засвоєння
знань, умінь і навичок під час алгоритмічної діяльності на уроках трудового навчання варто використовувати мотиваційні та стимулюючі методи навчання:
• створення ситуацій емоційноморальних переживань (використання
пізнавальних ігор);
• навчальних дискусій, цікавих пригод, гумористичних уривків, перегляд
навчальних телепередач, кінофільмів);
• створення ситуацій зайнятості, апперцепції, пізнавальної новизни; методи стимулювання почуття обов’язку і
відповідальності;
• переконання в значущості навчання; пред’явлення вимог, вправи, спрямовані на виконання вимог;
• заохочення в навчанні (засудження
недоліків у навчанні) та інші.
При цьому варто уникати формалізму, опиратися на життєвий досвід
дитини, використовувати різні ігрові
прийоми та інтерактивні методи:
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1) демонстрація наочних посібників;
2) залучення в процесі викладу нового матеріалу яскравих прикладів і
фактів;
3) показ парадоксальних явищ;
4) створення несподіваних ефектів,
що народжують здивування, емоції подиву, здивування;
5) створення проблемної ситуації,
проблемні питання;
6) евристичні бесіди [1, с. 70].
Досвід роботи з учнями показує,
що для успішного засвоєння організації практичної роботи необхідно створити максимально високий рівень мотивації навчальної діяльності. Активна
алгоритмічна діяльність учнів стимулюється радістю досягнень успіхів в
навчанні, тому важлива роль відводиться інноваційним методам навчанням, які вдало сприяють мотивуванню
до навчання. Мотиваційне забезпечення процесу формування алгоритмів
діяльності в учнів початкової школи
вбачається у використанні різноманітних форм, методів та засобів залучення учнів до діяльності.
Тому, вчителю варто використовувати в системі трудового навчання загальні методи виховання: переконання,
приклад, вимога, вправи, вправляння,
заохочення, покарання. Підбирати такі
методи навчання, щоб посилити мотиваційну функцію навчання.
Методи стимулювання мотивів інтересу на уроках трудового навчання:
• пізнавальні ігри;
• навчальні дискусії;
• створення ситуації емоційних переживань;
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• створення ситуації з опорою на
життєвий досвід [4, с. 52].
Висновки. Застосування алгоритмів на уроках в початковій школі позитивно позначається на всіх видах
трудової діяльності, сприяє організації
сприйняття, розвитку спостережливості і уваги учнів, що в підсумку
сприяє поліпшенню соціально-тру
дової адаптації учнів до життя.
Тому, в процесі дослідження ми виокремили певні особливості, яких необхідно дотримуватись для ефективного формування алгоритмічних умінь
в молодших школярів, а саме:
• здійснення системно-структурного
аналізу алгоритмічного матеріалу у
змісті початкової освіти;
• організація алгоритмічної діяльності в навчальному середовищі;
• розроблення відповідної методики
з використанням алгоритмічного змісту матеріалу на основі принципів цілісності, ієрархічності та дотриманні
поетапних зв’язків;
• здійсненні об’єктивного поопераційного контролю;
• формування соціально значущих
мотивів діяльності особистості.
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ФОРМУВАННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ
1-2 КУРСІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ТА ФУТБОЛУ
Величко СергійОлегович
магістр,
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради, м. Харків
Приходько Іван Іванович
кандидат педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради, м. Харків
Мудрик Василь Іванович
кандидат педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри спортивно-педагогічних і біологічних дисциплін
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради, м. Харків
Дослідження останніх років щодо
рухової активності різних соціальнодемографічних груп населення дозволили виявити деякі її закономірності і
взаємозв’язки з фізичною підготовленістю. Насамперед, слід зазначити фундаментальні роботи Л. Н. Нифонтової, В. І.
Жолдак, O. A. Пирогової, Л. Я. Іващенко,
К. Купера з проблем рухової активності.
Серед сучасних науковців, питання рухової активності досліджували В. В. Романенко, А. І. Драчук та інші. Проте,
вказані дослідження, в першу чергу, стосувалися професіонально-прикладних,
вікових і статевих аспектів і деякою мірою регіональних особливостей рухової
активності різних груп населення. Також
є дослідження взаємозв’язку різних за
змістом видів фізкультурно-спортивної
та оздоровчої активності і рівнем рухової активності.
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При цьому важливо зазначити, що
специфіка навчання у ЗВО педагогічного профілю вивчена недостатньо.
Зауважимо, що більшість робіт мали
констатуючий характер, зокрема досліджувалися проблеми перспектив
різних видів рухової активності, в тому
числі конкретних фізичних вправ з
метою забезпечення раціональних режимів рухової активності студентів
певних профілів вищого навчального
закладу. Методичні аспекти забезпечення самостійних занять досліджувались паралельно, поза контекстом
змісту рухової активності і її регіональних особливостей, які мають
вплив на формування мотивації щодо
участі студентів у фізкультурноспортивній і оздоровчій роботі.
У той же час урахування бажання
студентів займатися фізичними впра-
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вами досить важливе, оскільки при
обмеженому виборі форм і видів
фізкультурно-спортивних і оздоровчих занять без опори на конкретні інтереси студентів, значно знижується
чисельність осіб, залучених до них.
Аналіз наукової літератури свідчить
про те, що існуючі методи організації
фізичного виховання у вищих навчальних закладах недостатньо ефективні
для підвищення рівня рухової активності, фізичної підготовленості, інтересу значної кількості студентів до занять фізичними вправами. Проблема
оптимізації фізичного виховання на
основі спортивних інтересів і мотивів
фізичного вдосконалення студентської
молоді вже давно є предметом уваги
багатьох дослідників. Ефективність занять з фізичного виховання з конкретною спортивною спрямованістю підтверджено низкою наукових досліджень.
Не дивлячись на особливу популярність футболу серед студентів, як серед
юнаків, так і серед дівчат, та наявність
наукових досліджень з футболу, потрібно зазначити, що в силу об’єктивних
і суб’єктивних причин футбол, як
ефективний засіб підвищення рівня
фізичної підготовленості, рухової активності та підтримання постійного
інтересу до занять, не знайшов свого
використання в програмах з фізичного
виховання для студентів ВНЗ.
Мета дослідження – теоретично
обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність занять футболом на рівень рухової активності студентів закладів вищої освіти.

Як свідчать «Державні вимоги до
системи фізичного виховання молоді»,
стратегічною метою фізичного виховання в країні є формування фізичного, морального і психологічного
здоров’я, усвідомленої потреби у фізичному вдосконаленні, розвиток інтересу і звички до самостійних занять
фізкультурою і спортом, набуття знань
і вмінь здорового способу життя.
Програма з фізичного виховання,
яка була затверджена ще 14 листопада
2003 року Міністерством освіти і науки України для досягнення мети і вирішення завдань фізичного виховання
студентів повинна забезпечувати для
взаємозалежних змістовних дидактичних компоненти: обов’язковий базовий, що формує основи фізичної культури особистості фахівців відповідного рівня освіти бакалавр та магістр) і
елективний, що спирається на базовий
і доповнює його з урахуванням професійної фізичної підготовки, індивідуальних мотивів, інтересів і потреб,
стану здоров’я. Навчальний матеріал
кожного з компонентів реалізується
через розділи програми: теоретична
підготовка, методична підготовка, фізична підготовка і контроль. В цільовій комплексній програмі «Фізичне
виховання – здоров’я нації», в напрямку «Фізичне виховання і фізкультурнооздоровча робота у навчальновиховній сфері» важливим є комплекс
питань, що спрямовані на збільшення
обсягу рухової активності, підвищення якості навчального процесу, формування у дітей та молоді потреби
зміцнення здоров’я засобами фізичної
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культури і спорту. Згідно програми
фізичне виховання має в комплексі
формувати розумові і фізичні якості
особистості, удосконалювати фізичну і
психічну підготовку на принципах індивідуального підходу, пріоритету
оздоровчої спрямованості. На базі Законів України «Про освіту», «Про фізичну культуру і спорт» було затверджено «Концепцію фізичного виховання в системі освіти країни». Національна система фізичного виховання
дітей і молоді в країні має зв’язок з
традиціями народу, його життям, інтересами, моральними цінностями. Як
підкреслено в документі, фізичне виховання в навчальних закладах повинно базуватися на принципах індивідуального та особистісного підходу,
пріоритету оздоровчої спрямованості,
широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення, безперервності цього процесу врахування регіональних умов.
Основою системи фізичного виховання дітей та молоді є обов’язкові заняття дошкільних, середніх і вищих
навчальних закладах усіх типів і форм
власності з дисципліни «Фізичне виховання». Її зміст визначається програмами, які враховують вікові особливості, пов’язані з іншими предметами, що формують особистість в процесі освіти.
З метою сприяння задоволенню потреб суспільства у досягненні оптимальної фізкультурної освіти, стану
психічного та фізичного здоров’я, фізичного розвитку та рухової підготовленості підростаючого покоління роз220

роблено нові програми фізичного виховання ЗВО. Вони пропонують для
дітей і молоді навчальний пріоритетний матеріал, вправи для обов’язкового
повторення, домашні завдання, контрольні навчальні нормативи та вимоги,
орієнтовні комплексні тести оцінки
стану фізичної підготовленості.
Загалом нові законодавчі акти та
програми є значним кроком вперед в
удосконаленні системи фізичного виховання. Водночас, залишається проблема їх виконання, а також факт недостатньої фахової підготовки вчителів, теоретично-методичного і матеріального забезпечення фізичного
виховання, недооцінка ролі фізичного
виховання як основного чинника, який
зміцнює здоров’я, формує інтереси,
світогляд дитини.
На сучасному стані розвитку суспільства фізична досконалість визначається як оптимальний рівень всебічної рухової підготовленості людини,
яка необхідна їй у сфері соціально обумовлених видів діяльності. Досягнення фізичної досконалості людини засобами фізичної культури потребує
оптимальної організації спеціалізованого педагогічного процесу. Сьогодні
фізичне виховання студентської молоді, на жаль, далеке від досконалості,
що обумовлено рядом активних причин: 1) недостатня кількість занять за
навчальним планом; 2) низький рівень
мотивації до систематичних занять фізичними вправами; 3) низький рівень
використання технічних засобів під
час навчальних занять; 4) недостатнє
фінансове забезпечення; 5) низька
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ефективність управління фізичним
вихованням, яке здійснюється у вищих
навчальних закладах.
Висновки.
Аналіз
науковометодичної літератури свідчить, що
питання збільшення рухової активності студентів ЗВО засобами фізичного виховання, зокрема футболом,
вивчені недостатньо. Численні дослідження науковців виявили низький
рівень фізичної підготовленості студентів, стану фізичного здоров’я, рухової активності та інтересу до занять з
фізичного виховання. Відсутність
сформованої потреби студентів в систематичних заняттях фізичними вправами та байдуже ставлення до освітнього процесу вимагають пошуку
більш досконалих засобів і методів фізичного виховання у ЗВО. В освітньому процесі доцільно відмовитись від
програмного змісту фізичного вихо-

вання і звернутись до особистості студента, його інтересів і потреб у сфері
фізичного виховання.
Застосування методики фізичної
підготовки студентів засобами футболу довели її ефективність. У студентів
підвищились показники фізичної підготовленості, рухової активності, зросла мотивація до занять фізичним вихованням, що позитивно вплинуло на
спосіб життя.
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Анотація. Стаття присвячена аналізу світового досвіду виникнення дистанційного навчання та проблем імплементації в український освітній простір
Ключові слова: дистанційне навчання, вищий навчальний заклад, форми
навчання, методи навчання, практики дистанційного навчання.
В даний час в усьому світі отримує
поширення ДН, яке дає унікальну
можливість отримувати нові знання в
різних областях людської діяльності,
самостійно плануючи місце, час і форму навчання. [1]
Крім традиційних форм отримання
освіти - очної та заочної - сьогодні все
більш широко поширений такий інноваційний підхід до освіти, як дистанційне навчання . За прогнозами фахівців, в найближчі п’ять років дві третини студентів в розвинених країнах будуть навчатися дистанційно.
Аналізуючи наукові публікації вітчизняної та зарубіжної теорії та практики
дистанційного навчання можна відзначити характерні особливості, властиві
ДН як самостійній формі навчання. [2]
– «Доступність». Можливість навчатися у зручний для себе час, у власному темпі без шкоди для інших сфер
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діяльності студента. Навчання може
проводитися без відриву від основної
роботи на виробництві.
– «Масштабність». Відстань від місця знаходження студента до освітнього закладу не є перешкодою для ефективності навчального процесу.
– «Зв’язок між студентом та викладачем». На відміну від заочного навчання студент має «постійний» контакт з викладачем за допомогою консультацій використовуючи спеціалізовані програми для спілкування через
Інтернет або соціальні мережі.
– «Інтернаціональність». ДН забезпечує зручну можливість експорту та
імпорту освітніх послуг.
Велику увагу до ДН проявили вищи
навчальні заклади США, через географічні обставини країни потрібна була
нова форма навчання. Перш за все, заклади потурбувалися за наступні гру-
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пи населення, що знаходиться в невигідних умовах і обмежені в можливостях отримати вищу освіту через проблеми зі здоров’ям або інвалідністю,
віддаленістю закладів, брак часу або
обмеженості фінансових ресурсів; частина дорослої аудиторії яка не отримувала вищу освіту протягом 10-15 років
після закінчення середньої школи; населення, яке потребує для подальшого
працевлаштування або кар’єрного росту в отриманні другої вищої освіти без
відриву від виробництва та ін. [3]
Подальший розвиток систем дистанційного навчання передбачає забезпечення максимальної інтерактивності. Не секрет, що навчання
тільки тоді стає повноцінним, коли
досягається імітація реального спілкування з викладачем, до цього і слід
прагнути. Необхідно використовувати поєднання різних типів електронних комунікацій, що дозволяє компенсувати недолік особистого контакту за рахунок віртуального спілкування. [4]
Застосування інноваційних технологій ефективно і якісно навчати - залежить в першу чергу від професійного
і педагогічної майстерності розробників електронних дидактичних засобів.
Таким чином, на основі вищезазначеного, можна зробити висновок, що
така форма навчання як дистанційне
стала дуже популярною та корисною в

