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ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО
ЗАДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.08 «ТЕХНОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЯ»
Чемезов Д.А.
магистр в области технических наук, член-корреспондент
Международной Академии теоретических и прикладных наук, преподаватель
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преподаватель
Коробков А.В., Варавин Е.И., Салимов Е.Д.
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Аннотация: В статье рассмотрено автоматизированное составление технологической документации на операцию технологического процесса изготовления детали в программных средах «Компас-3D» и САПР ТП «Вертикаль» при
выполнении практической части Региональной олимпиады (Владимирская область) профессионального мастерства обучающихся по специальности 15.02.08
«Технология машиностроения». Даны рекомендации по выбору технологического
оборудования, технологической оснастки, режущего и мерительного инструментов, расчету нормы времени на механическую обработку.
Ключевые слова: операция, САПР ТП «Вертикаль», материал, заготовка.
Keywords: operation, CAD TP «Vertical», material, workpiece.
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся государственных профессиональных
образовательных организаций по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» включает в себя различные
этапы, проводимые на Региональном
уровне. Целями олимпиады являются
определение качества профессиональной подготовки и развитие творческого
потенциала студентов, обучающихся по
специальности «Технология машиностроения». Последний Региональный
этап, проходивший в апреле 2018 года во
6

Владимирской области, включал в себя
два комплексных задания: первое – тесты по специальным дисциплинам и
междисциплинарным курсам, входящих
в учебный план основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», технический перевод текста с иностранного языка и решение задачи по организации работы
коллектива; второе – разработка трехмерной модели обрабатываемой детали в
программной среде «Компас-3D», со-
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ставление технологической документации на одну операцию технологического
процесса обработки детали в системе
автоматизированного проектирования
технологических процессов (САПР ТП)
«Вертикаль» и управляющей программы
(анимации) обработки детали на токарном станке с числовым программным
управлением (ЧПУ).
Рассмотрим комплексное второе задание Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения». В соответствии с рабочим
чертежом детали необходимо построить
трехмерную модель детали и выполнить
эскиз обработки заготовки для конкретной операции с указанием получаемых
размеров, шероховатости поверхностей
и т. д. в программной среде «Компас-3D».
Необходимый пакет технологической
документации для изготовления детали
формируется в автоматизированном режиме САПР ТП «Вертикаль». Для выполнения задания требуется оформить
маршрутную, операционную, контрольную карты и карту эскизов. После запуска программы создается новый технологический процесс. Расчет площадей и
выбор обрабатываемых поверхностей
детали осуществляется по трехмерной
модели детали, предварительно загруженной в САПР ТП «Вертикаль». Материал заготовки выбирается по справочнику. Из предлагаемого сортамента выбирается форма и размеры заготовки
(диаметры прутков указаны по ГОСТ).
Остальные коэффициенты, характеризующие тип производства, степень меха-

низации оборудования, условия работы,
разряд исполнителей и т. д. определяются по справочнику [1] и записываются в
соответствующих окнах модуля компьютерной программы. Практически все
справочники в компьютерной программе иллюстрированы.
В САПР ТП «Вертикаль» можно
спроектировать различные операции
механической обработки, физико-технической обработки, сборки, термической обработки и др. На олимпиаде
проектируются в основном операции
механической обработки (точение, фрезерование, шлифование и др.). В зависимости от характера обработки осуществляется выбор технологического оборудования. При неправильном выборе режущего инструмента, малой мощности
технологического оборудования, избыточном или недостаточном припуске
материала на обработку расчет режимов
резания выполнить будет невозможно.
Для расчета режимов резания при шлифовании необходимо указывать твердость материала заготовки. Действие в
переходе операции может записываться
вручную или выбирается из стандартных фраз на соответствующей вкладке
меню программы. Расчет нормы времени на обработку производится по специальным картам, с учетом степени механизации оборудования, схемы базирования заготовки в приспособлении и
других параметров. Занесенная технологическая информация в САПР ТП «Вертикаль» автоматически генерируется в
комплект документов технологического
процесса обработки детали после клика
пиктограммы «Формирователь карт».
7
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На рис. 1 – 8 представлена последовательность формирования технологических карт для токарной обработки детали «Шпиндель». Материалом заготовки
была принята углеродистая конструкционная сталь 45 ГОСТ 1050-2013. Обтачиванию подлежала наружная цилиндри-

ческая поверхность заготовки диаметром 85 мм на длину 10 мм. Окончательный диаметр после точения должен
составлять 62 мм.
В табл. 1 представлен расчет нормы
времени на операцию, выполненную на
токарном станке с ЧПУ.

Рисунок 1 – Модель детали и сформированное дерево комплекта документов

Рисунок 2 – Выбор оборудования
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Рисунок 3 – Выбор приспособления

Рисунок 4 – Основной переход
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Рисунок 5 – Выбор смазочно-охлаждающей жидкости

Рисунок 6 – Расчет режимов резания
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Рисунок 7 – Операционная карта

Рисунок 8 – Карта эскизов

Таблица 1
Расчет нормы времени на операцию, выполненную на токарном станке с ЧПУ
1. Установить и закрепить заготовку
Вспомогательное время на установку детали Tvu
Карта 03. Лист 1. Установка в самоцентрирующем
патроне вручную
Вспомогательное время на установку детали Tvu_ras

1,4
1,4
Tvu_ras = Tvu

1,4
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2. Точить наружные поверхности, выдерживая размеры согласно эскизу
Время цикла автоматической работы по УП Tca
Вспомогательное время, связанное с операцией Tvop
Карта 14. Вспомогательное время по управлению
станком
Оперативное время работы по УП (рассчитанное)
Topnc_ras

0,282
0,32
0,32
Topnc_ras =
Tca + Tvop

0,602

3. Точить канавку, выдерживая размеры согласно эскизу
Время цикла автоматической работы по УП Tca
Вспомогательное время, связанное с операцией Tvop
Карта 14. Вспомогательное время по управлению
станком
Оперативное время работы по УП (рассчитанное)
Topnc_ras

0,056
0,32
0,32
Topnc_ras =
Tca + Tvop

0,376

4. Снять деталь
Вспомогательное время на снятие детали Tvu
Карта 03. Лист 1. Установка в самоцентрирующем
патроне вручную
Вспомогательное время на снятие детали (рассчитанное)
Tvu_ras

1,4
1,4
Tvu_ras = Tvu 1,4

5. Предъявить контролеру ОТК
Вспомогательное время на контрольные измерения Tvizm
Карта 15. Лист 3. Вспомогательное время на
контрольные измерения
Вспомогательное время на контрольные измерения
(рассчитанное) Tvizm_ras

0,19
0,19
Tvizm_ras =
Tvizm

0,19

005 Токарно-винторезная
Время цикла автоматической работы по УП Tca
Количество деталей в партии n
Вспомогательное время на переходы рабочего и
перемещение детали Tvper
Карта 02. Лист 1. Переходы рабочего с грузом и без
груза
Вспомогательное время на установку и снятие детали Tvu
Карта 03. Лист 1. Установка в самоцентрирующем
патроне вручную
Вспомогательное время, связанное с операцией Tvop
Карта 14. Вспомогательное время по управлению
станком
Вспомогательное время на контрольные измерения Tvizm
Карта 15. Лист 3. Вспомогательное время
на контрольные измерения
Поправочный коэффициент на вспомогательное время Ktv
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1
1
0,11
0,11
0,8
0,8
0,32
0,32
0,19
0,19
1,52
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Карта 01. Поправочные коэффициенты
на вспомогательное время в зависимости от размера
партии обрабатываемых деталей и серийности
Время на оргтехобслуживание, отдых и личные надобности
(%) Aabs_atl
Карта 16. Время на организационное и техническое
обслуживание рабочего места, отдых и личные
потребности при одностаночном обслуживании
Подготовительно-заключительное время Tpz
Карта 21. Подготовительно-заключительное время
Всп. время на переходы рабочего и перемещение детали
(рассчитанное) Tvper_ras
Вспомогательное время на установку и снятие
(рассчитанное) Tvu_ras
Оперативное время работы по УП (рассчитанное) Topnc_ras
Вспомогательное время на контрольные измерения
(рассчитанное) Tvizm_ras
Штучное время (рассчитанное) Tsht_ras

Подготовительно-заключительное время (рассчитанное)
Tpz_ras
Норма времени на операцию (мин) Nvr

1,52
6
6
4
4
0,11

Tvper_ras =
Tvper
Tvu_ras = Tvu 0,8
Topnc_ras =
Tca + Tvop
Tvizm_ras =
Tvizm
Tsht_ras =
(Topnc_ras +
(Tvu_ras +
Tvper_ras +
Tvizm_
ras)*Ktv)*(1 +
Aabs_atl/100)
Tpz_ras = Tpz

1,32
0,19
9,026

4

Nvr = Tsht_ras 13,02
+ Tpz_ras/n

Источник: ОНВ и РР для нормирования работ, выполняемых на универсальных
и многоцелевых станках с ЧПУ, ч. 1.
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РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У РЕСПУБЛІЦІ
ПОЛЬЩА У ПЕРІОД ПОСТУПУ ДО АСОЦІАЦІЇ
З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
Грищук Ю. В.