усьому світі, і використовується в провідних ВНЗ розвинених країн. Застосування подібного досвіду у вищих
навчальних закладах України допоможе мотивувати різні прошарки населення до навчання, підвищення кваліфікації, зміни спеціалізації, котрі цього
потребують, але знаходяться в ситуації
коли теперішні форми навчання їх не
влаштовують.
Важливим фактором який впливає
на впровадження дистанційного навчання є спроможність ВНЗ відповідати вимогам як професійним так і технічним, які дозволяють застосування
та успішне використання дистанційного навчання в своєму навчальному
процесі.
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Стабільне погіршення стану здоров’я
й фізичної підготовленості студентів
досі залишається актуальною проблемою вищої освіти (Г. П. Грибан та ін.).
Великий відсоток молоді має низькі показники розвитку фізичного стану, зайву вагу, схильність до частішої захворюваності, порушення постави, зниження функціонування серцево-судинної й
дихальної систем, дефекти зору й
нервово-психічне перенапруження.
Основними причинами даної проблеми є низька мотивація до занять
фізичними вправами в умовах та поза
межами закладів вищої освіти, недотримання принципів здорового способу життя, недостатня кількість рухової
активності в умовах нераціонального
розподілу часу між обсягами розумового й фізичного навантаження (Ж. Г.
Дьоміна, О. В. Тимошенко).
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За даними В. Л. Волкова, реалізація
оздоровчих завдань на практиці здебільшого зводиться до підвищення рухової активності студентської молоді, а
розвиток фізичних якостей студентів
має другорядне значення і здебільшого
не оцінюється [4].
Не зважаючи на суперечності щодо
статусу дисципліни «Фізичне виховання» у навчальних планах підготовки
фахівців, необхідною умовою якісної
вищої освіти залишається забезпечення належного рівня фізичної підготовки студентів, що передбачає реалізацію
задач зміцнення здоров’я, розвитку усіх
фізичних здібностей, підвищення ефективності використання фізичних вправ
на заняттях з фізичного виховання у
сучасних реаліях вищої школи.
Плавання – один з найбільш популярних і масових видів спорту. Пла-
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вання – ефективний засіб зміцнення
м’язової, серцево-судинної і дихальної
систем, зняття нервово-психічного напруження, комплексного розвитку фізичних якостей. Тому можливості застосування плавання для оздоровлення та комплексного фізичного виховання студентської молоді не
викликають сумніву.
У сучасній педагогічній науці існують численні дослідження впливу
оздоровчого плавання на організм тих,
хто займається (М. М. Булатова,
К. П. Сахновський, О. А. Іванова,
Р. В. Кууз та ін.); теоретико-методичним
основам навчання плаванню присвячені роботи Д. А. Вікулова, І. Л. Ганчара, Ю. О. Полатайка, О. В. Скалія,
З. П. Фірсова; особливості занять з
оздоровчого плавання розкриті у працях Н. Ж. Булгакової, Н. В. Глущенко.
Проте на даний момент питання про
підвищення ефективності фізичної
підготовки студентів коледжу за допомогою оздоровчого плавання на заняттях з фізичної культури у закладах вищої освіти залишається недостатньо
розробленим.
Мета дослідження – розкрити особливості навчання плавання студентів
педагогічного коледжу
Вивчення процесу організації фізичного виховання у Вищих Навчальних Закладах виявило невідповідність
між метою навчально-виховного процесу та ступенем рухової активності
студентів. Це зумовлює протиріччя
між вимогами до фізичної стану підготовки майбутніх фахівців і реальним
його рівнем під час навчання [2]. Низь-

ка ефективність реалізації оздоровчих
завдань у процесі фізичного виховання зумовлює пошук шляхів покращення фізичної підготовки молоді, розробки більш дієвих технологій, які повинні відповідати індивідуальним особливостям та інтересам студентів,
чинити комплексний вплив на зміцнення здоров’я та розвиток рухових
якостей.
Г. П. Грибаном переконливо доведено, що потреби, мотивація та інтерес
до занять фізичними вправами у студентів мають виразні вікові особливості, пов’язані з психічним розвитком, соціально-економічними умовами формування особистості та рядом
інших чинників [5].
З метою вивчення мотивації до занять фізичними вправами, отримання
суб’єктивних даних щодо фізичного
стану, самопочуття, відношення до
дисципліни «Фізичне виховання», причин її відвідування, за спеціально розробленою анкетою проведено анкетування студентів коледжу факультету
фізичного виховання Комунального
закладу «Харківська гуманітарнопедагогічна академія» Харківської обласної ради (55 осіб).
Діагностика
фізкульт урноспортивних інтересів студентської молоді засвідчила, що переважна більшість студентського контингенту віддає перевагу плаванню (35 %), гімнастиці (25 %), спортивним іграм (40 %).
Результати аналізу мотиваційних
уподобань студентів підтверджують
дані І. Ю. Хіміча про те, що серед різноманітних форм рухової активності
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серед молоді великою популярністю
користується оздоровче плавання [3].
Н. Ж. Булгакова та О. Ю. Фанигіна
переконані, що фізичні вправи у водному середовищі є ефективним засобом
фізичної підготовки студентської молоді. Застосування плавання у процесі
фізичного виховання студентів дає змогу розвивати як кисневі так і безкисневі
механізми енергозабезпечення організму, сприяє розвитку гнучкості, силової
витривалості більшості м’язових груп.
А також, положення тіла у воді під час
занять з оздоровчого плавання добре
розвантажую опорний скелет та запобігає травматизму, а специфічні властивості водного середовища сприяють
психоемоційному розвантаженню та
активному відпочинку в умовах розумового напруження у процесі навчальної діяльності [1; 2].
Ефективність занять з фізичного
виховання у закладах вищої освіти недостатня для усунення дії гіподинамії
на студентів у процесі навчання. Зміст
навчальних занять з фізичного виховання малоефективний щодо розвитку
фізичних якостей молоді. Відсутня ді-
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єва мотивація молоді до відвідування
занять з фізичного виховання.
Список литератури:

1. Булгакова Н. Ж. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание/ Москва: Издательский центр «Академия»:,
2005. – 432 с.
2. Химич
И.
Ю.
Формирование
специальных способностей и навыков
студентов вузов в обучении рекреационному плаванию: автореф. дис. …
канд. педа. наук. 13.00.02 / Национальный
педагогический университет Драгоманова. – Киев, 2011. - 19 с.
3. Волков В. Мониторинг и оценка физической подготовки студентов: учебное
пособие [для студентов высших учебных
заведений] – / В. Волков, А. Терещенко.
– Киев: Нора-принт, 2006. – 68 с.
4. Грибан Г. П. Аналіз фізичної підготовленості студенток вищих навчальних закладів / Г. П. Грибан // Науковий часопис
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №
15.“Науково-педагогічні проблеми фізичної культури: зб. наук. праць. – Київ:
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова,
2014. – Випуск 3K (45) 14. – С. 62-68.
5. Оздоровительное плавание в вузе: теория и практика: учебное пособие / сост.
И.В. Переверзева, О.В. Арбузова. –
Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 143 с.

PEDAGOGIKA
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Сформована система професійної
освіти в Німеччині на протязі багатьох
десятиліть успішно забезпечує, підготовку висококваліфікованих фахівців
як для потреб власних, так і європейських підприємств. Завдяки скоординованій діяльності урядових структур,
Федерального інституту професійної
освіти, земельних інститутів, що займаються питаннями педагогіки й
освіти, різних громадських організацій у Німеччині вдалося виробити
критерії якості підготовки фахівців з
багатьох професій і розвинути систему професійної освіти, доповнивши її
новим елементом – навчанням через
все життя. Досвід німецької системи
професійної освіти становить безсумнівний інтерес [5].
Засновником дуальної освіти вважають Німеччину. Від неї цю систему
перейняли Канада, Австрія, Швейцарія та інші країни. Дуальна система
освіти – це поєднання роботи і навчання, коли молодого спеціаліста навчальний заклад готує разом з підпри-

ємством. А компанія визначає потрібні
їй спеціальності й замовляє їх у вищому навчальному закладі.
Більшість молодих людей, які здобувають професійну освіту, навчаються за «дуальною системою», що є поєднанням практики на підприємстві з
теорією у професійній школі. Отже,
приватна економіка і держава спільно
відповідають за професійну освіту. З
боку держави федерація розробляє загальні правила навчання, а професійними школами відають окремі землі.
Хлопці найчастіше здобувають професію автомобільного механіка, електромонтера, промислового механіка, комерсанта гуртової та зовнішньої торгівлі, маляра або столяра. Дівчата віддають перевагу таким професіям, як
фельдшер, продавець, перукар, офісний працівник.
Абітурієнту в Німеччині для вступу
до вищої дуальної школи потрібно
отримати середню або спеціалізовану
середню освіту і знайти партнера серед
підприємств, це головна умова. Сту227
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дентів відбирають на конкурсних засадах.
У Вищій дуальній школі ГераАйзенах навчання триває шість семестрів – три роки. Кожен семестр ділять
на три місяці теорії і три – роботи на
підприємстві. Хоча в інших закладах
для отримання теоретичних знань студенту достатньо 1-2 дні на тиждень
відвідувати вищий навчальний заклад,
а також працювати самостійно. Решта
підготовки – робота на підприємстві.
У компанії студент має наставника.
Статус куратора закріплений у законі і
за свою роботу зі студентом він отримує 538 євро. Впродовж трьох місяців
він займається разом зі студентами
проектами, які мають безпосередній
зв’язок з підприємством. «А це є суттєвою перевагою для компанії, – розповідає представник комунального підприємства міста Ерфурт (Німеччина)
Удо Бауер. – Учень інтегрується в систему підприємства, вивчає всі робочі
механізми. Також цим випробовуються
і впроваджуються ті чи інші проекти,
які мають значення для майбутнього
компанії. Ці проекти оцінює і наставник, і професор вищої школи».
Але є і традиційні контрольні роботи та домашні завдання.
Дуальна освіта закріплена на законодавчому рівні. Однак після завершення навчання випускник не
зобов’язаний працювати в компанії,
яка його вчила [2].
Крім навчання на підприємстві,
юнак чи дівчина повинні ще три роки
відвідувати один-два рази на тиждень
професійну школу. Під час навчання
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молодь, вивчаючи загальноосвітні
предмети, набуває ще й спеціальних
теоретичні: знань, які вона може тут
засвоїти краще і ширше, ніж на підприємстві. Успішність підтверджується свідоцтвом про закінчення навчання, яке видається після випускних екзаменів відповідною палатою. Професійна школа є обов’язковою для молоді,
яка не досягла 18 років і не відвідує
ніякої іншої школи. Протягом підготовчого року учні отримують теоретичні знання з професій, що допомагає
їм вибрати майбутню професію.
Якість підготовки молоді в рамках
дуальної системи освіти тісно пов’язана
з викладацькими кадрами (вчителями,
вихователями, майстрами), які повинні
добре володіти не тільки предметом
викладання, а й бути професійно придатними, здатними пробуджувати
інтерес учнів до вдосконалення фахової
майстерності за обраною професією
впродовж усього трудового життя. Для
цього, відповідно до діючих вимог,
вони навчаються та систематично
підвищують кваліфікацію у спеціальних
навчальних закладах і на курсах, складають іспити на знання методик
професійної освіти та їх процесуального застосування, що забезпечує високий рівень їхньої професійної й
педагогічної компетентності та одержання права на викладання [3].
Отримуючи професійну освіту на
підприємствах, молодь на практиці
набуває навички для їх подальшого застосування. Підприємства виграють
від системи дуальної підготовки ще й
тим, що після закінчення навчання
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молодих спеціалістів можна відразу
залучати до виробництва. Тому що,
теорія у поєднанні з ефективною практикою – це запорука успіху
кваліфікованого спеціаліста, який повинен мати мінімальний багаж основних знань у галузі, але при цьому знати, як виконуються всі технологічні
операції у виробничому процесі [3].
Впровадження дуальної освіти в
Україні найбільше чекають виробнича,
аграрна та ІТ-сфери. Студенти, які
вчаться за цими напрямками, більше
потребують практики, ніж теорії. На
жаль, технічна база вітчизняних вишів
застаріла. Тим часом, бізнес вкладає
гроші в інновації, а тому може навчити
студентів виробничим процесам.
Згідно з принципами дуальної освіти, підприємці можуть формувати
розклад занять, забирати зайві предмети і навіть приймати іспити у студентів. Також платять стипендію, наближену до зарплатні. Таким чином
молодим спеціалістам не потрібно шукати компроміс між навчанням і підзаробітком.
Нині в Україні до впровадження
дуальної системи навчання готові
окремі навчальні заклади, підприємства та організації. Елементи такої
освіти вже застосовують в низці вітчизняних ВНЗ – Сумському державному університеті, Сумському національному аграрному університеті, Національному лісотехнічному університеті та інших. У цих вишах студенти
здобувають знання не тільки в
освітньому закладі, але й в умовах реального виробництва. Завдяки цьому

випускники гарантовано отримують
робоче місце, до якого вони майже
повністю адаптовані [4].
Отже, позитивні сторони дуальної
системи професійної підготовки:
• Студент поєднує навчання і стажування на підприємстві. При цьому
отримує стипендію, близьку до заробітної плати.
• Випробовуються і впроваджуються
ті чи інші проекти, які мають значення
для майбутнього розвитку компанії.
Ці проекти оцінює і наставник, і професор вищої школи.
• Після завершення навчання випускник не зобов’язаний працювати в
компанії, яка його вчила.
• Можливість співпраці із підприємством в майбутньому.
• Стійкий ринок праці.
• Міграція «Місто-Село».
• Економічна ефективність підприємства.
• Ефективність трудових ресурсів користувачі.
• Постійна модернізація.
• Компетентність, досягнення результатів.
• Конкурентоспроможність.
• Підприємство вирішує, що є важливим та актуальним у навчальному
процесі.
• Студент детально вивчає весь виробничий цикл.
• Студенти отримують найновіші
знання і вміння.
• Систематизація учбового матеріалу.
Отже, досвід Німеччини може бути
корисним при розробці стратегій реформування професійної освіти для
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інших європейських країн-учасниць
Болонської ініціативи. Результати аналізу цього досвіду можуть сприяти
розвитку й збагаченню української
системи професійної освіти, дозволять
уникнути помилок та дадуть можливість розкрити нові підходи до вирішення ряду проблем у цій галузі.
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Сучасна дійсність висуває нові вимоги до українських освітніх сільськогосподарських установ. Різкий
поворот українського суспільства до
ринкової економіки змусив переорієнтувати методи й засоби професійної підготовки майбутніх сільгоспвиробників на потреби ринку. Основна
вимога до фахівців сільськогосподарської освіти в Україні, незважаючи на
свої явні успіхи в багатьох напрямках,
цій головній вимозі, на жаль, не відповідає.
Формування й розвиток сільськогосподарської освіти в Німеччині взагалі й
вищої зокрема нерозривно пов’язані, з
одного боку, із соціально-економічними
й політичними подіями, що відбуваються в країні, а з іншого боку – з науковотехнічним прогресом. Багато століть
сільське господарство розглядалося як
невід’ємна частина природи, техніка й
засоби аграрного виробництва розвивалися вкрай повільно, а тому син орача,
за висловлюванням Жан-Жака Руссо, не
мав потребу в навчанні, а повинен був
займатися лише тим, чим займалися
його батьки й діди [2].

XVIII століття поклало початок
бурхливому розвитку науки й техніки,
зародженню капіталістичних засобів
виробництва. Уже в другій половині
XVIII століття видатні представники
епохи освіти, знамениті енциклопедисти Дідро й Даламбер висувають
думку про те, що розум і науковотехнічний прогрес дозволять людині
змінити природу. Так званий рух «агрономів», що зародився у суспільстві в
другій половині XVIII століття, активно пропагує ідеї про те, що сільське
господарство має потребу в науковій
думці й що необхідно боротися з відсталим укладом у сільськогосподарському середовищі. Для того щоб втілити дані ідеї в життя, необхідно створювати сільськогосподарські школи,
де наукові дисципліни вивчалися б у
тісному зв’язку із сільськогосподарською практикою.
Витоки аграрної освіти і науки
йдуть із далекої глибини. Набуття численних ремесел, розвиток сільського
господарства відбувалися передачею
знань від покоління до покоління.
Тільки в ХVІІІ ст. стали утворюватися
231

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA
спеціальні освітні сільськогосподарські школи.
Раніше, ніж в інших європейських
країнах, становлення сільськогосподарської освіти відбулося в Німеччині, де
впродовж віків спостерігалося протистояння двох течій стосовно заснування вищих сільськогосподарських шкіл.
Йдеться про боротьбу теоретичної університетської освіти з практичним напрямом ізольованих вищих шкіл.
Розвиток сільськогосподарської
освіти при університетах у Німеччині
мав два етапи. Початковий етап розпочався в першій половині XVIII ст., коли
першочерговим стало питання про
звільнення законодавчим шляхом нижчих землеробських класів Німеччини
від кріпосної залежності. Саме тоді нарівні з корінними університетськими
науками до німецької економічної школи вводиться курс сільського господарства. Початок викладанню сільського
господарства був покладений у 1727 р.,
коли прусський король Фрідріх Вільгельм І заснував кафедру економії в
Галльському університеті [4].
Нову епоху сільськогосподарської
освіти відкрив учений-педагог Альбрехт Теєр. Саме він обґрунтував необхідність вивчення сільськогосподарських дисциплін у тісному зв’язку з
практичним закріпленням у господарстві. За його ініціативою та під його
керівництвом була створена в 1806 р.
перша сільськогосподарська академія
у Меглині [5].
Більша частина академій були самостійними сільськогосподарськими
інститутами, безпосередньо не пов’я
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заними з університетами. Деякі з цих
академій навіть прославилися своїм
„практичним” напрямом, звичайно,
залежності від особистих схильностей
і талантів їхніх засновників і керівників. Такою була заснована в 1818 р. знаменитим Шварцем Гогенгеймська академія.
Незважаючи на практичний напрям створення самостійних освітніх
закладів на першому етапі історії німецької вищої сільськогосподарської
освіти спостерігається безпосередній
зв’язок цих академій з університетами.
Він виражався в необхідності брати
викладачів з університетів, звертатися
до досвіду університетів при влаштуванні академій, користуватися загальнонауковими допоміжними установами університетів. Це призвело до запровадження поєднання академій та
університетських центрів. Але принцип побудови освітнього курсу та викладання теоретичного матеріалу був
скоріше „практичний”: академії були
самостійними, ізольованими сільськогосподарськими школами [4].
Наступним, теоретичним напрямом розвитку сільськогосподарської
освіти в цій державі було створення
відповідних навчальних закладів при
університетах. Так, у 1835 р. при Грейфсвальдському університеті була відкрита агрономічна академія в маєтку
Ельдена.
Видатну роль у розробці питань
сільського господарства зіграв Ю. Кюн,
що зайняв у 1862 р. кафедру сільського
господарства в Галльському університеті [6, 7]. Під його керівництвом при
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університеті, де студенти вивчали повний обсяг природничих наук (чого не
було в спеціальних академіях), був
створений сільськогосподарський інститут – цілий комплекс установ для
наочного і практичного закріплення
теоретичного матеріалу. Подібні інститути були засновані при університетах
у Лейпцизі, Гіссені, Геттінгені, Кенігсберзі, Кілю, Бріславлі, Гейдельберзі.
Поєднання вищої сільськогосподарської освіти з практичними установами в зразкових господарствах знаменитий німецький учений Юстес Лібих вважав марним. Свої погляди вчений обґрунтовував тим, що вища
теоретична підготовка і практика повинні йти роздільно і незалежно одна
від одної. Школа повинна служити винятково інтересам першої. Критика Лібиха автономності і замкнутості сільськогосподарської освіти призвела до
чергового повороту в розвитку сільськогосподарської школи і сприяла поєднанню університетської і спеціальної агрономічної освіти.
Раціональна постановка сільськогосподарської освіти мала важливе значення для будь-якої країни. У безпосередньому зв’язку зі спеціальною фаховою освітою перебувало саме аграрне
виробництво, від широкого розгалуження мережі освітніх закладів, розвитку вузькофахових наук та проведення
заходів із поширення аграрних знань
серед широких верств населення залежав рівень аграрного виробництва. Викладання курсу сільськогосподарських
дисциплін, як і сама назва кафедри, постійно змінювалося, що залежало від

тих завдань, які покладалися на університетські кафедри. Перші університетські кафедри мали назву “Сільське господарство і лісництво”.
Систематичному вивченню сільського господарства та його науковому забезпеченню поклав початок німецький
учений А. Теєр. Він визначав сільське
господарство, як „промисловість, що
мала за мету, через виробництво рослинних і тваринних продуктів, одержувати прибуток” [4]. Взагалі німецький
термін „сільське господарство” означав
не тільки обробіток ґрунту й вирощування на ньому господарських рослин,
але й скотарство, що перебувало в безпосередньому зв’язку з землеробством.
Історія сільськогосподарських шкіл
Німеччини першої половини ХІХ ст.
довела, що успіх закладів у значній
мірі забезпечувався людським фактором викладацького складу. Меглінська
академія всесвітньою популярністю
була зобов’язана успіху відомого сільськогосподарського
просвітителя
Теэра; Гогенгеймська академія – Шварцу, Векерлину, Пабсту; Эльденаська
академія – Шульцу; Поппельсдорфська – Гарштейну [5].
Отже, досвід Німеччини переконливо доводить, що в будь-яких умовах на
перше місце повинен висуватися людський фактор, а також ефективна система підготовки грамотних фахівців.
У підсумку саме це й стало основою
успішного розвитку агропромислового
комплексу даної країни, найбільшого
на сьогоднішній день у Європі виробника й експортера сіль
сько
господар
ської продукції.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
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Відповідно до Переліку галузей
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти (2006 р., 2015 р.), і педагогічної
зокрема, відносно такі: 05 Соціальні та
поведінкові науки (спеціальність
053 Психологія); 23 Соціальна робота
(спеціальність 231 Соціальна робота).
Національний класифікатор професій
визначає спеціальності за професійними назвами робіт, соціономічними за
своєю сутністю: 2445.2 Професіонали
в галузі психології (психолог, практичний психолог); 2446.2 Пофесіонали в
галузі соціального захисту населення
(соціальний працівник); 2340 (педагог
соціальний). [2,1]
Професійна діяльність фахівців соціономічних спеціальностей, регламентована законодавством (Закон
України «Про волонтерську діяльність» (2011 р.,із змінами 2015 р.), Державний стандарт соціальної послуги
профілактики (2015 р.), Державний
стандарт соціального супроводу сімей

(осіб), які перебувають у складних
життєвих обставина (2016 р.) тощо),
спрямована на підтримку й надання
засобами міжособистісного спілкування допомоги людям різних вікових категорій, соціальним аутсайдерам, переселенцям із окупованих територій,
біженцям – усім, хто пребуває у складних життєвих ситуаціях. [2,2]
Відповідно до цього основою міжособистісного спілкування майбутніх
фахівців соціономічних спеціальностей, вагомим засобом вирішення будьяких питань – від проблем державної
ваги до буденних порад – є вправне
володіння комунікацією.
Інтегрувальними чинниками формування комунікативної компетентності у майбутніх фахівців означених
соціономічних спеціальностей є: пріоритетність гуманістичної парадигми
(пильна увага до особистості, осмислення самоцінності кожного учасника
процесу спілкування; виявлення поваги, співчуття, опіки, симпатії, терпи235
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мості, доброзичливості до всіх, хто потребує підтримки); акцентування уваги
на прагматичних (соціально-психо
ло
гічних, контекстних, ситуативних) чинниках послуговування словом як важливим засобом професійного впливу,
переконання, спонукання, урегулювання, настановлення; комунікативносоціальний простір реалізації мети й
завдань професійної діяльності.
Теоретико-методологічні засади
професійної підготовки фахівців обґрунтовано в контексті ідеї гуманізації
й антропоцентризму (В. Андрущенко,
І. Бех, І.Зязюн, В. Кремень та ін.), компетентнісного підходу (Н. Бібік,
О. Овчарук, О. Савченко та ін.), комунікативно компетентнісної парадигми
освіти (Л. Бірюк, М. Вашуленко,
К. Климова, Г.Кузнецова та ін.), становлення культурномовної особистості (В. Бадер, Л. Мацько, О. Семеног та
ін.). [2,3]
Витлумачення класу соціономічних
професій на підґрунті міжособистісної
комунікації репрезентовано в наукових працях О.Білої, Т.Браніцької,
Л.Буркової та ін. На важливості комунікативного складника у професійній
підготовці майбутніх соціальних працівників (соціальних педагогів), психологів (практичних психологів) наголошено в дослідженнях А.Капської,
І. Мельничук, Л. Міщик, В.Савіцької,
Т. Ханецької та ін.
Вагомим є узагальнений досвід
професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей у
зарубіжних країнах, а саме: Великій
Британії (О. Загайко, О. Пічкар, Л. Ро236

мановська та ін.), Німеччині (О. Канюк, О.Пришляк та ін.), Франції (Г. Лещук, Н. Собчак та ін.), Швеції (І. Бондарук, А. Кулікова та ін.), США (Л. Віннікова, В. Карандашов та ін.) тощо.
Водночас аналіз наукових джерел
засвідчує відсутність фундаментальних праць, у яких було б обґрунтовано
теоретичні й методичні засади формування комунікативної компетентності
у майбутніх фахівців соціономічних
спеціальностей (соціальних працівників (соціальних педагогів), психологів
(практичних психологів)).
Такі науковці, як А.Й. Капська,
І.Д. Звєрєва, Л.І. Міщик вважають, що
особливість діяльності спеціалістів
соціально-виховної сфери, комунікацію
можна розглядати як процес передавання інформаційного, емоційного чи
інтелектуального змісту. В діяльності
соціального працівника комунікація
набула особливого значення. Її розвиток визначає міра розвитку потреб цієї
сфери. Вступаючи в багатоканальний
зв’язок, будь-який суб’єкт комунікації
перебуває в режимі отримання інформації від багатьох партнерів і передаванні її цим партнерам. [4, 368]
В зв’язку з цим ефективність комунікації залежить уже не лише від її
якості, своєчасності, повноти, але й від
того, наскільки багатогранною вона є.
Водночас другою вимогою щодо ефективності комунікації є зрозумілість інформації. Одним із оптимальних способів зробити певну інформацію
сприйнятливою – це перевести ї на
певний рівень доступності. Будь-хто із
фахівців зацікавлений в тому, щоб
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його інформація була зрозумілою клієнтам.
А.Й. Капська звертає увагу на те,
що ефективність комунікації підвищується завдяки наданню максимально
детальної інформації. «Детальність» у
такому випадку розглядається як конкретність, глибинність, а не як зайва
деталізація. Остання може викликати
навіть труднощі у ході комунікації.
Отже, кожен клієнт потребує свого
рівня деталізації. І це також комунікативна стратегія і критерій ефективності комунікації. [1, 89]
Термін «комунікація» багатозначний. Він може означати: перше – це
шлях повідомлення (повітряні чи водні комунікації), друге – це форма
зв’язку (радіо, телеграф, супутник
тощо), третє – це процес повідомлення
інформації за допомогою різних технічних засобів (кіно, радіо, друк, телебачення тощо) і четверте – це акт спілкування, зв’язок між двома чи більше
індивідами, передавання інформації
одним суб’єктом іншому. [3,116]
Використовуючи у професійній комунікаційній діяльності різні види
спілкування кожний соціальний працівник має знати основні його вимоги.
Слід враховувати той факт, що спілкування – це двосторонній процес, в
якому беруть активну участь і здійснюють вплив один на одного: і соціальний працівник і клієнт. Тому всі
можливі комунікативні якості соціального працівника проявляються залежно від комунікативних характеристик
клієнта. Це змушує соціального пра-