науковий співробітник, Київський університет імені Бориса Грінченка

Хронологічні межі періоду поступу
Польщі до асоціації з ЄС охоплюють
1980-1991 рр. Нижня хронологічна
межа (вересень 1980 р.) обумовлена
створенням опозиційного профспілкового об’єднання «Солідарність», частиною якого була «Вчительська Солідарність». Діяльність об’єднання спрямовувалася на створення проектів принципово нових планів і програм для
навчальних закладів усіх рівнів. Верхня
межа (16 грудня 1991 р.) відзначається
підписанням Угоди про асоціацію між
Республікою Польща та ЄС, що стало
першим кроком на шляху до реалізації
країною європейського вектору зовнішньої політики та, як наслідок, посилило необхідність ефективної інтеграції в загальноєвропейське інтелектуально-освітнє середовище.
Після виникнення руху «Солідарність» у 80-х роках студенти та викладачі вимагали повної перебудови централізованої системи управління освітою та забезпечення автономії для
освітніх закладів та установ. Політична трансформація, викликана крахом
комуністичної системи, супроводжувалася змінами у системі освіти. Основні трансформаційні процеси включали створення плюралістичного ринку
навчальних планів та програм, підруч14

ників та іншого навчально-методичного забезпечення, на який не вплинула
комуністична ідеологія.
У 1979 – 1980 рр. працювало
196 400 вчителів у закладах початкової
освіти, 23 100 – у закладах середньої
освіти, 76 800 – у професійних школах;
функціонував 91 заклад вищої освіти, у
тому числі 10 університетів, 18 політехнікумів, 9 вищих агрокультурних шкіл,
6 вищих економічних шкіл, 11 педагогічних коледжів, 10 вищих медичних
шкіл. У даних закладах вищої освіти
навчалося 466 400 студентів (у т.ч.
241 418 жінок), професорсько-викладацький склад сягав 53 538 осіб [5].
У 1981/82 н. р. проведено чергову
реорганізацію системи вищої освіти у
Польщі, внаслідок якої було передбачено введення у педагогічних інститутах 5-ти річного терміну навчання, котрий функціонує і сьогодні. Розпочато
підготовку за трьома педагогічними
спеціальностями: шкільна педагогіка,
опікунська педагогіка та культурноосвітня педагогіка [1].
Важливою правовою основою з
1982 р. є Карта вчителя (Karta
nauczyciela) зі змінами від 6 грудня
2007 року, яка регулює позицію професійного рівня вчителів. «Карта вчителя» – документ, який регламентує кри-
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терії оцінки праці педагогів, формулює
принципи розрахунку обов’язкового
навантаження і умов пільг, деталізує
розміри і умови праці сільських вчителів та їх винагород [2, с. 7].
З 1983 р. функціонувала Міжвідомча група у справах навчання та вдосконалення вчителів, яка складалася з
представників усіх відомств, які мали у
своєму підпорядкуванні заклади вищої освіти, окрім відомств Національної оборони. У 1986 р. після проведення багатьох експертиз і численних
міжвідомчих погоджень з професійними групами були визначені загальні
засади підвищення кваліфікації та
вдосконалення вчителів [7].
Щодо фінансування освіти, то витрати на вищу освіту у загальному обсязі державних видатків становили:
1982 р. – 1,4%, 1985 р. – 2,0%; 1986 –
1987 рр. – 1,8%; 1988 р. – 2,1%, 1989 р. –
2,5%. Витрати на одного студента в
1982 р. порівняно з 1980 р. знизились
на 15,3% нижче рівня інфляції, і лише
у 1985 р. відбулося реальне збільшення
видатків, але тільки до рівня 1,7%. Інвестиції в галузі вищої освіти становили 1,4% в 1982 р., 0,9% у 1983 р. і 1,5% в
1984 р. [4, s. 17.].
У 1989 р. у Польщі розпочалися
важливі політичні та суспільно-економічні зміни. З’явилися правові передумови для створення політичного плюралізму, багатопартійної системи, демократії та укріплення громадянських
прав [6]. Ці зміни також вплинули на
освітню політику держави. Виникла
потреба перебудови освітньої системи
в Польщі.

Вища школа стала головним
об’єктом реформування освіти в умовах демократизації суспільства. Закон
про вищу освіту (1990 р.) радикально
вплинув на процес реорганізації вищої
освіти та удосконалення системи підготовки вчителів. Основними напрямами кардинальних змін в підготовці
майбутніх вчителів стали [1]: деідеологізація, деполітизація та покращення
методичної підготовки студентів; індивідуалізація навчального процесу;
розширення самостійності студентів;
поліпшення якості організації та змісту освітнього процесу у закладах вищої освіти; приділення більшої уваги
організації та проведенню педагогічної
практики в школі; розширення контактів з європейськими університетами та іншими зарубіжними навчальними закладами, які здійснюють підготовку вчителів.
У процесі реалізації Польщею стратегії європейської інтеграції виняткову
роль мало підписання 16 грудня 1991 р.
Європейського договору про надання
Польщі статусу асоційованого члена
ЄС – основоположного документу,
який визначив інституціалізацію відносин сторін. Відповідно до тексту
Угоди, асоціація Польщі з ЄС мала на
меті забезпечити політичний діалог,
активізацію торговельного та господарського співробітництва між ними,
а також підготовку умов для отримання Польщею різного роду допомоги
ЄС [3].
Інтеграція у Європейське співтовариство вимагала від Польщі впровадження широкого спектру реформ в
15
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усіх сферах суспільного життя, зокрема у сфері освіти.
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РОЛЬ І МІСЦЕ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ В РОЗВИТКУ
УСНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ
Копча Маріанна

магістр соціальної педагогіки
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Актуальність теми. Спеціальні заклади освіти покликані здійснювати
спеціально організовану навчальновиховну та корекційно-розвивальну
роботу. Значні можливості щодо цього має позакласна робота. Позакласна
робота – це організовані й цілеспрямовані заняття, які проводяться у
вільний від навчального процесу час
для розширення знань, умінь і навичок, розвитку самостійності, індивідуальних здібностей і нахилів учнів, а
також задоволення їхніх інтересів і
забезпечення корисного відпочинку.
Позакласна робота як органічна складова життя зазваного вище закладу
сприяє успішному навчанню дітей,
прищепленню навичок суспільно корисної праці, свідомої дисципліни,
розвитку ініціативи; сприяє фізичному, художньо-естетичному вихованню школярів, задовольняє їхні
культурні запити і спрямовує наявну активність у напрямі корисної
діяльності. Вона ґрунтується на загальнонаукових принципах добровільності, гуманізму, плановості, систематичності і послідовності, диференційованому підході до вихованців;
урахуванні вікових особливостей, цілісності й різноманітності; відповідальності; єдності науки і практики;
народності виховання, самодіяльнос-

ті, ініціативності, активності зазначеного контингенту дітей [3].
Усі учні (як з типовим розвитком,
так і з інвалідністю) повинні вміти не
просто володіти рідною мовою, а користуватися нею у різноманітних життєвих ситуаціях, тобто будувати змістовне, граматично та стилістично грамотне висловлювання залежно від ситуації спілкування. Окрім іншого,
результативність засвоєння вивченого
матеріалу підвищується за умови
включення у систему роботи завдань,
що зацікавлюють учня з інвалідністю,
показують практичне застосування
набутих знань та умінь. Одним із шляхів досягнення такої результативності
є використання потенціалу позакласної роботи. Вирішення таких завдань
позакласної роботи сприяє не тільки
кращому запам’ятовуванню вивченого, а й розвиває інтереси учнів, сприяє
соціалізації особистості, виробляє навички комунікативної взаємодії тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти позакласної діяльності певною мірою розкривають
О. Вержиховська, В. Вугрич, О. Голуб,
Б. Кобзар, В. Коротов, Л. Канішевська,
В.Левицький, С.Миронова, О. Мілевська та ін. Досвід роботи допоміжних
шкіл із цієї проблеми висвітлювався у
публікаціях В.Бондаря, В.Карвяліса,
17
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Г. Мерсіянової та ін. Питання, пов’язані
з психолого-педагогічними умовами і
засобами розвитку мовлення дітей
стали предметом наукових розвідок
Н. Ашиток, О. Вербицького, В.Гаврилова, Н. Гаврилової, Ю. Ємельянова,
М. Зажирко, М. Коця, Л. Петровської
та інших.
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку спеціальної
освіти позакласна робота є однією з
найважливіших ланок зв’язку навчання з життям, із змінами, що відбуваються у суспільстві. Ця робота як складова та невід’ємна частина освітнього
процесу допомагає розв’язувати проблеми підвищення якості знань учнів з
інвалідністю у вільний від навчання
час, готує їх до активної практичної
діяльності та сприяє соціалізації. Головна педагогічна ідея, що покладена в
основу позакласної роботи, – це створення умов, які забезпечують безперервність виховного й навчального
процесів, їх єдність й цілеспрямованість на основі диференціації та широкої індивідуалізації цього процесу. Позакласна робота – це різноманітна виховна й освітня діяльність, спрямована
на задоволення інтересів, запитів дітей, яку організовує з учнями в позаурочний час педагогічний колектив
школи.
Позакласна робота обмежена часом
й об’єктом виховання (клас, група,
учень). Вона зумовлена формами організації, методами, прийомами та засобами виховання. Позаурочні форми
організації виховання постають як виховні заходи, що втілюють у собі зміст
18

виховної діяльності. Виховні заходи
поділяють на масові, групові та індивідуальні форми позаурочної роботи
(згідно із кількістю учнів).
Найпоширенішими формами позакласної робота є: виховні заходи (бесіди, лекції, свята, екскурсії, культпоходи, прогулянки, що навчають заняття
та ін.); ігри (ділові, сюжетно-рольові,
пізнавальні, спортивні, ігри на місцевості), трудові десанти, рейди, ярмарки, фестивалі, самодіяльні концерти й
спектаклі, вечори, а також інші форми
колективних творчих справ.
Для того, щоб випускники спеціальної школи могли правильно адаптуватися в сучасному середовищі,
вони повинні вміти спілкуватися з
оточуючими людьми, тобто мати відповідний рівень розвитку усного і писемного мовлення; самостійно опрацьовувати інформацію, вміти читати
газети, журнали, художні твори і не
лише читати, але й розуміти та усвідомлювати їх сутність, обмірковувати
їх, правильно і послідовно висловлювати свою думку. Уся позакласна робота сприяє розвитку словникового запасу (активного і пасивного), уточненню і розширенню уявлень про навколишній світ. Так, у літературних
гуртках проводиться робота з розвитку мовлення та збагачення словника
дітей. Діти можуть брати участь в організації таких масових свят, як «Тематичні літературні вечори і ранки»,
«Тиждень дитячої книжки», організація виставок «Усний журнал», обговорення та аналіз з учнями книг, газет,
літературних бюлетенів тощо [3].
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Мовний гурток є центром, навколо
якого базуються, існують і організовуються всі інші форми як систематичної,
так і, епізодичної позакласної роботи з
української мови. Від організації гурткової роботи у великій мірі залежить
ефективність усіх позакласних заходів
з, такої важливої галузі знань, як рідна
мова. Деякі методисти вважають можливим організацію в школі мовно-літературного гуртка. Зрозуміло, що вивчення мови і літератури мусить бути
нерозривно пов’язане як на уроках, так
і в позакласній роботі. Однак при організації гуртка треба виходити з можливостей учнів, а також з тієї мети, яка
стоїть перед керівником гуртка.
Засвоєні під час проведення позаурочних заходів знання, вміння і навички є органічною частиною всебічного
розвитку особистості, формування
якої може бути забезпечене тільки системою діяльності вихованців, широко
розгалуженої за різними видами і напрямами. Спеціальна школа забезпечує вихованцю широкий вибір занять
у гуртках, секціях під керівництвом
кваліфікованих фахівців. Ефективність позакласної роботи забезпечується також раціональним використанням навчального і позаурочного
часу учнів, вчителів, соціальних педагогів, самодіяльністю, ініціативністю,
активністю вихованців, удосконаленням форм і методів роботи в позаурочний час, навчанням школярів наукової