цівника зважати на особливості клієнта, а також використовувати індивідуальний підхід до особистості, беручи
до уваги особливості характеру, темперамент, здібності, життєвий досвід, соціальне становище з урахуванням усіх
особливостей клієнта, а також конкретну ситуацію спілкування. І вже на
основі комплексу професійно значущих особистісних якостей соціальний
працівник вибирає найбільш ефективний стиль спілкування з конкретною
людиною та адекватні методи і форми
роботи.
Соціальний працівник і клієнт не
просто сприймають один одного, але й
формують стосовно один до одного
певне емоційне поле, в результаті чого
і народжується ціла гама почуттів,
з’явялється взаємне тяжіня або атракції (це особливий вид соціальної установки на партнера по спілкуванню, в
якому домінує емоційний компонент).
Практика показує, що в основному
будь-яке позитивне прикріплення
(увага, похвала, заохочення, висока
оцінка) у процесі спілкування виступає важливою умовою позитивного
розвитку емоційних контактів зі співбесідником. Емоційний обмін інформацією з’являється як результат потреби виразити почуття, як прояв очікування відчути емоційний стан партнера по спілкуванню.
Досить негативну роль у спілкуванні соціального працівника і клієнта
має неадекватна емоційна експресія.
Існують три основні причини прояву
цих якостей: перша – бажання ігнорувати свої чи чужі переживання, якщо
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вони є неприємними чи небажаними;
друга – пов’язана з небажанням партнерів обговорювати взаємні почуття,
які у них з’являються; третя причина
може з’являтися внаслідок неусвідомленості людиною своїх почуттів і неприйняття їх у собі.
З метою зняття загострення уваги на
емоційному стані у практичній роботі
клієнт використовує такі прийоми:
• риторичні питання (вони свідчать про емоції обурення, роздратування, досади);
• сварка як одна із форм переживання клієнтом гніву і злості, але
істинний смисл полягає у бажанні приховати певні почуття;
• претензії використовуються клієнтом для прояву незадоволення,
щоб викликати до себе жалість,
співчуття;
• похвала й осуд (передача гіперболізованого ставлення до іншої
людини);
• порівняння використовуються
клієнтом для «фіксації» своїх почуттів (наприклад, я почуваю
себе як звір у клітці);
• накази і заборона обмежують дію
клієнта;
• іронія і сарказм можуть використовуватись обома сторонами (як
соціальним працівником, так і клієнтом) з метою дискредитації партнера, провокування у нього почуття сорому і не комфортності.
Практика доводить, що важливим
джерелом успішного і точного сприйняття соціальним працівником клієнта є наявність оберненого зв’язку, що
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допомагає здійснити корекцію і сприяє більш точному проектуванню поведінки партнера.
Таким чином, аналіз теоретичних і
практичних аспектів професійної підготовки соціальних працівників дали змогу зробити ряд висновків щодо компетенції майбутніх фахівців соціономічних
спеціальностей, зокрема необхідно:
– в процесі підготовки студентів соціальних працівників керуватися
впровадженям суб’єкт–суб’єктної дидактичної системи, орієнтованої на зовнішній і внутрішній світ людини, її
адаптацію, інтеграцію і індивідуалізацію в соціумі;
– формувати гуманітарно–ціннісне
ставлення до комунікативного стимулювання мисленнєвої діяльності в соціальній сфері;
– спонукати до культурного розвитку і саморозвитку;
– додатково включити в навчальний процес тематику дисциплін «Психологія» (вікова та педагогічна), «Педагогіка», «Соціальна психологія», «Соціальна педагогіка», «Соціальні технології», «Психологічне консультування»,
«Конфліктологія», «Риторика» для
майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей.
Це дасть змогу створити основу для
системного й усвідомленого оволодіння комунікативною компетентністю.
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У сучасній професійній діяльності
педагогічних працівників ПНЗ поряд із
традиційними дидактичними засобами
навчання (друкованими, демонстраційними, об’ємними) все частіше
з’являються інноваційні засоби, розроблені педагогами-новаторами, а також
комп’ютерна і мікропроцесорна техніка
як прояв впровадження комп’ютерних
та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у процес навчання професії.
Комп’ютеризація освіти – упорядкована сукупність взаємопов’язаних
організаційно-правових, соціальноекономічних, навчально-методичних,
науково-технічних, виробничих і
управлінських процесів, спрямованих
на формування у системі освіти ком
п’ютерно-технологічної платформи
процесу інформатизації освіти [2].
Поняття «комп’ютеризація освіти»
пов’язане із оснащенням структурних
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елементів системи освіти на всіх її організаційних рівнях (навчальних закладів, наукових та науковометодичних установ, управлінських
структур тощо) комп’ютерними засобами (персональними комп’ютерами,
мультимедійними засобами, спеціальними серверами, засобами організації
локальних і корпоративних мереж, їх
під’єднання до мережі Інтернет тощо),
зі створенням у системі освіти
комп’ютерно-орієнтованого інформа
ційно-комунікаційного середовища, з
формуванням його загальносистемних
програмно-технічних комп’ютерних
елементів, із забезпеченням можливості їх експлуатації, модернізації,
оновлення і розвитку.
Нові завдання комп’ютеризації
освіти відповідно до сучасної освітньої парадигми виникають із впровадженням у професійну освіту су-
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часних освітніх та виробничих технологій, поглибленням інтеграції і
розширенням масштабів впровадження комп’ютерн их технологій у
професійно-технічні навчальні заклади. Зокрема, ці завдання передбачають створення і впровадження
у практику освіти комп’ютерноорієнтованих інтерактивних і мультимедійних засобів навчання, систем бездротових віддалених і мобільних освітніх комунікацій, засобів захисту електронних систем
навчання і освіти.
Не зважаючи на значний технологічний розвиток системи освіти, ще і
сьогодні провідне місце у навчальновиробничому процесі ПНЗ займають
традиційні засоби – дошка, крейда та
друковані джерела (підручники, навчальні посібники, зошити з друкованою основою). Завдяки ж використанню ІКТ навчальне середовище можна
доповнити відео, звуком, анімацією.
Застосування ІКТ дозволяє педагогу економити час і максимально
ефективно вирішувати повсякденні
справи і обов’язки як фахівця: готуватися до уроків (складати конспекти,
добирати дидактичні матеріали тощо),
батьківських зборів, виховних годин,
різноманітних виступів на педрадах,
засіданнях МО, семінарах тощо;
оформлювати документацію; в оперативному режимі відслідковувати результати навчальної діяльності учнів;
налагоджувати спілкування з батьками своїх учнів; обмінюватися з колегами досвідом роботи, власними методичними надбаннями, обговорюва-

ти з ними актуальні питання навчання і виховання учнів, швидко
отримувати й систематизувати потрібну інформацію. Таким чином,
упровадження ІКТ полегшує роботу
педагога, а навчання учнів робить
більш цікавим і ефективним.
Як показує практика, застосування
комп’ютера на уроках виробничого навчання має декілька режимів:
• демонстраційний (демонстрація
певної навчальної інформації);
• індивідуальний (організація індивідуальної роботи учнів);
• комбінований (застосування на
одному уроці і демонстрації, і індивідуальної роботи) [4].
Для роботи в демонстраційному
режимі майстру виробничого навчання достатньо мати на уроці один
комп’ютер і мультимедійний проектор,
за допомогою якого потрібна інформація виводиться на екран, як правило, у
вигляді слайдів.
Дослідження доводять, що використання комп’ютера в навчальновиробничому процесі спрямоване переважно на розв’язання таких п’яти
типів дидактичних завдань.
1. Комп’ютер використовується як
допоміжний засіб для ефективнішого
розв’язання вже існуючої системи дидактичних завдань. Змістом об’єкта
засвоєння в комп’ютерній навчальній
програмі цього типу є довідкова інформація, інструкції, обчислювальні
операції, демонстрації тощо.
2. Комп’ютер може бути засобом, на
який покладено вирішення окремих
дидактичних завдань при збереженні
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загальної структури, мети і завдань
без машинного навчання. При цьому
сам навчальний зміст може не закладатися в комп’ютер, а формуватися в діалогових навчальних системах.
3. Використовуючи комп’ютер,
можна ставити і вирішувати нові
дидактичні завдання, у тому числі
виробничого характеру, не розв’я
зу
в ані традиційним шляхом. Характерними є імітаційно-моделюючі
програми.
4. Комп’ютер може використовуватися як засіб, що допомагає засвоювати складні абстрактні теоретичні поняття. Таке засвоювання досягається
шляхом моделювання поняття.
5. Вищою формою застосування
комп’ютерів є їх використання у
науково-дослідницькій діяльності
учнів через висунення гіпотез, їх перевірку і різноманітні узагальнення.
Ефективність застосування нових
інформаційних технологій на уроках
обумовлена наступними факторами:
• різноманітність форм представлення інформації;
• висока ступінь наочності;
• можливість моделювання за допомогою комп’ютера різноманітних об’єктів і процесів;
• звільнення від рутинної роботи,
що відвертає увагу від засвоєння
основного змісту;
• можливість організації колективної та індивідуальної дослідницької роботи;
• можливість диференціювати роботу учнів у залежності від рівня
підготовки, пізнавальних інтере242

сів та ін., використовуючи сучасні
інформаційні технології;
• можливість організувати комп’ю
терний оперативний контроль і
допомогу з боку педагога;
• можливості комп’ютера дозволяють учню активно приймати
участь у процесі пізнання.
Впровадження інформаційних технологій в освітній процес здійснюється
перш за все через комп’ютерноорієнтований урок виробничого навчання, а потім через навчальну комп’ютерну
програму, що на сьогодні позиціонується як різновид комп’ютерної наочності.
Комп’ютерна наочність (прикладні
програми, електронні дошки) займає
одне з найбільш важливих місць в арсеналі сучасних технічних засобів навчання, використовуваних у процесі
професійно-практичної підготовки.
Вона найбільшою мірою сприяє передачі в короткий термін необхідної інформації, поєднує в собі ряд властивостей, властивих багатьом іншим видам наочного приладдя. Ця наочність
активізує всі розумові процеси, а отже,
і ефективність занять.
За допомогою анімації будь-який
руховий цикл чи окремий рух, переміщення об’єкта в просторі можна демонструвати як безупинний динамічний процес. Це дозволяє показати
учням роботу будь-якого механізму в
різних режимах.
Широке застосування знайшли
слайди виконані за допомогою прикладних комп’ютерних програм. З їхньою допомогою можна проектувати
на зручно розташований для учнів

PEDAGOGIKA
екран будь-які зображення, виконані
заздалегідь як у статичному положенні, так і в динамічному.
Таким чином, використання
комп’ютерів розширює можливості
майстра виробничого навчання під час
підбору матеріалу до уроку і форм навчальної роботи, робить уроки яскравими та цікавими, інформаційно та
емоційно насиченими. При роботі з
навчальними програмами, можна побачити переваги цих програм, а саме:
• діалог з програмою має характер
навчальної гри, що у більшої частини учнів підвищує мотивацію
до навчальної діяльності;
• збільшення кількості тренувальних завдань за одиницю часу;
• скорочення часу для відпрацювання необхідних технічних навичок та трудових прийомів і
операцій в учнів;
• полегшення визначення рівневої
диференціації навчання;
• учень стає суб’єктом навчання,
бо програма потребує від нього
активного керування;
• виникає можливість моделювання процесів;
• з’являється можливість забезпечити урок матеріалами з віддалених джерел, користуючись засобами телекомунікацій.
Можна виділити деякі педагогічні
завдання нових інформаційних технологій навчання:
Інтенсифікація всіх рівнів навчальновиховного та навчально-виробничого
процесу, підвищення його ефективності та якості.

Розвиток творчого потенціалу учня,
його здібностей до комунікативних дій.
Розвиток умінь експериментальнодослідницької та пізнавальної діяльності.
Формування інформаційної культури учня.
Застосування комп’ютерних технологій змінює функції майстра виробничого навчання щодо організації навчального процесу, активізації учнів,
налагодження робочих місць, проведення інструктажу, індивідуального
підходу до учнів, підготовки до використання комп’ютерних технологій.
Комп’ютерні технології урізноманітнюють навчальний процес, тому що
часто учні є пасивними учасниками
навчального процесу.
Використання комп’ютерних технологій дозволяє учням співпрацювати з
носієм інформації, здійснювати її вибір,
темп подання, компонувати матеріал та
бути активним учасником процесу
формування умінь та навичок, а також
дає можливість у навчальному процесі
організувати неперервне і ґрунтовне засвоєння навчального матеріалу. Основним недоліком використання комп’ю
терних технологій є зменшення безпосереднього спілкування учня з педагогом та з колективом, значні матеріальні
затрати на комп’ютеризацію навчальних закладів [1].
Перспективним напрямком у підготовці конкурентоспроможних фахівців можна вважати і використання
web-технологій, що забезпечує реалізацію інформаційної взаємодії учасників освітнього процесу у різних режи243
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мах роботи мережі Internet. При цьому
реалізується можливість використання інноваційного інформаційного середовища при навчанні професії: пошук баз даних, обробка та розповсюдження науково-методичної інформації, створення електронних бібліотек,
навчально-методичних презентацій та
віртуальних виставок, проведення методичних та науково-практичних webсемінарів і конференцій тощо [3].
Використання комп’ютерних ресурсів, електронних дидактичних засобів значно підвищує якість навчального процесу у ПНЗ. Проте на сьогодні
у цій сфері існує ряд проблем:
1) недостатнє матеріально-технічне
та науково-методичне забезпечення
навчальних закладів;
2) недостатньо розроблені методики використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі ПНЗ;
3) недостатня підготовка педагогічних
кадрів до використання в навчальному
процесі засобів сучасних інформаційнокомунікаційних технологій;
4) відсутність у педагогів ПНЗ мотивації щодо використання сучасних
інформаційних технологій навчання.
Отже, оновлення методичного забезпечення професійно-практичної
підготовки у ПНЗ України дасть змогу
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поглибити інформаційну ємність навчального матеріалу, забезпечити його
наочність, розширити можливості для
самостійної пізнавальної діяльності
учнів, активізувати їх мислення, сприяти впровадженню наукової організації праці як педагогічних працівників,
так і учнів.
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Професійна компетентність була
предметом дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних учених. Розвиток
досліджень про професійну компетентність має декілька напрямків: від аналізу психологічних основ професійної діяльності викладачів до розробки основ
формування педагогічної спрямованості викладача й розвитку професійно
важливих якостей особистості в цілому
і далі до визначення сутності джерел
педагогічної творчості.
Питання визначення рівнів розвитку особистісних властивостей та
якостей завжди привертало увагу педагогів та психологів. Під розвитком
розуміється стійка послідовність змін
якісних станів системи, пов’язана з
переходом до нового рівня цілісності
зі збереженням їх еволюційних можливостей. Саме ці якісні зміни в розвитку й спричиняють існування рівнів,
кожний з яких має свої власні елементи. Існують різні підходи до характеристики рівнів сформованості компетентності та компетенцій і критеріїв їх
визначення.

Так у Великобританії і США впродовж багатьох років діє трирівнева
система оцінки компетентності персоналу: „Підготовчий, рівень практика і
просунутого практика. Всі вони поділені на ділянки. Володіння компетенціями і навичками всіх ділянок одного
рівня – необхідна умова для переходу
на наступний рівень“ [1].
Білоруські вчені Є.М. Калицький, М.В.
Ільїн, Н.М. Сикорська обґрунтували чотириступінчасту оцінку рівнів засвоєння
навчального матеріалу. „Рівень представлення характеризується загальною орієнтацією, розпізнаванням, розрізненням на
основі очевидних ознак; розуміння – усвідомленням, осмисленням, установленням причин
но-наслідкових зв’язків; застосування пов’язано з діяльністю в знайомій ситуації (за зразком, алгоритмом і
т. п.); творчість (перенесення досвіду) характеризується діяльністю в незнайомій
ситуації“ [2].
На думку Гуревич Р.С. [3], видається можливим екстраполювати рівні засвоєння матеріалу на рівні компетентності персоналу, об’єднавши перші два
245
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рівні (рівень представлення і рівень
розуміння) в один, а інші застосовувати в переробленій, наближеній до професійної діяльності інтерпретації. На
думку автора, представлені підходи до
рівневої градації компетентності персоналу і учнів мають досить багато загальних позицій. Зокрема, підготовчий
рівень, початковий, елементарний,
просунутий рівні, рівень слабо сформованої репродуктивної самостійної
діяльності і рівні представлення і розуміння передбачають оволодіння системою знань, умінь і навичок щодо
виконання типових видів професійної
діяльності в усталених умовах. Рівень
практика, високий рівень, рівень готовності студентів до репродуктивної
професійної діяльності і рівень застосування корелюють між собою і дозволяють продуктивно застосовувати знання, вміння і досвід професійної діяльності в процесі здійснення посадових
функцій. Щодо професійної діяльності, то, на наш погляд, цей рівень компетентності виявляється в здатності не
лише виконувати типові завдання, а й
вирішувати завдання дещо підвищеного ступеня складності і невизначеності, управляти гнучкими, міждисциплінарними проектами. Рівень просунутого практика, професійний рівень,
рівень готовності студентів до продуктивної професійної діяльності та рівень творчості (перенесення досвіду)
також мають загальні смислові елементи і стосовно професійної діяльності характеризуються як рівень компетентності, що передбачає трансформацію професійної діяльності, вдоско246

налення її за допомогою творчої
екстраполяції ефективних способів і
методів, запозичених з інших сфер соціальної діяльності, і що дозволяє самостійно, шляхом аналізу позитивних
і негативних аспектів діяльності синтезувати нові форми, методи та способи ефективної реалізації виробничих
завдань і посадових функцій. Так, стосовно професійної діяльності мають
місце такі рівні компетентності і критерії їх сформованості:
1. Базовий рівень – рівень представлення, розуміння і початкової готовності до реалізації професійних функцій. Цей рівень корелює з рівнем компетентності випускника ВНЗ. Критерієм сформованості цього рівня є
володіння фахівцем системою знань,
умінь і навичок щодо виконання типових видів професійної діяльності в
усталених умовах.
2. Середній рівень – рівень якісного
виконання посадових обов’язків, що
дозволяє продуктивно застосовувати
знання, уміння і досвід професійної
діяльності під час здійснення посадових функцій. Критерієм сформованості цього рівня виступає здатність не
лише виконувати типові завдання, а й
вирішувати завдання підвищеної
складності і невизначеності, управляти гнучкими, міждисциплінарними
проектами.
3. Вищий рівень – рівень креативної
екстраполяції. Критерієм сформованості цього рівня є здатність до трансформації професійної діяльності, удосконалення її за допомогою творчої
екстраполяції ефективних способів і
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методів, запозичених з інших сфер соціальної діяльності, а також здатність
самостійно, шляхом аналізу позитивних і негативних аспектів діяльності
синтезувати нові форми, методи і способи ефективної реалізації виробничих завдань і посадових функцій.
Визначивши та схарактеризувавши
рівні компетентності (базовий, середній, вищий) і критерії їх досягнення,
ми дістаємо можливість для постановки компетентнісно орієнтованих освітніх цілей і розроблення педагогічної
моделі, орієнтованої на досягнення
цих цілей (результатів навчання). Формування рівнів компетентності: середнього рівня – якісного виконання – і
вищого рівня – креативної екстраполяції, – на наш погляд, найефективніше здійснюватиметься вже на етапі
включення в професійну діяльність за
допомогою самостійної роботи і додаткової освіти в рамках галузевої системи підвищення кваліфікації.
І.М. Ажмухамедов і І.В. Сибикіна
висловлюються про можливість оцінювання рівня компетентності за допомогою комплексу ділових ігор, адекватних основним процесуальним компонентам професійної діяльності.
Вони наголошують, що ділова гра,
окрім можливості оцінити рівень компетентності, має і дидактичний компонент, що дозволяє:
• розвинути вміння аналізувати
власну діяльність;
• виокремити у своїй діяльності головні та другорядні моменти;
• актуалізувати свій потенціал;
• виробити індивідуальний стиль

професійної діяльності;
• продемонструвати свої здібності,
знання і вміння;
• відтворити різні аспекти професійної діяльності [4].
Рівні сформованості професійної
компетентності соціальних педагогів
Чубук Р.В. визначає наступні:
Стратегічний рівень – характеризував соціальних педагогів з сильною
мотивацією, підвищеним інтересом до
соціально-педагогічної роботи зі
учнівською молоддю, усвідомленням
цінності соціально-педагогічної діяльності для суспільства на рівні
морально-етичних відчуттів. Активність, усталеність та ініціативність у
процесі цієї діяльності проявлялися
незалежно від зовнішніх обставин її
виконання. Соціальні педагоги генерують нові ідеї та гіпотези, вміло застосовують інновації у своїй професійній
діяльності, використовують набуті
знання, уміння і навички під час виконання професійних функцій соціального педагога під час проходження
соціально-педагогічної практики, вирішують нестандартні навчальні завдання, розробляють програми самовдосконалення тощо.
Практична діяльність має іннова
ційно-творчий характер з високою
пізнавальною активністю. Соціальні
педагоги вирішують проблеми стратегічного характеру, значущі для розвитку індивідуальності учня, розробляють плани для досягнення стратегічних цілей.
Тактичний рівень – характерний
для педагогів переважно з позитивним
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ставленням до професійної діяльності,
осмисленням мотивів, цілей, потреб
соціально-педагогічної роботи. Для
них на цьому рівні властиве усвідомлення необхідності використання сучасних технологій, позитивний прояв
інтересу та бажання впроваджувати
нові методики роботи з учнівською
молоддю.
На цьому рівні соціально-педа
го
гічна діяльність зумовлена як внутрішніми, так і зовнішніми мотивами, задовольняє потребу у саморозвитку і самовдосконаленні та відповідає їхнім особистісним потребам. При цьому, нові
нестандартні ситуації викликають у
них деякі ускладнення. Діяльність відбувається на підставі позитивної спрямованості на результат, виявляється
уміння встановлювати довірливі відносини, які необхідні для роботи соціальному педагогу з учнівською молоддю.
Вони вирішують локальні завдання або
завдання тактичного характеру з метою
досягнення власних цілей.
Оперативний рівень – характеризує
педагогів з позитивно-пасивним ставленням до соціально-педагогічної діяльності. Такі педагоги майже не проявляють ініціатив, вони можуть виконувати завдання лише за зразком або
за аналогією, знають прийоми проте
не вміють їх ефективно використовувати залежно від зміни соціальнопедагогічної ситуації. Їх знання щодо
сутності та специфіки професійної діяльності поверхові, навички не відпрацьовані. Професійна мотивація низька. Для педагогів на цьому рівні характерними є оволодіння окремими еле248

ментами
соціально-педагогічної
діяльності. Вони можуть вирішувати
лише деякі поточні завдання оперативного характеру і повсякденні проблеми життєдіяльності учнів.
Початковий рівень – характеризується наявністю лише деяких сформованих ознак професійної компетентності та відсутністю прагнення до професійного вдосконалення специфіки
роботи соціального педагога. Вони не
виявляють ініціатив і не підтримують
нововведень. Активність у процесі
соціально-педагогічної діяльності залежить від зовнішніх обставин її виконання, тому у разі ускладнень вони
ухиляються від неї, орієнтуючись на
оцінку оточення. Прагнення до професійного саморозвитку, самовдосконалення і самореалізації у них на низькому рівні [5].
За підтримки Департаменту праці
США та Адміністрації з зайнятості та
тренувань розроблено Керівництво з
технічної допомоги з розробки і використання компетентнісної моделі для
системи розвитку трудових ресурсів. У
документі розділяють поняття компетенція та компетентність, а наголос
робиться на компетенції. Компетенції
часто є основою для стандартів, які визначають рівень знань, умінь і навичок, що необхідні для успішності на
робочому місці, а також можливі критерії вимірювання для оцінки компетентності досягнень.
Модель компетентності Адміністрації з зайнятості та тренувань Міністерства праці США покладена в
основу досягнення цілі «забезпечення
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доброї роботи кожному». Дев’ять рівнів моделі згруповані у блоки, що представляють професійні навички, знання
та вміння, необхідні для успішної роботи в даній галузі або професії. Кожен
рівень
включає
ряд
взаємопов’язаних навичок [6]:
• фундаментальні компетенції (рівні 1-3);
• пов’язані з галуззю (рівні 4-5);
• пов’язані з професією та робочим
місцем (рівні 6-9).
На базі цієї моделі компетенції поширюються на велику кількість професій і галузей.
Розглянемо детальніше блоки і рівні моделі:
І. Фундаментальні компетенції
(компетенції першого блоку). Роботодавці виявили зв’язок між основними
навичками і професійною діяльністю,
а основні навички є необхідною передумовою для працівників, здобуття
нових специфічних галузевих компетенцій.
Рівень 1. Особистісна ефективність.
Компетенції цього рівня є фундаментом піраміди, оскільки є важливими
для всіх життєвих ролей людини (як
члена сім’ї, громади, суспільства). Вони
необхідні не лише для успішної кар’єри.
Їх ще називають «м’які навички», які
цінуються роботодавцями. До таких
навичок належать: навички міжособистісного спілкування; цілісність;
професіоналізм; ініціативність; надійність і вірність; бажання вчитися.
Рівень 2. Академічні компетенції.
Цей рівень містить критичні компетенції, насамперед здобуті в академіч-

ному середовищі, а також когнітивні
функції і стилі мислення – вони поширюються на всі організації однієї галузі
промисловості та є основою для таких
компетенцій: читання; писання; математика; наука і технології; комунікації – прослуховування і спілкування;
критичне і аналітичне мислення; активне навчання; базові навички роботи з комп’ютером.
Рівень 3. Робочі компетенції. Компетенції цього рівня розкривають навички й уміння, які дозволяють окремим особам функціонувати в межах
певної організації. Вони застосовуються до різних професій, галузей та на
національному рівні. До таких компетенцій належать: колективна робота;
пристосованість / гнучкість; орієнтованість на клієнта; планування і організованість; творче мислення; вирішення проблем і прийняття рішень;
робота з інструментами і технологіями; прикладні комп’ютерні програми;
планування і координація; перевірка,
оцінка і облік; основи бізнесу.
Фундаментальні компетенції часто
називають компетенціями готовності
до роботи.
ІІ. Компетенції, що пов’язані з галуззю (компетенції другого блоку) дозволяють визначити кар’єрні рамки в межах
промисловості (працівник може працювати по всій галузі). Модель орієнтована на створення гнучкої робочої сили,
а не на вузьку кар’єру в одній професії.
Рівень 4. Загальносистемні технічні
компетенції. Компетенціями цього рівня називають знання, вміння та навички, необхідні для всіх професій в галу249

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA
зі. Ці компетенції залишаються невизначеними в схемі моделі та потребують
уточнення для кожної галузі. Останнім
часом представники промисловості використовували окремі блоки в якості
відправної точки для створення галузевої моделі компетенцій. Компетенції,
визначені такими чином, включають:
виробництво; обслуговування, установку та ремонт; розвиток технологічного процесу / дизайн; управління ланцюжками поставок; забезпечення якості та постійне вдосконалення; здоров’я
та безпеку.
Рівень 5. Промислово-технічні компетенції. Компетенції цього рівня розкривають знання, вміння, здібності та
інші характеристики, необхідні для всіх
професій в певній підгалузі. Лідерам
галузі та партнерським асоціаціями необхідно уточнити і визначити ці компетенції для кожної конкретної галузі в
рамках процесу розвитку моделі.
ІІІ. Компетенції третього блоку
частіше за все розробляються для визначення показників у роботі, визначення посадових інструкцій, формулювання вимог до професійної акредитації, наприклад, отримання ліцензії
або сертифіката.
Рівень 6. Специфічні посадові сфери знань. Усі професії вимагають бази
специфічних знань, окрім тієї, яка необхідна для професійної діяльності у
цій галузі в цілому. Області знань містяться в Професійній інформаційній
мережі Міністерства праці США і можуть бути використані в якості основи
для визначення більш детальних областей знань, необхідних для роботи в
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конкретній професії чи посаді.
Рівень 7. Специфічні посадові технічні компетенції. Часто ці компетенції є специфічними для конкретної
посади чи організації.
Рівень 8. Специфічні посадові вимоги. Цей розділ може включати вимоги до сертифікації, ліцензування, а
також спеціалізованих навчальних
ступенів, або фізичні та вимоги до
професійної підготовки. Ці компетенції є специфічними для конкретної
посади чи організації.
Рівень 9. Управлінські компетенції.
Компетенції цього рівня є специфічними для керівних і управлінських
професій і включають в себе такі аспекти:
• добір кадрів (планування, визначення необхідних навичок, оцінка кваліфікації);
• інформування (збір, розповсюдження, оновлення інформації; інформування працівників);
• делегування (ефективне делегування повноважень, моніторинг);
• робота в мережі (побудова взаємовідносин, партнерство, використання
контактів);
• контроль/моніторинг роботи (визначення критеріїв роботи, вимірювання прогресу, перегляд роботи, зворотний зв’язок);
• підприємництво (думати інноваційно, вплив на осіб, що приймають
рішення, заохочення підприємницької
діяльності, захист найкращих ідей, винагородження інновацій);
• підтримка інших (демонстрація позитивного ставлення, консультування,
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допомога);
• мотивування та стимулювання (генерування ентузіазму, визнання, винагорода);
• розвиток та наставництво (заохочення самооцінювання, підвищення навичок
на робочому місці, сприяння професійній підготовці, підтримка навчання);
• стратегічне планування / діяльність
(встановлення цілей, реалізація стратегій, капіталізація союзів, визнання
та боротьба з проблемами, ідентифікація нових тенденцій);
• підготовка та оцінка бюджетів (збір
інформації, підготовка, забезпечення
точності, забезпечення завершеності);
• уточнення ролей та цілей (пояснення
посадових обов’язків, інструктаж, встановлення виробничих цілей, поєднання
посадових обов’язків з місією організації);
• управління конфліктами та робота
в команді (збір інформації, заохочення
вирішення спорів, мотивація продуктивної поведінки, побудова команд
співробітництва);
• розробка бачення організації (розробка стратегічного бачення підрозділу,
створення хвилювання (азарту), отримання зобов’язань, надихання інших);
• нагляд та контроль ресурсів (ідентифікація ресурсів, інформування, моніторинг, створення ефективності).
У межах моделі компетенцій у США
беруть участь всі зацікавлені сторони:
представники ринку праці (споживачі
компетенцій), працівники (носії компетенцій), професійні організації, заклади освіти, університети, а також
самі особи, що здобувають їх.
За словами Григораш В.В. [7], система оцінювання рівня сформованості