організації праці. Зміна видів діяльності, організаційних форм, переходи
від обов’язкових групових до індивідуальних, вільно обраних занять, від короткочасних – до тривалих, часом багаторічних захоплень сприяє формуванню багатогранної особистості, забезпечує широкий діапазон її інтересів,
багату духовність, а найголовніше –
розвиває мовлення.
Висновки. Пошук шляхів, засобів і
організаційних форм позакласної роботи повинен бути одним із основних
завдань в роботі різних спеціалістів.
Вчитель, соціальний педагог, вихователь, дефектолог та ін., складаючи плани своєї роботи з дітьми, повинні поряд із загально-педагогічними завданнями сформулювати і записати завдання корекційної роботи з даною
групою дітей, а також із окремими
учнями, і тут же визначити коло заходів, які мають бути здійсненими в
межах запланованого часу.
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КРИТЕРІЇ НОРМИ У СОЦІАЛЬНІЙ ПОВЕДІНЦІ
ОСОБИСТОСТІ
Собко Юрій

магістр соціальної педагогіки Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка

Актуальність теми. Соціальна поведінка певної особи може нести загрозу іншим людям, порушуючи баланс
стосунків у суспільстві. Вона може бути
руйнівною – деструктивною або аутодеструктивною, залежно від спрямованості. Водночас треба зважати на те, що
самі соціальні норми можуть застарівати, а отже, не відповідати новим реаліям життя. У цьому разі порушення соціальних норм буде поштовхом до позитивних зрушень. Тому відхилення від
соціальних норм можуть бути не тільки
негативними, коли вони порушують
функціонування системи, а й позитивними, якщо стимулюють її прогресивний розвиток [2].
Аналіз сучасних літературних
джерел показав, що проблему девіантної поведінки досліджували багато вітчизняних та зарубіжних науковців:
Л. Артюшкіна, Г. Бевз, О. Безпалько,
І. Бєлінська, О. Бондарчук, Т. Василькова, Ю. Василькова, М. Галагузова,
Н. Заверико, І. Звєрєва, С. Зінченко,
А. Капська, Н. Квітковська, Л. Коваль,
М. Ковальчук, І. Ковчіна, Л. Козаков,
С. Коношенко, В. Курбатов, Т. Малихіна, Л. Мардахаєв, А. Мудрик, Р. Овчарова, С. Омельченко, В. Оржеховська,
І. Пєша та ін.
Виклад основного матеріалу. Соціальні норми є інструментом цілепокла20

дання, проектування управлінських і
виховних рішень. Так само природно
вони стають інструментом прогнозування, стимулювання творчої та соціальної активності людини, а також соціального контролю і корекції поведінки, що відхиляється від норми [2].
Загальним підходом у будь-якій науці, що вивчає поведінку людини, для
розподілу явищ на «нормальні» чи
«анормальні» (тобто такі, що не відповідають нормі) є визначення прийнятої на даний час норми-еталону. Соціально прийнятним вважається те, що
відповідає нормі, анормальним – те,
що лежить поза нею.
Однією з основних умов існування
будь-якої системи є її здатність підтримувати стан певної рівноваги. Історія
людства засвідчує, що безладдя неминуче переходить в руйнування, і навпаки, прагнення до упорядкування і
узгодження може бути гарантом існування суспільства й життя взагалі.
Норми є тим механізмом, який утримує суспільну систему в стані життєздатної рівноваги в умовах неминучих
змін.
У перекладі з латинської «норма» –
правило, зразок, припис. У природничих і суспільних науках норма визначається як границя, міра припустимого для збереження і зміни систем. За-
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галом поняття норми є досить
дискусійним [3].
Існують різні визначення соціальної норми: засоби соціальної регуляції
поведінки індивідів і груп (М. Бобнєва); сукупність вимог і очікувань, які
пред’являє соціальна спільнота (група,
організація, клас, суспільство) до своїх
членів з метою здійснення діяльності
(поведінки) встановленого зразка
(О. Ручка); зумовлений соціальною
практикою соціокультурний інструмент регулювання стосунків у конкретно-історичних умовах життя суспільства (Ю. Клейберг). Проте, незважаючи на відмінність у визначеннях,
спільним у поглядах науковців є думка
про те, що соціальні норми багатофункціональні й регламентують практично всі сторони життя. Специфічною особливістю соціальних норм є те,
що вони регулюють сферу взаємодії
людей. Регулювання здійснюється відповідно до панівної системи цінностей, потреб, інтересів, ідеології [4].
Соціальні норми характеризують
нормативно-правові
аспекти
соціальної поведінки особистості, бажаної для того чи іншого суспільства в
певний історичний період. Вони виконують функції контролю з боку суспільства, слугують взірцем соціально
прийнятної поведінки, інформують,
дають можливість оцінити поведінку
тощо. Соціальні норми можуть утворюватися стихійно (наприклад, традиції) або цілеспрямовано (закони, офіційні приписи або заборони).
Серед соціальних норм можна виділити кілька основних. Духовні нор-

ми – це передусім норми, в основу
яких покладено загальнолюдські цінності, представлені у світових релігіях,
художній культурі та науковій думці.
До них належать і народні традиції та
звичаї. Носіями духовних норм виступають самі люди, а також такі соціальні інститути як сім’я, релігійні конфесії, суспільні організації. У ряді випадків духовні норми зливаються в одне
ціле з моральними нормами.
Моральні норми являють собою
очікування-приписи певної соціальної
групи (реальної або номінальної) щодо
її членів. Носіями цих норм є конкретні спільноти (сім’я, громада), їхні лідери й керівники. Такі норми зазвичай
текстуально не закріплені, хоча існують і винятки.
Етичні норми можуть бути прямим
відображенням моральних цінностей і
тому збігатися з моральними, але можуть і суперечити їм, наприклад, у випадках корпоративної етики або етичних норм субкультури асоціальних
угрупувань.
Однак, соціальні норми нерідко породжують стереотипи та забобони, до
прикладу, расові та етнічні. Стереотипи можуть відігравати позитивну
роль, наприклад, пропонуючи людині
готові рішення в певних ситуаціях.
Проте частіше стереотипи, а тим більш
забобони перешкоджають адаптації
людини до конкретної ситуації.
Правові норми є найбільш конкретними. Вони закріплені в основних
документах держави (конституція, цивільний кодекс, кримінальний кодекс,
закони й нормативно-правові акти) і
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регулюються державною системою (законодавчі органи, уряд, правоохоронні органи).
За всієї різноманітності проявів, соціальні норми мають такі основні
властивості: об’єктивність, історичність, універсальність, схематичність,
безумовність. Норма є узагальненим
соціальним приписом, обов’язковим
для виконання кожним членом соціуму в будь-якій ситуації [1].
Обов’язок дотримуватися соціальних норм нерідко породжує в свідомості людини негативні почуття – від
простого нерозуміння до відкритого
протесту. Конфлікт між інтересами
особистості й репресивною природою
норм у сучасних розвинених державах
дещо стирається посиленням лояльності суспільства до певних видів діяльності особистості.
Є різні підходи щодо визначення
норми. Одним з найбільш поширених
є використання статистичного критерію, який дає змогу визначити норму
для будь-якого явища за допомогою
підрахунку частоти, з якою це явище
трапляється. Нормою вважається те,
що трапляється «часто», тобто не менше ніж у 50% випадків [1].
Соціально-нормативний критерій
застосовується у сферах, пов’язаних із
суспільним життям людини. За соціально-нормативним критерієм поведінка сприймається як нормальна і
схвалюється, якщо вона відповідає ви-
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могам суспільства на даний час. Вважається, що поведінка є девіантною,
якщо вона суперечить основним суспільним настановам і цінностям. Водночас важливо усвідомлювати певну
невизначеність соціально-нормативного критерію, причина якої полягає в
тому, що зі змінами суспільства змінюються і соціальні норми, які в ньому
діють.
Висновки. Провідним показником
«нормальності» поведінки згідно з соціально-нормативним критерієм є рівень соціальної адаптації особистості.
Успішна адаптація характеризується
оптимальною рівновагою між цінностями, особливостями індивіда й правилами, вимогами оточуючого його
соціального середовища.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ БЕЗДОМНИХ ГРОМАДЯН
Щуцька Леся

магістр соціальної педагогіки
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Постановка проблеми. Бездомність – це соціальне становище людини, зумовлене відсутністю в неї жилого приміщення (будинку, квартири,
кімнати тощо), яке б вона могла використовувати для проживання/перебування і в якому могла бути зареєстрованою. Тривожною тенденцією в даний чає є активне зростання чисельності бездомних громадян, які
займаються бродяжництвом. Проблема бездомних громадян в Україні деформує соціальне середовище, руйнує
фізичне, психічне та духовне здоров’я
людей, знижує їх життєву, громадську
та творчу активність, погіршує моральний стан, створює соціальну напругу в суспільстві. Одним з актуальних питань у вирішенні проблем бездомних осіб є соціальний захист.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі теоретичні аспекти соціального захисту бездомних осіб і
безпритульних дітей досліджуються у
роботах таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як: О. Анатольєва, Н. Болотіна, М. Буянова, А. Гудзь, Л. Кожура, А. Медвідь, О. Москаленко, Є. Школяренко та ін.
Законодавство України про основи
соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей ґрунтується

на Конституції України і складається з
цього Закону, законів України «Про соціальні послуги», «Про соціальну
адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», «Про
охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування» та інших нормативно-правових
актів.
Виклад основного матеріалу. Створення системи соціальних послуг особам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, відповідно до потреб різних груп населення є важливою
умовою становлення України як правової і соціальної держави.
З прийняттям Закону України «Про
основи соціального захисту бездомних
громадян і безпритульних дітей», інших актів законодавства місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування активізували
роботу із створення і розвитку соціальних закладів для бездомних громадян – центрів (відділень) обліку бездомних громадян, будинків (відділень)
нічного перебування, центрів (відділень) реінтеграції, соціальних готелів,
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діяльність яких спрямована на допомогу бездомним громадянам, їх підтримку та реінтеграцію [4].
Облік бездомних громадян за їх переважним місцем перебування здійснюється відповідними спеціалізованими закладами, що створюються органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади.
На території України сьогодні
функціонує 90 закладів, які надають
соціальні послуги бездомним громадянам. Минулого року таких закладів
було менше – 77. Тож, їхня мережа
зросла. Впродовж 2010 року центрами
обліку бездомних громадян було виявлено майже 11 з половиною тисяч
таких осіб. У 2009 році – цифра становила 10 тисяч [1].
Закладами соціального захисту для
бездомних громадян є:
а) будинок нічного перебування –
заклад соціального захисту для бездомних громадян, діяльність якого спрямована на поступове повернення особи до самостійного повноцінного життя шляхом надання їй комплексу
послуг (соціальних, психологічних,
юридичних, медичних тощо) з урахуванням індивідуальних потреб;
б) центр реінтеграції – заклад соціального захисту для бездомних громадян,
діяльність якого спрямована на поступове повернення особи до самостійного
повноцінного життя шляхом надання їй
комплексу послуг (соціальних, психологічних, юридичних, медичних тощо) з
урахуванням індивідуальних потреб;
в) соціальний готель – заклад соціального захисту для перебування без24