професійної педагогічної компетентності є недостатньо розробленою.
А тому автор визначав розробку кваліметричної моделі оцінювання рівня
професійної компетентності педагога
на основі описаних у наукових дослідженнях структурних компонентів педагогічної компетентності.
Для побудови моделі оцінювання автор використав кваліметричний підхід –
як такий, що забезпечує більшу
об’єктивність оцінки рівня професійної
педагогічної компетентності. Вагомість
кожного з чинників визначено з урахуванням експертних оцінок як педагогів,
так і керівників навчальних закладів. Передбачається, що за необхідності можна
деталізувати чинники, застосувавши
критерії першого-другого порядків.
Визначаючи систему параметрів, виходили з того, що більшість дослідників
у структурі педагогічної компетентності виокремлюють групи мотиваційної,
когнітивної, операційно-процесуальної
та рефлексивної компетентностей. Поділ предмета оцінювання на значну частину складових (11 параметрів) зумовлений необхідністю врахувати всі складові професійної педагогічної компетентності. Автор виходив з того, що
розчленування предмета дослідження
на структурні елементи має здійснюватися на основі одного з підходів:
• за дивізіональним принципом;
• за суб’єктами навчально-вихов
ного процесу;
• за функціоналом чи напрямами
діяльності;
• за структурою діяльності;
• за видами чи типами компетент251
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ностей;
• за функціями управління;
• за термінами чи етапами реалізації.
Ураховуючи специфіку предмета
дослідження, було обрано спосіб
структурування за видами (типами)
компетентностей. У членуванні параметрів на чинники враховувались
змістові складові, що відповідають
певному виду діяльності чи типу компетентності. Факторно-критеріальна
модель пройшла апробацію в навчальних закладах. Оцінки, отримані з використанням цієї моделі, переважно
збігалися з результатами визначення
рівня професійної педагогічної компетентності іншими способами (експертна оцінка, педагогічна експертиза, рейтингове оцінювання).
Отже, оцінка рівня професійної педагогічної компетентності передбачає
вивчення, діагностику особистісних
якостей педагога, здатності до здійснення педагогічної діяльності, якості виконання професійних функцій, результатів педагогічної діяльності. Це зумовлює ставлення до професійної педагогічної
компетентності
як
до
інтегративної характеристики педагога,
що дозволяє найбільш повно й
об’єктивно оцінити рівень професійної
компетентності як показник рівня педагогічної майстерності. Оцінка за поданою кваліметричною моделлю може
використовуватись як власне для оцінювання (наприклад, в атестації педагогічних працівників), так і для визначення напрямків науково-методич
ної
роботи, тематики самоосвітньої діяльності педагогів, самооцінки персоналу.
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ТЕХНОЛОГІЇ ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ
У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Сілаєва І. Є.
кандидат технічних наук, доцент,
завідувач кафедри методики професійної освіти
та соціально-гуманітарних дисциплін
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти
Розглянуто методичні аспекти застосування андрогогічних
технологій для підвищення кваліфікації педагогічних працівників
професійних навчальних закладів. Андрагогічна модель технології навчання
надає широкі можливості для розвитку духовного і творчого потенціалу, рівня
професійної компетентності педагогів; дозволяє підвищити ефективність
підготовки у системі навчання дорослих.
Ключові слова: підвищення кваліфікації, принципи навчання дорослих, андрагогічні технології навчання, проблемність, ситуативність, діалогічність, інтерактивність, критерії ефективності навчання.
Keywords: advanced training, principles of adult education, andragogical learning
technologies, problem, situationality, dialogicity, interactivity, criteria of learning
effectiveness
Актуальність проблеми. Система
підвищення кваліфікації ґрунтується
на концепції неперервної освіти, головними принципами якої є системність,
безперервність, індивідуалізація навчання, фундаменталізація, гуманізація та гуманітаризація освіти, здатна
реагувати на зміни соціально-економічних умов, модернізацію промислового сектору країни, попити ринку
праці та ринку освітніх послуг. Сучасні
вимоги до розвитку професійної компетентності педагогів обумовлюють
необхідність вдосконалення моделей
підвищення кваліфікації, які базуватимуться на особистісно-орієнтованому

підході до організації навчального
процесу, системному баченні професійних проблем, задоволенні потреб
слухачів відповідно до фахової спеціалізації, орієнтації на сучасний педагогічний досвід та впровадженні освітніх інновацій.
В основі технології навчання дорослих лежать андрагогічні принципи,
згідно яких особам, що навчаються,
належить ведуча роль, обумовлена їх
прагненням до самореалізації, самостійності, самоврядування. На відміну
від педагогічної моделі технології навчання, де домінуюче положення займає викладач, який визначає компо253
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ненти навчання: мету і завдання, зміст,
форми, методи, засоби і джерела навчання, методи корекції і контролю
знань і вмінь, андрагогічна модель технології навчання передбачає спільну
діяльність учасників процесу навчання на всіх етапах: при проектуванні,
реалізації, корекції, оцінюванні.
Технологію навчання дорослих
можна визначити як систему науково –
обґрунтованих спільних дій педагога і
тих хто навчається на всіх етапах
навчання, що включають виконання
окремих операцій, функцій і технічних
дій, здійснення яких з високим
ступенем гарантованості приведе до
досягнення поставлених дидактичних
цілей. Андрагогічна модель технології
навчання надає широкі можливості
для розвитку духовного і творчого
потенціалу, професійного рівня
слухачів.
Набуває актуальності питання
щодо впровадження ефективних технологій навчання у систему підвищення кваліфікації педагогів, що орієнтовані на цілісний та системний підхід до
навчання: формування сучасних професійних знань та відпрацювання
функціональних умінь слухачів, вирішення актуальних проблем.
Аналіз сучасних досліджень та публікацій. Проблеми вдосконалення
системи післядипломної педагогічної
освіти відображено у роботах Н.Г. Ничкало, В.В. Олійника, В.А.Семиченко,
С.І. Змейова, С.У. Гончаренко, Т.О. Дмитренко, І.А. Зязюна, О.Е. Коваленко,
Н. В. Кузьміної, В. С. Безрукової,
О. К. Бєлової та інших.
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Сучасні надбання наукових досліджень свідчать, що вдосконалення
системи неперервної післядипломної
освіти педагогічних працівників
професійно-технічних навчальних закладів є неможливим без врахування,
окрім загальнометодичних (дидактичних) принципів її функціонування, також андрагогічних принципів, які характеризують специфіку дорослої ау
диторії. Проблеми системи післядипломної педагогічної освіти в
андрагогічному аспекті досліджено у
роботах С. І. Змейова, І. О. Колеснікова, О. П. Тонконогої, С. І. Винокурова,
Т. Ю. Дубовицьких, Т. М. Кирюшиної,
Н. Ю. Посталюк, В. В. Олійника,
В. В. Матвєєва.
У вирішенні проблеми підвищення
кваліфікації педагогічних і науковопедагогічних працівників у ХХI сторіччі президент Академії педагогічних
наук України В. Кремень вбачає застосування інтеграційного критерію «педагогічна майстерність + мистецтво
кваліфікації + нові технології» [3].
В умовах евроінтеграційних процесів в освіті України удосконалюється
національна система компетенцій,
зростає потреба фахівців у підвищенні
кваліфікації впродовж трудової діяльності відповідно до вимог сучасного
європейського ринку праці. Евроінтеграційні процеси у сфері професійної
освіти і навчання сприятимуть змінам
стосовно багатьох показників: доступності професійної освіти; необхідністю
оволодіння новими базовими уміннями/компетенціями, які забезпечуються синергією формальних і неформаль-
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них траєкторій навчання; збільшенням
інвестицій в розвиток людських ресурсів за активної участі соціальних
партнерів; розвиток інновацій у викладанні й навчанні з переосмисленням ролі викладача / тренера; вдосконаленням механізмів оцінки якості
професійної освіти і навчання, а також
її результатів [4].
Мета статті полягає в розкритті
нових аспектів застосування андрогогічних технологій у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійних навчальних закладів з метою розвитку їх науковометодичної
компетентності
та
креативних якостей особистості.
Виклад основного матеріалу. Специфічні особливості технології навчання у системі підвищення кваліфікації
базуються на андрагогічних принципах
та визначаються двома основними чинниками: доросла людина є суб’єктом навчання; навчання відбувається у процесі
спільної діяльності педагога і слухача.
Навчання для дорослих – не просто передавання та засвоєння знань, це – мислення, пошук, відкриття, критичні роздуми, творчі надбання та співпраця.
Основні принципи навчання дорослих можна характеризувати таким чином [1]:
– верховенство самостійного навчання;
– організація спільної роботи з проектування, реалізації, коректування й
оцінювання процесу навчання;
– опора на досвід особи, що навчається, котрий використовується в
якості одного з джерел навчання;

– індивідуалізація навчання, тобто
навчання за індивідуальною програмою, орієнтованої на конкретні освітні
потреби і цілі навчання, що враховують досвід та рівень професійної компетентності, психофізіологічні, когнітивні особливості кожного;
– системність навчання, що припускає дотримання відповідності цілей, змісту, форм, методів, засобів навчання й оцінювання результатів;
– контекстність навчання, тобто
спрямованість навчання на досягнення конкретних, життєво важливих цілей, проектування процесу навчання з
урахуванням професійної та соціальної діяльності слухачів;
– встановлення у процесі навчання
атмосфери довіри і поваги між учасниками навчального процесу;
– навчання у діяльності, апробація
отриманих знань на практиці, їхнє
практичне осмислення;
– принцип співробітництва, що відображає систему взаємин між викладачами і слухачами;
– принцип створення рефлексивного середовища, що дозволяє кожному
слухачу реалізувати свої творчі здібності;
– принцип проблемно-ситуативної
організації навчання;
– принцип стимулювання самоосвіти і самостійності у навчанні.
Одним із головних принципів навчання є обов’язкова результативність,
гарантія задоволення потреб слухачів.
Доросла людина відчуває себе
суб’єктом освітнього процесу, відповідально відноситься до процесу навчан255
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ня і зацікавлена у позитивному кінцевому результаті.
Істотним принципом є право на вибір змісту навчання, який повинен
бути адекватним відносно до поставлених цілей і способів їх реалізації.
Дорослі мають право на свій темп у навчанні, індивідуальний обсяг змісту
навчання і завдань, джерела інформації в залежності від розвитку зорових,
слухових чи моторних видів сприйняття і пам’яті.
Одним із найважливіших психо
лого-педагогічним принципів освіти
дорослих є розвиток їх творчого потенціалу. Навчання повинне бути побудоване так, щоб впливати на ступінь
відкритості людини всьому новому,
допомагати переборювати стереотипи
і розвивати гнучкість мислення.
На відміну від педагогічної моделі
технології навчання, де домінуюче положення займає педагог, який визначає основні компоненти навчання
(мету і задачі, зміст, форми, методи,
засоби і джерела навчання, методи
корекції і контролю знань і вмінь),
андрагогічна модель технології навчання передбачає взаємопов’язану
діяльність учасників процесу навчання на всіх етапах: при проектуванні,
реалізації, корекції, оцінюванні досягнень [ 2 ].
Виходячи із вищезазначеного, технологію навчання дорослих можна
представити як систему спільної діяльності дорослих та педагога у процесі навчання, що здійснюється за науково обґрунтованими андрогогічними принципами. Виконання окремих
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операцій, функцій і технічних дій на
всіх етапах навчання з високим ступенем гарантованості приведе до досягнення поставлених дидактичних цілей.
Андрагогічна модель технології навчання надає широкі можливості для
розвитку духовного і творчого потенціалу, професійного рівня педагогів;
дозволяє підвищити ефективність навчального процесу для дорослих; створює умови для диференційованого
особистісно-орієнтованого підходу до
кожного педагогічного працівника; надає можливість практично відтворити
набуті знання та вміння в умовах реального навчально-виховного процесу,
відкоригувати їх у відповідності до
специфіки професійного спрямовування слухачів; сприяє підвищенню
мотивації та відповідальності за кінцевий результат підвищення кваліфікації; забезпечує максимальну індивідуалізацію у відборі змісту та технологіях
навчання; надає можливості для використання інформаційних технологій
та дистанційного навчання на всіх етапах навчального процесу [7].
На думку автора роботи [5] андрагогізацію змісту, форм та методів навчання визначають три основні характеристики.
По – перше, це проблемність змісту
навчання та процесуальних форм його
реалізації. Активна участь педагогів у
вирішенні проблемних ситуацій сприяє формуванню їх готовності до дій у
нестандартних педагогічних ситуаціях, розвитку критичного та аналітичного мислення.
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У навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації застосовуються
різноманітні ефективні пошукові методи навчання, серед яких: проблемні
лекції, семінари із аналізом проблемних педагогічних ситуацій, робота у
малих групах з вирішення проблемних
професійних ситуацій, індивідуальні
завдання проблемно – пошукового характеру, «мозковий штурм», виконання індивідуальних та колективних дослідницьких проектів тощо.
Другою характеристикою андрагогічних технологій є ситуативність
змісту навчання та процесуальних
форм його реалізації. Даний метод навчання, ще відомий як кейс-метод
(Case study) – метод аналізу ситуацій.
Суть його полягає в тому, що тим,
хто навчається, пропонують осмислити реальну життєву ситуацію, опис
якої одночасно відображає не тільки
яку-небудь практичну проблему, але й
актуалізує визначений комплекс знань,
який необхідно засвоїти при
розв’язанні даної проблеми. При цьому сама проблема можє не мати однозначних рішень.
Виділяють такі специфічні ознаки
кейс-методу:
– наявність моделей соціальноекономічної, професійної, педагогічної
систем, стан яких розглядається в деякий дискретний момент часу;
– колективна розробка рішень;
– багатоальтернативність розв’язків;
– єдина мета при виробленні рішень;
– наявність системи групового оцінювання діяльності.

Характерною особливістю кейсметоду можна вважати його інтеграцію із іншими технологіями навчання:
ігровими технологіями, моделюванням
професійної діяльності, тренінгами,
«мозковим штурмом», дискусія тощо.
Навчальний процес у системі підвищення кваліфікації має бути спрямований на підготовку фахівців до діяльності не у типових, середньостатистичних або уніфікованих умовах
навчального закладу. Актуальними
для педагога є конкретні, часто непередбачувані та неочікувані ситуації, у
яких потрібно прийняти методично
або педагогічно обґрунтовані рішення.
Готовність педагога приймати рішення, діяти у нестандартних ситуаціях
може бути сформована за рахунок активізації особистісних функцій фахівця. Розвитку особистісних функцій
педагога сприятимуть завдання із моделювання невідомих педагогу ролей,
прогнозування власної діяльності, вирішення ситуацій з варіантами тощо.
Найбільш повно ситуативність проявляється у змісті післядипломної освіти, коли він будується на альтернативній основі та варіативності вибору.
Третьою важливою характеристикою андрагогізації процесу підвищення кваліфікації є діалогічність його
змісту та процесуальних компонентів
навчального процесу.
Діалогічність активізує й сприяє
розвитку усіх особистісних функцій,
забезпечує переведення стороннього
досвіду (знань, вмінь) у власне надбання педагога, визначає характер взаємин у процесі навчання і активізує
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слухача. Діалог передбачає певний паритет у взаєминах як з боку колег слухачів, так і з боку викладачів, консультантів. А отже, суттєво змінюється
положення, сукупність прав і обов’язків
учасників навчального процесу. Фахівець, слухач з пасивного суб’єкта навчання – приймача інформації, перетворюється на активного співтворця
процесу власної післядипломної освіти, пріоритетом якого є його особистісні інтереси. У той же час викладач
має бути тренером та фасилітатором,
головний обов’язок якого – допомагати та координувати діяльність слухача
у процесі навчання.
Не менш важливим є діалог між
слухачами курсів підвищення кваліфікації, оскільки сприяє активізації аналітико – рефлексивної та творчої функцій особистості, джерелом забезпечення особистісного досвіду фахівця.
Найбільш яскраво діалогічність проявляється у таких видах занять, як евристична бесіда, дискусія, диспут, але
досить помітна її наявність і у лекціях
(проблемної, інтерактивної, лекції-пресконференції тощо), інтерактивних семінарах різних видів, засіданнях «круглого
столу», педагогічних консиліумах, брифінгах, науково-методичних та науковопрактичних конференціях тощо.
Таким чином діалогічність у післядипломному навчанні проявляється не
тільки як принцип структурування та
підбору змісту, а як самостійний метод
навчання для створення комунікативної атмосфери в процесі навчання.
Серед інноваційних педагогічних
технологій, які найдоцільніше застосо258

вувати у навчанні дорослих людей науковці відзначають інтерактивні технології навчання [6].
Інтерактивна технологія навчання
дорослих – це відкрита система
взаємопов’язаних цілеспрямованих
дій, які здійснюються усіма учасниками освітнього процесу для досягнення
запланованого результату навчання в
оптимальні терміни з урахуванням попереднього професійного і життєвого
досвіду дорослого та на основі використання активних форм і методів навчання. Дидактична особливість інтерактивного навчання дорослих полягає у тому, що у процесі його реалізації іноді спостерігається порушення
звичайної дидактичної логіки навчального процесу: не від засвоєння теорії
до практики, а від формування нового
досвіду на базі наявного до його теоретичного осмислення.
Таким чином, при інтерактивному
навчанні уci учacники навчального
пpoцecу взaємoдiють між собою,
oбмiнюютьcя iнфopмaцiєю, cпiльнo
виpiшують пpoблeми, мoдeлюють
cитуaцiї, oцiнюють дiї кoлeг i cвoю влacну
пoвeдiнку, зaнуpюютьcя в peaльну
aтмocфepу дiлoвoгo cпiвpoбiтництвa з
poзв’язaння низки пpoблeм відповідно
до їх інтересів, потреб і запитів. При
цьому вiдбувaєтьcя пocтiйнa змiнa видів
навчальної дiяльнocтi: ігpи, диcкуciї,
poбoтa в мaлиx гpупax, мiнi-лeкцiї із інтерактивними вправами, тренінги, творчі майстерні, майстер – класи, круглі
столи, «мозкові штурми» тощо.
До ocнoвниx пpинципiв інтерактивного навчання відносять: принцип
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взaємoдiї,
принцип
кooпepaцiї й cпiвpoбiтництвa, принцип aктивнo-poльoвої (iгpoвої) i
тpeнiнгoвої opгaнiзaцiї нaвчaння.
Досвід роботи у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійних навчальних закладів України дозволяє проаналізувати
ефективність застосування сучасних
технологій навчання за результатами
опитування слухачів. Так, на запитання щодо корисності певних видів занять близько 75% слухачів відзначили
інтерактивні лекції, семінарські заняття та конференції з обміну педагогічним досвідом. На запитання «Якими є
Ваші побажання щодо впровадження
інших видів занять у ході курсів підвищення кваліфікації?» переважна більшість опитаних (81 % викладачів та 50
% майстрів виробничого навчання )
зазначили, що хотіли б отримувати
сучасну освітню інформацію шляхом
проведення тренінгів, майстер-класів,
веб-семінарів тощо. Усі респонденти
відзначали у якості актуального джерела отримання сучасних знань
інформаційно-комунікаційні технології, а саме: Інтернет-джерела, матеріали
методичних та науково-практичних
галузевих семінарів, електронні збірники та підручники, удосконалений
електронний інформаційного ресурсу
для слухачів курсів підвищення кваліфікації.
Використання інформаційних технологій сприяє забезпеченню ефективної інформаційної підтримки навчального процесу у системі навчання
дорослих. Це дає змогу найбільш по-

вно використовувати педагогічні надбання, реалізовувати процеси інтенсифікації навчального процесу, активізації пізнавальної діяльності, індивідуалізації та диференціації навчання;
розвивати самостійність дорослих у
виконанні конкретних навчальних завдань; застосовувати поетапний і підсумковий контроль результатів навчання з наступним оцінюванням
ефективності навчального процесу.
Критерії ефективності технологій
у навчанні дорослих можна окреслити
таким чином:
– рівень пізнавальної активності
учасників навчального процесу;
– ступінь мотивації, тобто інтерес та
зацікавленість до отримання нової інформації, наскільки навчання орієнтоване на запити та потреби дорослого;
– активність інформативності, тобто осмислення нової інформації, орієнтоване на активне засвоєння, можливість співвіднесення нового знання
з відомим або власним досвідом;
– рівень психологічної комфортності, демократичності і партнерства в
процесі навчання, рівень взаємної відповідальності за результати навчання;
– цілісність відображення у змісті
навчання завдань засвоєння певного
обсягу знань та розвитку особистості
дорослого;
– структурна відповідність змісту
навчання прийнятій психологопедагогічній концепції засвоєння
знань та умінь;
– відображення у змісті навчання
сучасного рівня розвитку науки, техніки і виробництва;
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– оптимальне співвідношення емпіричного і теоретичного, конкретного і
абстрактного.
– інформативна ємність навчального матеріалу;
– глибина знань, яка характеризується кількістю усвідомлених суттєвих
зв’язків одного знання з іншим;
– дієвість знань, що визначає готовність та вміння дорослих використовувати їх у типових і проблемних ситуаціях.
– об’єм професійно-педагогічних
знань, умінь, інноваційного педагогічного та виробничого досвіду, впроваджених педагогами професійних навчальних закладів у педагогічну діяльність у міжкурсовий період.
Висновки. Організація навчального
процесу у системі підвищення кваліфікації базується на андрагогічних принципах навчання, що обумовлює відбір
ефективних технологій формування та
розвитку професійної компетентності
педагогів професійної школи. Застосування андрогогічних технологій навчання створює умови для професійного розвитку педагога відповідно до
його потреб, здібностей, інтересів,
тобто надає можливість вибору індивідуальної освітньої траєкторії в інформаційному середовищі.
Перспективи подальших досліджень передбачають розробку сучасних моделей підвищення кваліфікації
педагогів шляхом впровадження освітніх інновацій та інформатизації навчального процесу.
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ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ
У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Шевчук С.С.
старший викладач кафедри методики професійної освіти
та соціально-гуманітарних дисциплін
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
У статті розкривається сутність методичної компетентності педагога професійної школи та її складові, методика застосування освітніх інновацій у науково-методичній діяльності педагога; розглядаються умови
формування позитивного іміджу педагога професійної школи у процесі підвищення рівня його професійної компетентності, інноваційної культури, методологічної та інформаційної грамотності у системі післядипломної освіти України.
Ключові слова: педагогічна інноватика, професійна та методична компетентність, методологічна та інформаційна грамотність, інноваційна культура.
Актуальність проблеми. В сучасному суспільстві приходить розуміння
освіти як надбання особистості, як засобу її самореалізації в житті, побудови особистої кар’єри. А це змінює цілі
навчання, його мотиви, форми і методи, змінює роль педагога. У новому
суспільстві людині необхідно той базис, який дасть змогу, по-перше, розуміти один одного. По-друге – служити
основою для розуміння творчих можливостей кожної людини, її самовираження і самореалізації у різноманітних
сферах діяльності, що динамічно змінюються.
В умовах динамічних технікотехнологічних змін у різних галузях
економіки формується нова особистість педагога професійної школи, його

професійний стан і компетенції, якими він має оволодіти у навчальновиробничому процесі. Саме тому потреба розвитку професійної компетентності зумовлена модернізацією
національної освіти і утвердженням
концептуальних засад, спрямованих
на її удосконалення.
За сучасних умов закладам професійної освіти потрібні лідери педагогічного колективу, генератори нових
ідей, здатні приймати на їх основі
складні управлінські рішення. Ефективність розвитку професійної компетентності педагога професійного навчального закладу має ґрунтуватися
на концептуальних засадах, що визначають підходи, стратегію, пріоритети,
принципи та основні напрями його
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розвитку. Саме тому на розвиток
професійно-компетентного педагога з
відповідним рівнем управлінської
культури та самоорганізації і повинна
бути спрямована система підвищення
кваліфікації у курсовий та, особливо, у
міжкурсовий періоди.
Мета статті полягає у розкритті інноваційних аспектів розвитку методичної компетентності педагога професійної школи у системі післядипломної освіти України.
Виклад основного матеріалу. Для
вирішення проблеми (визначену як
криза освіти) розриву між можливостями сформованої наприкінці ХХ ст.
системи освіти і потребами суспільного
розвитку, міністри освіти країн Європи
визначили такі заходи: «…сприяти
отриманню кваліфікацій, визначених
як в сенсі знань, так і методів, ключових компетенцій та здатності набуття нових умінь і навичок. Зміцнити
роль професійної освіти і підготовки,
основ неперервної освіти та набуття
нових кваліфікацій. Вжити конкретних
заходів для того, щоб розмити межі
між різними рівнями формальної та неформальної освіти в перспективі навчання через все життя» [2].
Концептуальною основою запропонованих заходів стала ідея запровадження в освіту компетентнісного
підходу як одного з ефективних шляхів розв’язання протиріч у розвитку
освіти та суспільства, узгодження
освітніх систем у глобалізованому світі. Компетентнісний підхід у навчанні – організація діяльнісного характеру
змісту освіти, в результаті якої той, хто
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навчається, перетворюється з об’єкта
на суб’єкт навчання, розвиває себе як
особистість.
Проблему інноваційного підходу до
розвитку професійної компетентності
та формування професійного іміджу
педагога сьогодні вирішує система післядипломної освіти України, зокрема,
інститути післядипломної педагогічної освіти, розвиток якої вимагає від
педагогічної науки запровадження нових форм і методів у навчальновиховній та науково-методичній діяльності педагогічних працівників як
інститутів післядипломної освіти, так
й інших освітніх закладів України, у
тому числі і професійних. Добором,
теоретичним осмисленням, класифікацією педагогічних інновацій займається нова галузь педагогічного знання –
педагогічна інноватика. Її прогностичний розвиток, аналіз, оцінки конкретних реалій мають непересічну
цінність і для педагогічної практики,
особливо для налаштованих на творчість педагогів.
Формування потреб сучасного педагога професійної школи щодо розвитку та удосконалення його професійної майстерності розпочинається
від усвідомлення цілей і завдань, які
ставить перед ним його професійна
приналежність, зіставлення і реальне
оцінювання готовності до їхнього виконання через діяльність, у т.ч. й інноваційну, прагнення до найвищої ефективності процесу її здійснення.
Основною характеристикою іміджу
педагога вважається його професійна
компетентність, що визначається че-
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рез її основні показники: підготовленість до педагогічної та науковометодичної діяльності, особиста педагогічна майстерність, інноваційність мислення, професійні прогностичні уміння.
Професійно-педагогічна
компетентність педагога професійної школи складається із науково-професійної,
методичної, соціально-психологічної,
диференціально-психологічної, рефлексивної, наддисциплінарної («ключової», «базової») компетентностей.
Методична компетентність педагога професійної школи є багаторівневою та багатоаспектною і повинна
мати наступні складові [4]:
• концептуальну – знання теоретичних основ професійної діяльності;
• інструментальну – володіння базовими професійними уміннями;
• технологічну – володіння інноваційними технологіями навчання;
• інформаційну – володіння сучасними засобами інформатизації навчального процесу;
• адаптивну – уміння передбачати
зміни в освітньому середовищі та бути
до них готовими.
Методологічна грамотність педагога – означає володіння ним необхідними знаннями у сфері методології, спосіб дослідження універсальних, але у рамках конкретних наук,
принципів, засобів і форм наукового
пізнання. Методологічна грамотність
виступає важливим показником критичного осмислення об’єктивного істинного наукового знання, теоретичного та емпіричного досвіду, а також
способів, методів, прийомів і проце-