домних громадян, який має у своєму
складі окремі номери (кімнати). Розміщення та проживання бездомних громадян у соціальному готелі є платними.
Оплата за проживання в соціальному
готелі може здійснюватися безпосередньо бездомним громадянином або іншою фізичною чи юридичною особою;
г) спеціалізовані підрозділи по обліку бездомних громадян – підрозділи,
в яких громадяни без визначеного місця проживання можуть отримати:
– необхідну юридичну, інформаційну, консультативну соціальну допомогу;
– допомогу в оформленні та відновленні втрачених документів;
– тимчасову реєстрацію переважного місця перебування;
– соціальний супровід в лікувальні
заклади і установи та організації різних форм власності нашого району
для вирішення особистих проблем;
– необхідний притулок, одяг, взуття, носильні речі першої необхідності;
– кваліфіковану першу долікарняну
медичну допомогу [5].
Основними формами та методами
роботи з бездомними громадянами є:
– виявлення бездомних громадян,
організація соціального патрулювання, проведення комплексу профілактичних заходів по запобіганню випадкам загибелі від переохолодження бездомних громадян, їх облік, сприяння у
відновленні документів та реєстрації
переважного місцезнаходження;
– проведення роботи з розв’язання
проблем бездомних громадян, вирішення питань тимчасового проживання;
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– сприяння особам, які звільняються з місць позбавлення волі і перебувають на обліку кримінально-виконавчої
інспекції, в отриманні паспортів,
оформленні інших документів, необхідних для працевлаштування;
– сприяння у працевлаштуванні
бездомних громадян та осіб звільнених з місць позбавлення волі;
– поповнення матеріальної бази
(теплі речі, продукти харчування,
ліки) для видачі бездомним громадянам в осінньо-зимовий період;
– забезпечення, при виявленні бездомних громадян, їх медичного обстеження та надання медичної допомоги
у лікувальних закладах району.
Працівниками закладів соціального захисту розповсюджуються пам’ят
ки щодо отримання даною категорією
громадян послуг юристконсульта, психолога, соціального працівника, медичної сестри тощо.
Висновки. Заклади соціального захисту для бездомних громадян ство-

рюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності відповідно до потреб регіону.
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Німецька економічна наука багата
на всесвітньовідомі імена, які зробили
значний внесок у розвиток професійної освіти загалом та економічної зокрема. Відомою постаттю є Герман Теодор Франке – перший педагог-економіст федеративної землі Саксонія, а
також Німецького Кайзерського Райху. Він народився 9 березня 1963 р. в
Лобенсдорфі біля Глаухау. До 1885 р.
відвідував семінар вчителів у Шнеєберзі в районі Ерцґебірґе і працював
вікарієм у Тієрбасі. З 1886 р. удосконалював навики в Ґріммі та Аммельсгайні. Тоді ж отримав призначення допоміжного вчителя в Фалькенгайні. Починаючи з 1889 р. викладав у школі
благородних дівиць.
Його подальша викладацька діяльність, а також дата смерті залишаються
невідомими. Творча спадщина становить велику кількість підручників, порад та вказівок, наукових трактатів, які
стосувалися педагогіки, викладання релігії, а також економічної педагогіки.
Дуже часто науковець публікував
свої дослідження у фаховому журналі
«Німецька професійна та фахова шко26

ла» («Die Deutsche Berufs- und
Fachschule»). Про це згадується неодноразово в історичній хроніці, а також Герта Дееґ (Hertha Deeg) вказує у
своїй праці в 1963 р., про введення
терміну
економічна
педагогіка
(Wirtschaftspädagogik) [1].
Офіційно цей термін був введений у
1926 р. До такої термінології долучився
і науковець Фрідріх Фельд (Friedrich
Feld) (1887-1945), який був першим
професором Берлінського університету
і займав позицію професійної та фахової підготовки студентів [2].
Вже в 1900 р. Теодор Франке пише
наукову працю «Методика викладання
економіки», яка була опублікована в
Саксонській шкільній газеті («Sächsische Schulzeitung») і стала «необхідним
підсиленням» щодо введення у навчальний процес економічних предметів. У своїй праці «Основи економічної педагогіки» він приєднується у
1903 р. до об’єднання економічної педагогіки, де виступає з темою «Значення зростаючої народної освіти для економічного розвитку нашого народу»
(«Die Bedeutung einer gesteigerten
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Volksbildung für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Volkes»). Ось чому
1903 рік вважається роком введення
економічної педагогіки.
Герман Теодор Франке почав працювати над темою «Німецька світова економіка і школа» ще з 1881 р., тобто з
часу заснування Німецького Кайзерського Райху, де основа ґрунтується на
відході від імперіалізму до зростання
почуття націоналізму. У цьому Франке
передбачав зростання влади над світом.
Одночасно він визнає всесвітнє
«переплетення» економічних відносин, а також зростаючий вплив зовнішньої та внутрішньої політики, яка
визначає суть виховання та навчання,
культурного розвитку і правових відносин [3].
У своїх працях з 1871 по 1884 рр. він
зазначав, що молодь потрібно виховувати у правовому політичному та соціальному аспектах. Автор праць звертає
увагу на те, що лише педагогіка може
сприяти вихованню, навчанню та розвитку професійно «підкованих» особистостей, які зможуть своїми знаннями, уміннями та навичками зміцнити й
посилити економічний розвиток Кайзерського Райху на світовій арені.
За твердженням вченого Франке
світова економічна педагогіка може
визначатися як економічна педагогіка.
Вона є основою виховання німецької

спільноти/общини, що включає в себе
економіку, освіту і культуру. Це є одна
із складових, яка сприяє розвитку виховання та освіти, задовольняє потреби людського і професійного становлення особистості.
Науковець Франке наголошував на
гармонійній освіті, яку мають здобути
майбутні фахівці. Це має бути найбільший розвиток спеціалістів, що поєднує всі аспекти професійного становлення спеціаліста економічного профілю. Отже, економічна педагогіка є
педагогічним принципом і системою,
що сприяє досягненню та вдосконаленню виховних та освітніх завдань у
поєднанні з політикою і наукою.
Таким чином, науковець вбачав, що
економічна педагогіка є невід’ємною
від національної нової орієнтації, вимог виховання та конкуренції націй, де
є нова дисципліна (відповідальність)
та креативні освітньо-політичні пропозиції.
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СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
Шауро О.П.,

викладач теоретичного відділу, Вінницький коледж культури і мистецтв
імені М.Леонтовича

Автор статті висвітлює сучасні тенденції оновлення змісту музичної освіти студентів коледжів культури і мистецтв з використанням інформаційних
технологій як засобу активізації пізнавальної діяльності майбутніх фахівців у
галузі мистецтва, розкриває освітній потенціал комп’ютерних навчально-розвивальних програм з музичного мистецтва з можливістю опанування системи
знань з музичної грамоти.
Ключові слова: музична освіта, музичне мистецтво, компетентнісний підхід,
музична грамота, інформаційні технології, комп’ютерні навчально-розвивальні
програми.
Протягом останніх десятиріч в
Україні вжито заходи, спрямовані на
радикальне осучаснення мистецької
освіти із залученням в освітній процес
інформаційних технологій навчання,
які дозволяють на новому рівні засвоювати основи наук і мистецтв, вивчати
цілісну картину світу й насамперед –
світ культури, світ мистецтва. Саме
формування у майбутніх фахівців
мистецького спрямування основ системного художнього мислення виступає пріоритетом в загальних підходах
до середньої мистецької освіти. Пошуком цікавих прогресивних освітніх
технологій переймалися видатні вчені і
практики, увага яких завжди була прикута до різних аспектів мистецької
освіти (С. Горбенко, А. Козир, Л. Лимаренко, Л. Масол, Н. Миропольська, О.
Олексюк, Г. Падалка, О. Реброва, О.
Ростовський, Т. Смирнова, Г. Сотська,
Л. Хлєбникова, О. Щолокова та інші).
28

Науковці були переконані у тому, що
повинна бути створена така система
культурно-мистецької освіти, яка б
утверджувала можливості творчого
самовияву особистості майбутніх членів нового українського суспільства,
які готуючись до певної життєвої та
професійної ролі, повинні брати практичну участь в його культурному освоєнні. Ця роль, на думку Б. Гершунського, полягає у глибокій теоретичній підготовці, у здатності усвідомлювати і
цінувати культурну і творчу діяльність, брати безпосередню участь у ній
і розуміти найбільш важливі сторони і
аспекти культури, які формують особистість і суспільство [2, 9].
Таким чином, головний стратегічний напрямок розвитку системи середньої культурно-мистецької освіти
лежить на шляху розв’язання проблеми компетентнісного підходу до засвоєння ґрунтовних мистецьких знань,
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коли у центрі уваги педагога були б
загальнокультурні вартості художніх
предметів: музика, хореографія, драматичне мистецтво тощо. З огляду на
сказане, ще раз наголошуємо на визначенні поняття мистецької компетентності, як набутої у процесі мистецької
освіти інтегрованої здатності майбутнього фахівця мистецького напряму,
що складається зі знань, умінь, досвіду, художніх цінностей і ставлень, що
цілісно реалізовуються у художній
практиці.
Серед дисциплін художнього циклу
коледжів культури і мистецтв саме музика повинна відігравати одну з провідних ролей в освіті і вихованні молоді, як одне з найбільш людяних видів
мистецтва, що позитивно впливає як
на емоційну, так і розумову сферу особистості. Осягнення ж музичного мистецтва майбутніми фахівцями, музично-творча пізнавальна діяльність студентів, а не викладання з боку викладача предмету музика, має бути
провідною в тандемі викладач-студент.
Тому традиційна парадигма музичної
освіти „викладач – підручник, музичний інструмент, вправа – студент” повинна бути рішуче замінена на нову:
студент – різноманітна пізнавальна,
творча художня діяльність – музичні
(мистецькі) знання – викладач. Саме
так побудована система професійного
музичного навчання молоді, за останніми дослідженнями вчених, відображає сучасні підходи до організації
культурно-мистецької освіти.
Проблемам пошуку цікавих активних прийомів і методів мистецької

освіти молоді присвячені праці Г.Ващенка, Л.Венгера, Л.Божович, В.Давидова, Д.Ельконіна, Н.Менчинської та
багатьох інших педагогів, у дослідженнях яких доведено, що викладач має
використовувати весь арсенал виховних засобів для інтенсивного креативного становлення особистості. Мистецтво викладання та навчання видатний педагог Г. Ващенко вбачав у формуванні у молоді широкого наукового
світогляду і розвитку творчих здібностей. Керуючись досвідом великих митців і добираючи відповідні методи навчання, наголошував видатний педагог, треба увести вихованця у всі моменти творчості, такі, як вибір теми,
збирання матеріалу, фіксація його,
саме творення мистецьких кшталтів,
мистецьке експериментування тощо
[1,с.388].
Особливе місце серед музично-педагогічних методик ХХ століття посідає педагогічна система Б.Яворського,
в якій реалізувалися основні напрямки і прийоми розвитку музично-образного синкретичного мислення молоді, пластичних навичок, імпровізації
і створення власних композицій. Вирішення кожного творчого завдання
ставило перед вихованцями проблему
вибору засобів її розв’язання, і тут,
власне, починався процес творчості,
який полягав у зіставленні, аналізі,
конструюванні [3, 117]. Отже, будьякий вид та форма музичної роботи з
молоддю так чи інакше може бути реалізована лише за умови міцних, ґрунтовних музичних знань, фундаментальної музично-теоретичної підго29
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товки (знання з музичної грамоти).
Таким чином, аналізуючи попередній художньо-практичний досвід вчених-практиків, можна стверджувати,
що аналітико-синтетична діяльність,
засвоєння особистістю мистецьких
(музичних) знань стають надійною
основою набуття мистецьких компетенцій, що сприяють проявам креативності майбутніх фахівців, формування професійної готовності до майбутньої художньо-творчої діяльності.
Серед новітніх резервів активізації
музично-пізнавальної діяльності студентів коледжів культури і мистецтв
особливе місце сьогодні посідає впровадження сучасних інформаційних
технологій як альтернативи традиційним формам організації освітнього
процесу. Цей вибір об’єктивно зумовлений пріоритетним ставлення пересічного студента до комп’ютера, планшета, смартфонів, цікавих навчальнорозвивальних програм як засобів невичерпної різноаспектної, в тому числі
художньої, інформації. Активне використання викладачем сучасних інформаційних ресурсів допоможе подолати
на музичних заняттях певну пізнавальну інертність у засвоєнні музичних знань, пробудити у молоді зацікавленість самим процесом опанування
основами музичної грамоти і безпосереднього практичного їх застосування
у різних видах і формах музичної діяльності.
В останні десятиліття інтерес до
нових інформаційних технологій посилився у представників музичної педагогіки (О.Балабан, В.Козлін, О.Чай30

ковська, В.Штепа, В.Янкул та інших).
Педагоги-музиканти переконані, що
застосування інформаційних технологій на заняттях музики відкриває нові
резерви та перспективи розвитку
творчої особистості студента. Значні
навчально-виховні та музично-методичні
резерви
містять
КНП
(комп›ютерні навчальні програми) з
музики, які забезпечують ефективну
динамічність опанування студентами
коледжів культури і мистецтв знань з
музичної грамоти, що забезпечує „слухання”, „виконання”, „створювання”
музичних творів [4,с.46]. Робота студентів з КНП на заняттях по засвоєнню основ музичної грамоти відкриває
можливості системного опанування
музичної інформації про звуковисотність і метроритм, засоби музичної
виразності, нотний запис і термінологію, надає поштовху до практичного
експериментування з електронними
звуками. Вибір же медіа засобів для заняття, на якому застосовуються КНП,
– питання педагогічної і дидактичної
стратегії, особистої компетенції та інтересу до засобів, якими користуватиметься і викладач, і студенти [5,с.97].
Комп’ютерні навчальні програми
можуть бути застосовані у процесі різних видів музичної діяльності студентів на заняттях: як для організації аналітико-синтетичної діяльності, аналізу
музичних творів та фрагментів вокальної, інструментальної музики, так
і для вивчення музичних явищ, засобів
музичної виразності. КПН, що використовуються на заняттях музики, дають
можливість
продуктивно
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об’єднати музичну грамоту, сольфеджіо з вокально-хоровою роботою,
сприймання музичних творів з їх інструментальним та музично-пластичним опрацюванням, включати як теоретичні, так і практичні форми роботи. В результаті майбутні фахівці опановують складні елементи музичної
мови, вчаться оперувати „будівельним
матеріалом” музики у процесі музично-творчої діяльності.
Як показує досвід, використання
комп’ютерних навчально-розвивальних програм у вивченні музики зумовлює вагомі позитивні результати. До
таких програм з музики належать
мультимедійні навчальні програми,
підготовлені творчим об’єднанням
New Media Generation (2007): „Музичний клас”(музична грамота); навчально-розвивальні програми, що ознайомлюють з творчістю композиторів
„П.Чайковський”, „М.Мусоргський” та
інші. КНП мають на меті не лише дати
необхідну інформацію з основ музичної грамоти, запропонувати відомості
про композиторів та їх твори, але й
забезпечити студентів відповідним
слуховим матеріалом, розвинути музичні здібності, сформувати музичнослухові уявлення, у цілому виховати
музичну культуру і творчу активність
майбутніх митців.
КНП вражають якістю, яскравістю і
змістовністю представленої в них музичної інформації. Навчальні програми дозволяють пропонувати студентству репродукції картин видатних художників, тематичні малюнки, схеми,
таблиці, наочно представлені звукоря-

ди, мелодичні і гармонічні сполучення.
Така комп’ютерна наочно-слухова інформація використовується викладачем до певних теоретичних тем з музичної грамоти. Дуже важливо при
цьому, що комп’ютерні засоби облаштовано динаміками і досконалими
звуковими картами з безмежними динамічними і тембровими можливостями, що забезпечує фонічне оформлення кожної теми з транслюванням будьякого музичного фрагменту до неї. Без
такої звукової інформаційної палітри
комп’ютерні навчальні програми з музики просто неможливі.
Комп’ютерні навчальні програми
мають також графічні і нотні можливості для сольфеджування і моделювання звукового музичного матеріалу.
Використовуючи завдання на опанування нотного запису, викладач має
можливість урізноманітнити один з
важливий видів музичної роботи –
сольфеджування (італ. solfeggio, від
назв муз. звуків соль і фа). Моделюючи
запропонований нотний матеріал, студенти вчаться: 1) співати звукоряди і
мелодії з вимовою назв звуків, виконувати співацькі вправи; 2) вправлятися
в записі музичних диктантів; 3) вчитися здійснювати слуховий аналіз запропонованого музичного фрагменту. Робота з музики на базі КНП є
є логічним комплексом послідовних вправ і використовуються викладачем у взаємодії із традиційними навчальними методиками. В результаті
робота по засвоєнню основ нотної грамоти стає цікавою і захоплюючою.
У комп’ютерних навчальних про31
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грамах закладено також резерви системного контролю за засвоєнням мистецьких знань студентами: тестові завдання з переважним вибором відповіді у формі: «запитання – кілька
варіантів відповідей» розширюють
спектр тестових технологій оцінювання знань. Таким чином забезпечується
зворотний зв’язок та контроль за процесом засвоєнням музичних знань. Головною позитивною ознакою сприймання і засвоєння студентами музичних знань з допомогою інформаційних
технологій є забезпечення сприятливих умов для виявлення індивідуальних творчих можливостей студентів,
здатності їх позиціонувати себе у різних колективних формах художньої
діяльності.
Як висновок, слід зазначити, що сучасний інформаційний простір містить
у собі гігантські освітянські резерви,
засоби, механізми для обробки і транслювання різноманітної музично-слухової та музично-теоретичної інформації. Використання інформаційних технологій може ефективно увійти в існуючу філософію музичної педагогіки,
стати її стимулюючою методичною ланкою, на основі якої можна впроваджувати нові прийоми музичного навчання
та виховання студентської молоді.
Відповідно до завдань реформування середньої культурно-мистецької
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освіти, викладач музичного мистецтва
повинен узяти на себе функції підтримки та допомоги студентам у їхньому музичному навчанні, творчому
розвитку, має створювати сприятливу
атмосферу для самостійного оволодіння музичними знаннями і при цьому
залишатися взірцем у доборі шляхів
мистецько-творчого самовдосконалення в умовах сучасного інформаційного простору відповідно до індивідуальних потреб, музичних задатків та
здібностей майбутнього митця.
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Проблема пошуку інформації в
епоху сучасних інформаційних технологій є одним з актуальних завдань
інформаційних досліджень. Способи
визначення окремих елементів інформації та пошуку інформації за відповідною тематикою є предметом підготовки студентів-економістів, зокрема
при вивченні ними іноземних мов.
Важливим напрямком навчання є пошук професійно значущої інформації з
іноземних джерел та робота з такою
інформацією. При цьому слід враховувати, щоб відбір текстів виконувався з
оригінальних іншомовних фахових
джерел, адресованих безпосередньо
фахівцям, а також зважати на професійну значущість та актуальність інформації, відсутність такої інформації
на рідній мові.
В даній статті ми розглянемо інформаційно-пошукову роботу на прикладі дослідження економічних аспектів підготовки майстрів в Німеччині.
Звання майстра є значним явищем
культури та економіки Німеччини [3;