дур, скерованих об’єктом пізнання
на створення бажаного матеріального чи ідеального предмета або певної
реальності [3].
Формування методичної компетентності і методологічної грамотності
педагога професійної школи та їх зростання відбувається у системі післядипломної освіти України у курсовий і
міжкурсовий періоди та через самоосвітню діяльність.
Концептуальною засадою курсового
підвищення кваліфікації повинен бути
модульно-компонентнісний підхід при
формування змісту психолого-педа
го
гічної та методичної підготовки, індивідуалізація та диференціація науковометодичної та практично-технологічної
підготовки слухачів курсів.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної
освіти у міжкурсовий період може бути
реалізовано через наступну систему
заходів [5]:
• проведення різнорівневих науковопрактичних, науково-методичних,
web-семінарів і конференцій;
• організація та проведення факультативних курсів із підвищення рівня
володіння інноваційними освітніми
технологіями;
• оперативне, дистанційне консультування з питань виконання дослідних
та творчих проектів;
• створення електронних науковометодичних комплексів (ЕНМК);
• створення картотеки передового
педагогічного досвіду для ознайомлення з авторськими програмами, курсами, школами;
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• дайджест нових методичних видань
і публікацій з метою отримання інформації про новітні тенденції у професійній освіті.
Самоосвітню діяльність педагога
слід розглядати як одну із форм інтелектуальної праці, у процесі якої розвивається суспільна спрямованість
особистості, її творчий потенціал прагнення до професійного зростання та
самореалізації.
Вважається, що саме науковометодична діяльність педагогічних
працівників є пріоритетною і має бути
зосереджена на вдосконаленні власної
викладацької майстерності шляхом
розширення, поглиблення і оновлення
професійних знань, ознайомлення із
сучасними інноваційними освітніми
технологіями й інтерактивними формами і методами та їх впровадження у
навчальний процес.
Інновації в освіті – процес творення, впровадження та поширення в
освітню практику нових ідей, засобів,
педагогічних та управлінських технологій, у результаті яких підвищуються
рівні досягнень структурних компонентів освіти, відбувається перехід системи
навчання до якісно іншого, досконалішого стану. Сутнісною ознакою інновацій є її здатність позитивно впливати
на якість професійної діяльності педагога, розширювати інноваційне поле
освітнього середовища у навчальному
закладі, регіоні, державі в цілому.
Джерелом інновації є цілеспрямований пошук ідеї (зародження інновації) з метою розв’язання суперечностей, освоєння якої відбувається шля264

хом апробації у формі науковопедагогічного експерименту або
пілотного впровадження. Розвиток
освітньої інновації залежить від того,
наскільки соціально-педагогічне середовище потребує нових ідей.
При організації науково-методичної
діяльності у закладах професійної
освіти сьогодні замало користуватися
тільки формами і методами. Демократизація методичної роботи за рахунок
інтенсивного системного використання інноваційних форм, методів і засобів суттєво змінює позицію, мотивацію і настрій педагогів щодо науковометодичної роботи. Вони стають співдослідниками
й
однодумцями,
досвідченими сподвижниками і пропагандистами педагогічних та освітніх
інновацій. У процесі спільної діяльності формується інноваційна компетентність – система мотивів, знань,
умінь, навичок, особистісних якостей
педагога, що забезпечує ефективність
використання сучасних освітніх технологій у педагогічній діяльності [1].
Сучасний педагог професійної школи у своїй навчально-організаційній та
науково-методичній діяльності окрім
методів педагогічних досліджень застосовує методи альтернативних інноваційних освітніх технологій, такі як:
• проектний – основними принципами реалізації якого є: реальне партнерство учасників, прагматичність, практичність результатів, спрямованість на
вирішення конкретної проблеми. За
своєю спрямованістю навчальні та методичні проекти можуть бути прикладними, практично-орієнтованими,
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дослідницькими, ігровими, творчими;
• інформаційно-комунікативний
призначений для створення якісно нових можливостей передавання та
сприйняття інформації психологопедагогічного, науково-методичного,
нормативно-правового характеру шляхом використання комп’ютерної техніки, мережевих систем і програмного
забезпечення у відповідності до визначених цілей і задач навчальної та
науково-методичної діяльності професійного навчального закладу;
• імітаційний – розвиток творчого
застосування професійних умінь і навичок при виконанні функціональних
професійних обов’язків у нестандартних модельних ситуаціях, моделювання професійної діяльності на віддалену перспективу, розвиток критичного
мислення у процесі вирішення реальних і модельних ситуацій педагогічної
та науково-методичної діяльності;
• проблемний – формування і розвиток у педагогів умінь бачити проблему,
опанування ними логічного міркування в процесі доказу окремих її частин;
формування вмінь висувати гіпотези
вирішення проблеми, обирати оптимальні рішення та узагальнювати висновки.
Стратегія розвитку як системи
ПТО, так і конкретного професійного
навчального закладу має бути інноваційною, базуватися на сучасному законодавчому та нормативному забезпеченні, науково обґрунтованих критеріях оцінювання якості навчального
процесу, державних стандартах ПТО,
результатах моніторингу попиту та

пропозиції потреб регіонального ринку праці у кваліфікованих робітничих
кадрів. У результаті правильного вибору стратегії розвитку в ПНЗ формується інноваційна культура – сукупність способів інноваційної діяльності
особистості, що є результатом розпредметнення суб’єктом світу культури інноваційної діяльності. Розгортання інноваційної діяльності проходить
такі етапи: створення новації; перетворення новації у наукове знання;
впровадження наукового знання у
практичну діяльність, надання йому
статусу інновації; перетворення інновації у традицію [3]. Інформаційна
культура характеризується орієнтованістю на особистість, здатністю до
змін, відкритістю до комунікацій як
усередині, так і з зовнішнім середовищем. Учасникам навчального та виховного процесів такого закладу притаманна солідарність у цінностях і поглядах на освіту, яка дає змогу ефективно співпрацювати в умовах
постійного конструктивного діалогу та
взаємоузгодження позицій.
Майстерність, зазвичай, розкривається в ефективній діяльності людини.
Майстерність педагога можна розглядати як найвищий рівень педагогічної
діяльності (якщо характеризується
якість результату), як вияв творчої активної особистості (якщо характеризується психологічний механізм успішної діяльності). Педагогічна майстерність – це комплекс властивостей
особистості, що забезпечує педагогічну
самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній осно265
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ві. До таких властивостей належать
гуманістична спрямованість діяльності педагога, його професійна компетентність, педагогічні здібності та педагогічна техніка.
Інформатизація освіти передбачає
формування та розвиток у педагога
професійної школи інформаційної
культури – здатності ефективно використовувати наявні інформаційні ресурси і засоби інформаційних комунікацій, а також застосовувати для цих
цілей передові досягнення у галузі розвитку засобів інформації та інформаційнокомунікаційних технологій [3].
Основою інформаційної культури
педагога є знання про інформаційне
середовище, закони його функціонування та розвитку, уміння орієнтуватися у безмежному просторі різноманітних повідомлень і даних, раціонально використовувати засоби сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій для задоволення інформаційних
потреб.
Однією із основних ознак інформаційної культури педагога є розуміння
ним сутності інформації й інформаційних процесів, ролі інформаційних
ресурсів у процесі навчання і виховання, пізнання оточуючої дійсності і продуктивності, його творчої діяльності.
Інформаційна культура педагога є
інтегральним показником рівня його
досконалості в інформаційній сфері
діяльності.
Інформаційна культура – це не
тільки уміння працювати з прикладним забезпеченням, і навіть не вміння
програмувати. Інформаційна культу266

ра – це, насамперед, глибоке розуміння
суті процесів обробки інформації, яка
передбачає наявність умінь:
• обирати і формулювати цілі, здійснювати постановку завдань;
• знаходити інформацію у різних
джерелах, користуватися автоматизованими системами пошуку, зберігання
та обробки інформації;
• виділяти в інформації головне і
другорядне; упорядковувати, систематизувати, структурувати дані;
• бачити інформацію в цілому, а не
фрагментарно, встановлювати асоціативні зв’язки між інформаційними повідомленнями;
• інтерпретувати інформацію, переводити візуальну інформацію у вербальну знакову систему і навпаки;
• розробляти ефективні алгоритми
та реалізовувати їх на комп’ютері;
• інтерпретувати й аналізувати одержані результати, передбачати наслідки
ухвалених рішень.
Важливою складовою інформаційної культури є інформаційна грамотність – вміння формулювати інформаційну потребу, запитувати, шукати,
відбирати, оцінювати інформацію, в
якому б вигляді вона не була представлена. Іншими словами, інформаційна
грамотність педагога – це здатність
розуміти необхідність певної інформації, виявляти, знаходити, оцінювати
та ефективно використовувати цю
інформацію для розв’язання певних
проблем навчально-організаційного та
науково-методичного характеру.
У сучасній професійній діяльності
педагогічних працівників закладів
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професійної освіти поряд із традиційними дидактичними засобами навчання (друкованими, демонстраційними, об’ємними) все частіше
з’являються інноваційні засоби, розроблені педагогами-новаторами, а також комп’ютерна і мікропроцесорна
техніка як прояв впровадження
комп’ю
т ерних та інформаційнокомунікаційних технологій у процес
навчання професії.
Нові завдання комп’ютеризації
освіти відповідно до сучасної освітньої
парадигми виникають із введенням
профільного навчання у старшій школі, впровадженням у професійну освіту сучасних освітніх та виробничих
технологій, поглибленням інтеграції і
розширенням масштабів впровадження комп’ютерних технологій у загальноосвітні, професійні та вищі навчальні заклади. Зокрема, ці завдання передбачають створення і впровадження
у практику освіти комп’ютерно – орієнтованих інтерактивних і мультимедійних засобів навчання, систем бездротових віддалених і мобільних освітніх комунікацій, засобів захисту електронних систем навчання і освіти.
Розробка і впровадження у виробництво та у професійно-технічну освіту
сучасного обладнання, широке застосування комп’ютерної техніки, інформаційних та мережевих систем зумовлюють підстави до розробки інноваційного
забезпечення діяльності і методичної
служби професійної школи.
Реалізація інновацій у процес інформатизації навчально-методичного
середовища закладів професійної осві-

ти зумовлює інтенсифікацію навчання – підвищення ефективності та результативності навчання за допомогою більш повного використання кожної одиниці ресурсного потенціалу
навчального закладу. Сучасний стан
суспільного розвитку супроводжується інтенсивним процесом впровадження науково-технічного прогресу та відповідним інноваційним розвитком, що
зумовлює якісні зміни у всіх сферах
життя суспільства. У цих умовах освіта стає основним чинником і ресурсом
розвитку сучасної економіки України.
Саме система освіти покликана забезпечити інтенсивний соціальноекономічний розвиток нашої держави.
Різноманітні педагогічні та освітні
технології у професійно-технічній освіті народжують різні дидактичні концепції, відмінність індивідуальноособистісних стилів педагогічних працівників в організації і проведенні
навчально-виробничого і виховного
процесів. Інформаційні ж та комунікаційні технології розглядають повний
цикл навчання, починаючи із проектування навчального процесу, відбору
змісту навчання, наступної обробки навчальної інформації, її викладання та
засвоєння учнями, отримання кінцевого результату, корекції набутих учнями
знань і умінь. Інформаційнокомунікаційні технології базуються на
єдності змісту, форм і методів навчання
професії, забезпечують гарантоване досягнення бажаного результату, постійно удосконалюються і оновлюються.
Висновки. Сучасний стан суспільного розвитку супроводжується інтен267
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сивним процесом впровадження
науково-технічного прогресу та відповідним інноваційним розвитком, що
зумовлює якісні зміни у всіх сферах
життя суспільства. У цих умовах освіта стає основним чинником і ресурсом
розвитку сучасної економіки України.
І якщо стратегія системи професійної
освіти – забезпечення інтенсивного
соціально-економічного розвитку нашої держави, то формування позитивного іміджу педагога цієї системи – це
тактика реалізації інновацій в освіті
через формування та розвиток його
інноваційної та інформаційної культури, інформаційної грамотності та педагогічної майстерності.
Вимоги до педагога професійної
школи перебувають у постійному розвитку, що має своє відображення у
розширенні його професійних функцій, засвоєнні нових видів діяльності,
які пов’язані з вимогами ринку праці,
необхідністю соціального партнерства
у підготовці робітничих кадрів. Упровадження інноваційних освітніх технологій потребує сьогодні якісно нового педагога, який готовий до роботи
у нових умовах, здатний адаптуватися
до педагогічних інновацій і швидко
реагувати на сучасні та перспективні
процеси соціального і економічного
розвитку суспільства. Проте, досвід
підготовки педагогічних працівників
професійної школи у системі післядипломної освіти України свідчить, що
інноваційний розвиток професійної
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освіти гальмується неготовністю багатьох педагогів до освітньої інноваційної діяльності, сприйняття та застосування освітніх інновацій як таких.
Педагогічний працівник зможе
сформувати привабливий професійний
імідж, який з часом перейде у позитивну ділову репутацію, тільки за умови
цілеспрямованої праці над його створенням на всіх етапах свого професійного становлення: отримання базової
освіти, підвищення рівня професійної
компетентності в усіх ланках післядипломної педагогічної освіті, оволодіння
інноваційною та професійною культурою, саморозвитку та самовдосконалення. Цілком доречним у цьому сенсі є
твердження, що «…вдалий імідж – це
довготерміновий внесок у професійний
та особистий успіх».
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