4]. Воно має багатовікову історію та
традиції. Звання майстра – це найвища професійна кваліфікація в галузі
ремесел. «Диплом майстра належить
до вагоміших явищ економічної історії
Німеччини» [4]. Звання майстра
пов’язано з галуззю діяльності під назвою ремесла (Handwerk). Ремесла, які
мали розквіт у німецьких містах доби
середньовіччя, і сьогодні зберігають
своє значення в економіці Німеччини.
Деякі ремесла у зв’язку з розвитком
техніки зникли, поступившись своїм
місцем механізованим та автоматизованим технологіям масового виробництва. Але там, де йдеться про здоров’я
людини (лаборанти, зубні техніки),
житло людини (деякі види будівельних
професій, професії, пов’язані з опорядженням приміщень), професії по обслуговуванню потреб людини у побуті
(сажотруси, сантехніки, електрики) та
потреб людини в цілому (перукарі,
косметологи), роботу високої кваліфікації виконують саме майстри (Meister)
в галузі ремесел (Handwerk). Говорячи
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про роль ремесел в Німеччині слід зазначити, що це вид діяльності, пов’я
заний переважно з безпосереднім обслуговуванням людей або з виготовленням для них виробів або виконанням робіт, пов’язаних з їх індивідуальними потребами. Тобто в цій галузі
потрібна майстерність, а саме такий
ступінь вмінь, коли не просто виконується робота на основі наданих матеріалів з дотриманням відповідних однозначних параметрів, але із урахуванням індивідуальних особливостей та
потреб конкретної людини, особливостей її речей, приміщень тощо. Потрібно не просто виготовити продукт
відповідно до наданих параметрів, але
так, щоб він був зручним і довговічним у використанні, подобався конкретній людині у конкретних обставинах. Ремесла, які складають значну частину економіки Німеччини, є ще одним з видів діяльності, пов’язаних з
самостійною економічною діяльністю
(Selbständige) [4]. Ремісники-майстри –
це фахівці, які, як правило, працюють
самостійно або керують власним невеликим підприємством (в середньому
4-5 працівників), діють в економіці під
свою відповідальність, відповідають за
своїх працівників. Майстри також традиційно займаються підготовкою фахівців (учнів (Lehrlinge)), які теж можуть досягти в майбутньому звання
майстра. До 1 січня 2004 року самостійна діяльність в галузі ремесел та
підготовка учнів була обумовлена наявністю у ремісника диплома майстра
(Meisterbrief), який здобувався після
роботи за фахом певну кількість років
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та складання спеціальних екзаменів. З
названої дати Федеральний уряд Німеччини скасував необхідність мати
диплом майстра для заняття професійною діяльністю за 53 з 94 ремісничих професій. Для цих професій диплом майстра залишився тільки підтвердженням вмінь відповідно організувати виробництво, готувати учнів,
виготовляти продукцію та надавати
послуги високої якості. В наш час в засобах масової інформації Німеччини
обговорюються можливості відновлення обов’язковості наявності диплом (звання) майстра за професіями,
які були виключені з першого січня
2004 року. Федеральне міністерство
економіки та праці встановлює на
основі даних, поданих професійними
організаціями Німеччини, основний
обсяг практичних навичок та теоретичних знань за окремими видами ремісничих робіт та вимоги, що пред’я
вляються на екзаменах. Претендент на
звання майстра складає чотири екзамени: практичний та теоретичний за
фахом, екзамен з виробничо-господарських, комерційних та правових
знань та екзамен з професійної педагогіки [2]. Для студентів-економістів
може бути цікавим зміст екзамену з
виробничо-господарських знань, який
визначає зміст та обсяг знань, необхідних для організації та керівництва
власним підприємством. Претендент
на звання майстра повинен мати знання з основ ведення обліку та складання звітності (бухгалтерський облік,
річний звіт та принципи оцінки та узагальнення даних, ведення операційних
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рахунків та облік виконаних робіт та
наданих послуг, вміння організувати
систему контролю діяльності підприємства). Також до програми екзамену
входять знання з основ господарських
операцій (промислова діяльність, маркетинг, організація та управління, робота з кадрами, заснування підприємства, його фінансування та планування). Претендент повинен знати основи
цивільного права, процедуру попередження боржника через суд та
пред’явлення позову, процедуру банкрутства, основи ремісничого та торгівельного права, особливості діяльності в умовах конкуренції, основи трудового права, соціальне та приватне
страхування, основи податкового законодавства [3].
За сучасними умовами в Німеччині
звання (диплом) майстра прирівнюється до ступеня бакалавра [Studium].
Тому студентам-економістам було б
цікаво ознайомитись з окремими аспектами економічної підготовки майстрів Німеччини. Тут можливим може
бути пошук інформації за ключовими
словами „Meister“, „Meisterbrief “,
„Meisterprüfung“, „Handwerk“, „Handwerkkammer“, „Selbständige“) та ключових слів з програми екзамену магістра
з економічних та правових знань. Така
робота може бути елементом навчальних досліджень студентів, курсових та

дипломних робіт, коли здійснюється
пошук інформації за фахом іноземною
мовою (в першу чергу, німецькою мовою). Під час занять з німецької мови
можливим може бути також підготовка до роботи з текстами німецькою
мовою, пов’язаними з таким явищем
німецької економіки як ремесло та
майстри ремісничих робіт.
Перспективним для подальших досліджень може бути також ознайомлення з історією розвитку ремесел в Німеччині, традиціями у цій галузі, та дослідження різних аспектів теми «Ремесла
та майстри в Німеччині» як однієї з
особливостей культури Німеччини.
Література
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ЗДАТНІСТЬ ДО ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТНООРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ЯК ПРОФЕСІЙНА ВИМОГА
ДО ІНЖЕНЕРА-ПРОГРАМІСТА
Сергій Конюхов,

аспірант Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького
м. Мелітополь, Україна

Ключові слова: інженер-програміст, об’єктно-орієнтоване програмування,
рейтинг мов програмування, вимоги до компетентності.
Keywords: software engineer, object-oriented programming, rating of programming languages, competence requirements.
Парадигма об’єктно-орієнтованого
програмування (ООП) має достатньо
довгу історію розвитку: вона була
створена у 60-х роках 20-го ст., але набула поширення пізніше, у 90-х роках
того ж сторіччя [1, с. 20]. Незважаючи
на зміни, що постійно відбуваються у
галузі інформаційних технологій,
ООП нині залишається найбільш поширеною методологією розробки
програм.
На підтвердження цього факту
можна навести рейтинги мов програмування, у яких чільні позиції традиційно займають саме об’єктноорієнтовані мови (С++, С#, Java, Python і деякі інші). Наприклад, за даними компанії TIOBE Software BV, які
отримуються шляхом систематичного
моніторингу галузевих web-сайтів (вакансій працевлаштування, навчальних
курсів, допоміжних матеріалів тощо), у
21 ст. зазначені мови постійно входять
до першої десятки найбільш популярних мов програмування [3].
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Отже, використання цих мов як
базових для вивчення програмування
у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у закладах вищої освіти України і світу є обґрунтованим і доцільним. Наголосимо,
що здобувачі вищої освіти повинні
оволодіти не стільки синтаксисом зазначених мов, скільки ефективними
способами програмування, одним з
яких і є парадигма об’єктно-орієнто
ваного програмування.
Іншим джерелом інформації про
затребуваність розуміння концепцій
ООП і здатності до написання програм з використанням об’єктноорієнтованого підходу є бази вакансій
для ІТ-фахівців, доступ до яких здійснюється через спеціалізовані сайти.
Оголошення у цих базах містять вимоги роботодавців до професійної
компетентності кандидатів на посади.
З метою аналізу вимог ринку праці
України до володіння інженерамипрограмістами навичками об’єктно-
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орієнтованого програмування нами
був виконаний аналіз вакансій, розміщених на сайтах rabota.ua, www.work.
ua, hh.ua. Для систематизації отриманих даних ми використали класифікацію посад за професією «інженер-програміст» за сферою професійної діяльності, запропоновану В. Кругликом.
Науковець виділив такі сфери професійної діяльності для українських баз
вакансій: розробка програмного забезпечення, веб-програмування, програмування ігор, розробка баз даних, програмування великих даних, тестування програмного забезпечення, 3D програмування, системний аналітик,
розробка систем (архітектор), менеджмент проектів, програмування мікроконтролерів, сервісне обслуговування,
проектування інтерфейсів [2, с. 25].
Для зручності обробки ми виключили з розгляду групи, для яких володіння ООП не є необхідним (програмування великих даних, тестування
програмного забезпечення, розробка
баз даних, системний аналітик, сервісне обслуговування, проектування інтерфейсів). Це дозволило отримати
такі основні групи посад для аналізу
вакансій: розробка програмного забезпечення, веб-програмування, програмування ігор, 3D програмування, розробка систем (архітектор), менеджмент проектів, програмування мікроконтролерів.
У відповідності до цілей дослідження критерієм відбору було обрано явне
зазначення у вимогах до претендентів
володіння методами ООП або наявність
навичок
програмування

об’єктно-орієнтованими мовами і використання різноманітних фреймворків. Вирішено виділити три групи вакансій: обов’язкове володіння ООП,
бажано володіння ООП, володіння
ООП не потрібно.
Нами було розглянуто 900 вакансій, з яких майже 10% було виключено
з аналізу: вакансії з дуже стислим описом; вакансії для яких зазначена вимога є надлишковою (наприклад, веброзробник з обов’язком створення
HTML-сторінок). У результаті масив
даних склав 800 вакансій.
З метою повного охоплення ринку
праці ми розглядали підприємства різних сфер діяльності і географічного
розташування. Аспекти тривалості робочого дня і форми роботи (віддалена
або в офісі) не підлягали аналізу,
оскільки вони не пов’язані з досліджуваним критерієм.
Розподіл аналізованих вакансій за
сферою діяльності підприємства: ІТпідприємства (58,5 %), підприємства
інших галузей (41,5 %). Зазначені дві
групи були обрані умовно з урахуванням того, що діяльність інженерівпрограмістів на ІТ-підприємствах здебільшого є більш вузькоспеціалізованою, ніж в ІТ-підрозділах підприємства інших галузей. Розподіл вакансій
за регіонами України: м. Київ, Київська
обл. (40,1 %), центр (11,9 %), північ (9,8
%), південь (12,6 %), захід (13,1 %), схід
(12,5 %). Такий розподіл пояснюється
тим, що вакансії для ІТ-фахівців більше зосереджені у регіоні Києва.
Зведені дані про розподіл вакансій
за наявністю вимоги щодо володіння
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Рис. 1. Розподіл вакансій за критерієм наявності вимоги щодо володіння претендентами на посаду інженера-програміста навичками ООП

Рис. 2. Розподіл вакансій, де володіння навичками ООП є необхідним або бажаним,
за сферами діяльності

претендентами на посаду інженерапрограміста навичками об’єктноорієнтованого програмування наведені на рис. 1 розподіл вакансій у межах
38

окремих сфер професійної діяльності),
рис. 2 розподіл за сферами діяльності
вакансій, для яких володіння навичками ООП є необхідним або бажаним).
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На основі наведених даних можна
зробити висновок, що практично 90%
вакансій на посади інженерів-програмістів містять вимогу щодо володіння
претендентами на посаду інженерапрограміста навичками ООП. Хоча
у 46,5% вакансій такі навички визначені як бажані, це також свідчить про
надання їм достатньо важливого значення. Якщо аналізувати за сферами
професійної діяльності фахівців, то
найбільша доля вакансій, де розуміння
і володіння навичками використання
ООП є необхідним або бажаним, у групах «розробка програмного забезпечення» і «веб-програмування», оскільки вони охоплюють найбільшу кількість різноманітних технологій і типів
розроблюваних програм. Найменша
доля таких вакансій у групі «програмування мікроконтролерів», оскільки
воно здійснюється здебільшого на апаратному рівні. Разом із тим, останнім
часом зростає складність систем для
такого програмування, тому і володін-

ня ООП входить до числа вимог у деяких компаніях.
Висновок. Результати аналізу сайтів
вакансій дозволяють стверджувати, що
здатність інженера-програміста до використання у професійній діяльності
об’єктно-орієнтованого підходу (як
у процесі програмування, так і у процесі проектування програм) є поширеною, а у деяких сферах й обов’язковою,
вимогою до претендентів на посади.
У зв’язку з цим, заклади вищої освіти,
які здійснюють підготовку таких фахівців, повинні створити можливості для
формування у студентів цієї здатності.
Література
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рован
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ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МИСЛЕННЯ
У НАВЧАЛЬНІЙ РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ-ПСИХОЛОГАМИ
Вінтюк Ю. В.

Кандидат психологічних наук,
доцент кафедри Теоретичної та практичної психології
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Key words: preparation of future professional psychologists,
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approach in educational activity.
Ключові слова: підготовка майбутніх фахових психологів, формування фахової компетентності, дослідження мислення, дослідницький підхід у навчальній діяльності.
Реформування системи освіти в
Україні, вищої зокрема, вимагає докорінних змін, що зумовлено необхідністю її інтеграції у світовий освітній
простір. Відповідно з чинними вимогами, під час навчання майбутні фахівці повинні опанувати не тільки наявні
теоретичні знання, але й практичні
способи їхнього застосування, на сучасному рівні. Це повною мірою стосується і підготовки майбутніх професійних психологів, оскільки лише володіння найновішими теоретичними
знаннями разом із сучасними практичними способами їх застосування
може забезпечити їм належний рівень
фахової підготовки. Цим зумовлена
необхідність надати їм відповідну освіту, яка здатна забезпечити готовність
до діяльності в ринкових умовах, при
наявності професійної компетентності
у широкому спектрі вимог. До таких
вимог належить і вміння працювати з
інтелектуальною сферою особистості;
вказана обставина зумовлює доцільність даного дослідження.
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Мета роботи: розглянути хід застосування дослідницького підходу до вивчення інтелектуальної сфери особистості у навчальній роботі зі студентами-психологами.
Дослідження полягало у розробці
та апробації конструктивного підходу
до ознайомлення студентів із дослідженням інтелектуальної сфери особистості, який би дозволив поєднати
доступні на сьогодні знання про предмет розгляду на певній конструктивній основі, подати їх на відповідному
рівні й у чіткій логічній послідовності.
При цьому необхідно виходити з їхніх
потреб у таких знаннях, наявного рівня знань, вимог професійної підготовки та рівня фахової і педагогічної майстерності викладачів. У даному дослідженні передбачено як аналітичну, так
і практичну складову; воно організовується та проводиться викладачем,
проте з максимально можливим залученням студентів. Вироблена доцільна
послідовність проведення дослідження, передусім його практична компо-
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нента, в скороченому викладі, наведена далі.
1. Для активізації пізнавальної та
мислительної активності студентів їм
спочатку варто запропонувати виконати “вправи на кмітливість”, яких існує багато різновидів. Для розминки
наведено, як приклад, всім відоме завдання «переправа» (де потрібно перевезти в одному човні вовка, козу і капусту); рішення якої також загальновідоме. Проте далеко не всі знають, що
існують і значно складніші його варіанти, які студентам відразу ж запропоновано вирішити: коли через річку в
одному човні потрібно перевезти
трьох лицарів і їх зброєносців; причому ні одного лицаря не можна перевозити без зброї а зброєносця – без його
лицаря (зрозуміло, що всі разом вони
в човен також не поміщаються).
Далі студентам запропоновано інші
всеможливі завдання для задіяння різних компонентів і розвитку мислення:
перекреслювання крапок, різними
способами, чотирьох, дев’яти і т. д.; завдання з сірниками; пошук закономірностей у різних послідовностях (букв,
чисел, малюнків тощо); знаходження
відсутнього числа; складання розрізаної фігури; переливання рідини у кілька ємностей; шахові завдання та ін.
Переважно подібні завдання викликають підвищений інтерес у аудиторії,
проте ним також потрібно вміло керувати. Так, надто складні завдання не
вдається вирішити за обмежений проміжок часу; завдання з сірниками викликають зацікавленість переважно у
чоловічої частини; а про шахові за-

вдання доводиться лише розповісти,
показавши деякі з них (не лише через
те, що більшість студентів не вміють
грати у шахи, але й тому, що пошук
спільного рішення ускладнений труднощами демонстрації ходів).
2. Після цього студентам запропоновано кілька завдань із тесту Г. Ю.
Айзенка, призначеного для діагностики різних складових інтелекту; які, для
наочності та залучення у їхньому рішенні всієї аудиторії, демонструються
на екрані за допомогою мультимедійного проектора.
3. Студентам запропоновано кілька завдань з тесту “Матриці Равена”;
при цьому їм необхідно пояснити, як і
для чого був створений цей тест, як і
коли його доцільно застосовувати у
практичних цілях, особливості роботи з ним і інтерпретації одержаних
результатів.
4. Аналогічно запропоновано виконати кілька завдань із різних субтестів з
тесту інтелекту Р. Амтхауера; відповідно, необхідно розповісти про призначення і можливості застосування цього
тесту, часові нормативи його виконання, обчислення результатів та ін.
5. Знову пропонуємо вирішити
кілька нестандартних завдань, іншого
характеру: прокладання стежки між
будинками у парку, господарі яких посварилися; приховання викрадення
монашок із монастиря Монте-Маладетта; про карлика, який живе на 20му поверсі; аналіз форми та розрізання всеможливих фігур; про те, чому
каналізаційні люки роблять лише певної форми тощо.
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6. Завершуємо тренінг мислення
роздачею творчих завдань прикладного характеру, що потребують багато
часу і проведення самостійного дослідження, всі вони зі сфери психології;
передбачено, що таким чином студентів, із числа бажаючих, буде залучено
до студентської наукової роботи.
7. Для наочної демонстрації, як психологи досліджують різні аспекти мислення, а також працюють із ними, присутнім запропоновано переглянути
відповідні навчальні відеофільми. Для
цього спеціально підібрані для перегляду, з науково-популярного серіалу
«Ігри розуму»: 2-й сезон вип. 8; 5-й сезон вип. 1 і 9-й; 6-й сезон вип. 1. Перегляд даних випусків було здійснено під
час аудиторних занять, для того, щоб
звернути увагу присутніх на важливі
деталі, надати необхідні коментарі та
пояснення, а також влаштувати обговорення побаченого. Це необхідно,
щоб з’ясувати ставлення студентів до
побаченого та дізнатися, наскільки
вони зрозуміли поданий матеріал. Перегляд викликав підвищений інтерес у
присутніх, вони після чого вони задавали питання і охоче включалися в
процес обговорення побаченого, зокрема, робили спроби пов’язати поданий матеріал з отриманими теоретичними знаннями.
Щодо результатів проведеного дослідження, необхідно відзначити на-
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ступне. Як і було сплановано, при вивченні даної теми майбутні фахові
психологи не лише отримали необхідні теоретичні знання, на сучасному
рівні, але й змогу сформувати необхідні практичні вміння та навички їхнього застосування у повсякденній
роботі фахового психолога. Вони
одержали можливість долучитися до
процесу дослідження, що дозволило
подолати певні труднощі, які виникають при освоєнні даної теми. Разом з
цим, вони наочно побачили, як можна
використовувати знання при мислення у повсякденній практичній роботі
з клієнтами.
Детальніша інформація про дане
дослідження наведена в статті [1].
Висновок. Застосування дослідницького підходу до при вивченні мислення студентами-психологами дозволяє упорядкувати наявні знання, зробити їх доступнішими та зрозумілішими, а також апробувати практичні
способи їхнього застосування і подолати ряд труднощів, пов’язаних з освоєнням даної теми; що має позитивний
вплив на процес формування їх як майбутніх фахових практичних психологів.
Література:
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В статье уделяется внимание вопросам развития иноязычной компетентности, которая необходима научно-педагогическим работникам для успешного
участия в международном взаимодействии, показаны проблемы и существующий опыт в Украине.
Ключевые слова: опыт развития иноязычной компетентности научно-педагогических работников в Украине, иноязычная компетентность научно-педагогических работников, межкультурная коммуникация, Немецкая служба академических обменов (DAAD), Программа Еразмус+.
Keywords: development experience with foreign language competence of scientific
and pedagogical workers in Ukraine, communicative competence in foreign languages
of scientific and pedagogical workers, intercultural competence, German Academic
Exchange Service (DAAD), Erasmus+Programme.
Сегодня в Украине к научно-педагогическим работникам предъявляется ряд требований, среди которых
формирование иноязычной компетентности занимает особое место. В
новой редакции Закона Украины «Про
высшее образование» (от 25.07.2018 г.;
№ 1556-VII, статья 30) в «Положении
про исследовательский университет»
указано, что основными заданиями в
области международной деятельности
являются:
1) Участие в реализации международных проектов и программ, в
научно-практических конференциях,
семинарах, выставках;
2) Создание с иностранными партнёрами общих научных центров, ин-

ститутов, других объединений для выполнения образовательных и научноисследовательских программ с выдачей студентам, аспирантам и
докторантам соответственных документов про образование;
3) Ежегодное направление научных
и научно-педагогических работников
на стажировку, а студентов, аспирантов и докторантов – на обучение в зарубежных университетах и учебно-научных центрах в установленном законом порядке в определенном для университетов количестве в рамках
бюджетных денег, выделенных для
данной цели [2].
Все это дает основание целенаправленно готовить специалистов хорошо
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владеющих иностранными языками, а
также создает благоприятные условия
для реализации академической мобильности и возможности получать
образование в течение всей жизни.
На сегодняшний день в Украине исследованию проблемы развития иноязычной компетентности будущих специалистов в разных областях уделяется достаточно много внимания.
Так, диссертация И.В. Секрет
(2011 р.) посвящена актуальной проблеме формирования иноязычной
компетентности студентов высших
технических учебных заведений в условиях дистанционного образования.
В контексте исследования учёная рассматривает особенности дистанционного образования и выделяет основные тенденции его реализации с целью
формирования компетентностей в
высших учебных заведениях зарубежных стран, описывает специфику развития и реализации компетентностного подхода в Украине. Для нас представляет интерес разработанная методика использования и внедрения в
аудиторную и самостоятельную работу преподавателей и студентов таких
средств электронного обучения и дистанционного образования, как: электронный учебник, текстовый редактор, электронная почта, вики (электронные энциклопедии), подкасты,
блоги, чаты, организации вебквестов и
проективной работы студентов с использованием ресурсов глобальной
сети Интернет [6].
Практическое значение исследования, проведённого О.Н. Тирон (2012 г.),
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состоит в установлении психологических компонентов формирования иноязычной компетентности, связанных с
такими факторами, как: психолингвистическое восприятие речи, построение
сценариев межкультурного взаимодействия, построение стратегий общения,
мышление, направленное на предупреждение конфликтов и рисков в профессии, стремление к общению, соблюдение моральных норм, т.е. факторов,
которые определяют изучение иностранного языка и влияют на развитие
определённых способностей [9, 9].
Опыту подготовки преподавателей
иностранного языка в университетах
Германии посвящено исследование
В.И. Базовой (2012 г.). На основе обобщения немецкого опыта автор моделирует структуру профессиональной
компетентности преподавателя иностранных языков, выявляет компетентности, которые должны быть
сформированы в процессе обучения и
должны развиваться на протяжении
профессиональной деятельности. Таким образом, В.И. Базова доказывает,
что профессиональная компетентность преподавателя иностранного
языка имеет сложную структуру, компонентами которой являются профессиональная, методическая, социальная
и личностная компетентности [1, 12].
Основными педагогическими условиями эффективной реализации процесса
формирования и развития профессиональной компетентности преподавателей иностранного языка являются: системный подход к образовательному
процессу в высших учебных заведени-
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ях с отображением сущности профессиональной компетентности; организация процесса усвоения профессионально важных знаний, умений с учетом индивидуальных особенностей
студентов; создание механизмов стимулирования личностного и профессионального самосовершенствования
в течении жизни [1, 13].
Проблеме формирования профессиональной межкультурной коммуникативной компетентности будущих
специалистов педагогической сферы
посвящены исследования Н.Б. Самой
ленко. Автор не только уточняет основные понятия, такие как «межкультурная компетентность» и «межкультурная коммуникация», но и предлагает
концепцию формирования межкультурной компетентности будущих специалистов в высших учебных заведениях в современных условиях. Ценными
являются предложенные обучающие
материалы, включающие в себя программно-методический комплекс для
филологического направления подготовки студентов, методы интерактивного обучения и др. [5].
Н.В. Сорокина (2016 г.) в своей работе представляет дидактические условия, которые обеспечивают эффективность формирования профессиональной иноязычной компетентности
будущих филологов посредством
мультимедийных учебных презентаций, а именно: личностно ориентированная и комуникативно-деятельностная направленность процесса формирования профессиональной иноязычной
компетентности
будущих

филологов; систематическое использование мультимедийных учебных презентаций как средств формирования
профессиональной иноязычной компетентности будущих филологов; профессиональная ориентированность
учебной информационно-коммуникационной среды для использования
мультимедийных презентаций. На основании результатов теоретического
исследования и экспериментальной
работы автором разработаны методические рекомендации с целью усовершенствования процесса формирования профессиональной иноязычной
компетентности будущих филологов
посредством мультимедийных учебных презентаций [7, 21].
В диссертации О.Е. Можаровской
(2016 г.) проанализированы работы по
проблеме формирования готовности
человека к определенной деятельности, в частности, профессионально
ориентированному иноязычному общению; очерчена проблема организации процесса обучения профессионально ориентированному иностранному языку, формирования коммуникативной иноязычной компетентности
будущих специалистов технического
профиля. Уточнено содержание понятия «готовность», определены структура, компоненты, критерии, уровни
готовности к профессионально ориентированному иноязычному общению,
а также создана модель формирования
готовности к профессионально ориентированному иноязычному общению
будущих специалистов в колледжах
технического профиля [3, с.19].
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Как можно заметить, в диссертациях последних лет в основном уделяется
внимание иноязычной подготовке будущих специалистов различных специальностей, но проблема развития
иноязычной компетентности научнопедагогического работника пока недостаточно освящена в научных работах,
несмотря на то, что она является предметом широкого обсуждения.
Для того чтобы процесс развития
иноязычной компетентности научнопедагогического работника проходил
более успешно, необходимо решить ряд
проблем, существующих сегодня в национальном образовательном пространстве. Первое, это необходимость
преодоления противоречий между требованиями, которые выдвигаются к научно-педагогическому работнику относительно уровня владения иностранным языком и необходимостью использовать данный язык в своей
профессиональной сфере либо в преподавании своего предмета, материальной
возможностью самого научно-педагогического работника посещать курсы иностранного языка; противоречий между
достаточно высокой мотивацией к изучению иностранных языков и неготовностью многих образовательных заведений соответствовать требованиям, которые выдвигаются к преподаванию на
международном уровне и др.
Поскольку иноязычная подготовка
научно-педагогического работника начинается ещё в университете, следует
сказать, что до сих пор существуют
проблемы, связанные с низкой результативностью реформирования иноя46

зычной подготовки различных специалистов. На эту и другие проблемы
указывают украинские исследователи
О.В. Нитенко [4, 7], О.В. Хоменко [10,
10] в своих монографиях, посвящённых данным проблемам. Среди них:
• Консервативность и инерционность, которые выражаются в традиционных подходах к изучению иностранных языков. От сюда, превалирование традиционного изучения грамматики, лексики, обучения переводу
вместо формирования компетентности иноязычного общения и овладения иноязычной культурой;
• Несоответствие количества учебных часов, реально отведенных на изучение иностранного языка в вузах и
часов, которые отводятся Национальной рамочной программой по английскому/немецкому языках на профессиональное общение и достижение определенного уровня;
• Несоответствие требований государственных стандартов средних школ
к уровню подготовки по иностранному
языку и реальным уровнем владения
языком абитуриентами, в результате
чего большинство первокурсников показывает достаточно низкий уровень
владения иностранного языка;
• Отсутствие системной связи между
профессиональной и иноязычной подготовкой;
• Отношение к иноязычной подготовке как к второстепенной в большинстве высших учебных заведений
нефилологического профиля и др.
На эти и другие проблемы указывает опрос, который проводится нами
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среди научно-педагогических работников университетов и исследовательских
институтов. Так, в интервью, кандидат
технических наук, доцент, заместитель
декана кафедры приборостроительного
факультета Национального технического университета Украины «Киевского политехнического университета
имени Игоря Сикорского» М.В. Филиппова указывает на то, что курсы иностранного языка для преподавателей в
университете проводятся только на
программе повышения квалификации,
на которую попасть могут не все в силу
различных причин, таким образом
остается возможность за свой счет посещать центры иностранных языков,
что также является проблемой, а самостоятельно изучать английский язык
мешает отсутствие времени.
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры английского языка техничного направления №2 факультета
лингвистики того же университета
Е.C. Крюкова утверждает, что для получения звания доцента необходима
стажировка за границей, но несмотря
на то, что возможностей стажироваться много, воспользоваться ими можно
только в счет отпуска, а отпуск в течении учебного года не предоставляется.
Интересно, что проведённый нами
опрос среди научных работников
в Институте модернизации содержания образования (Киев), показал,
что из 18 человек, 12 считает формирование иноязычной компетентности неважным для их профессиональной деятельности, в то время как 13 из них
владеют каким-либо иностранным

языком на среднем уровне, 5 – свободно, 3 – выезжали на стажировку в США
и Кубу и 3 – имеют публикации в международных изданиях. Нужно отметить, что сотрудники данного института имеют стаж работы в научно-педагогической сфере от 10 до 50 лет. Несложно догадаться, что некоторые из них
уже пенсионного возраста и среди основных причин, также мешающих им
совершенствовать знания в области
иностранных языков это отсутствие
времени, лень и большая загруженность работой, которая не требует использования иностранного языка.
Другую картину можно наблюдать
из опроса, проведенного в Центральном институте последипломного педагогического образования (Киев). Удалось опросить 16 человек, из которых
13 считают формирование у себя
иноязычной
компетентности
необходимым профессиональным качеством. Несмотря на то, что
международные сертификаты В2 имеются лишь у 2 опрошенных, практически все владеют одним, либо двумя
иностранными языками, 5 человек
проходили стажировку за границей
(США, Великобритания, Германия,
Россия, Белоруссия), 10 человек имеют
от 1 до 10 публикаций на иностранных
языках и что нужно отметить 4 – имеют опыт преподавания своей
дисциплины на английском языке. Педагогический стаж опрошенных от
2 до 21 года, среди них только 4 не
имеют научной степени, остальные являются кандидатами, либо докторами
наук разных специальностей. Среди
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причин, которые мешают им совершенствовать уровень иностранного
языка, являются: отсутствие времени
и денег, необходимых тратить на посещение курсов иностранного языка, отсутствие иноязычной среды.
Также, среди частых ответов на вопрос «Какие пути усовершенствования иноязычной компетентности Вы
могли бы предложить?» были «…внедрение обязательных курсов английского языка для студентов всех специальностей на протяжении всего периода обучения», «…обязательные курсы
английского языка в аспирантуре», «…
бесплатные курсы иностранного языка
для преподавателей в университетах и
других образовательных учреждениях», «…участие в международных мероприятиях: научные конференции,
семинары, проекты», «…стимулирование преподавателей к участию в
международных проектах, стажировках», «…создание разговорных клубов
иностранных
языков
по
профессиональным направлениям, в
которых имели бы возможность принимать участие научно-педагогические работники разных высших
учебных
заведений»,
«курсы
повышения квалификации» и т.п.
Поскольку иноязычная компетентность научно-педагогического работника не ограничивается только лишь
изучением иностранного языка, а теоретический анализ данной проблемы
позволил нам интерпретировать её как
«важную составную часть профессиональной подготовки и интегрированное качество, которое имеет сложную
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структуру и предполагает взаимодействие лингвистической, социокультурной и коммуникативной компетенций,
уровень сформированности которых
позволяет научно-педагогическому
работнику эффективно использовать
иностранный язык в собственной профессиональной деятельности, саморазвитии и самообразовании, осуществлять межкультурную и межличностную коммуникацию с представителями других стран» [8, 118], можно
сделать вывод, что важную роль в развитии иноязычной компетентности
научно-педагогических работников
играет международное сотрудничество со странами мира, которое создаёт для этого благоприятные условия.
Например, одна из самых влиятельных организаций в сфере науки и образования DAAD (Немецкая служба
академических обменов) предлагает
разные возможности поиска подходящих образовательных и исследовательских программ [https://www.daadu k r ai ne. org / u k / p o shu k - st ip e nd ij /
stypendialni-programy-dlya-ukrayiny/].
Примером могут служить поисковые
системы:
• Hochschulkompass. Порталпредоставляетинформацию и ссылки на все
государственные высшие учебные заведения, в которых можно получить
образование, проводить исследовательские программы, налаживать международное сотрудничество [https://
www.hochschulkompass.de/home.html].
• Research Explorer. Научный каталог
Немецкого научно-исследовательского
общества (DFG) и Немецкой службы
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академических обменов (DAAD) в сотрудничестве с Конференцией ректоров высших учебных заведений (HRK),
который содержит информацию о более чем 23 000 немецких высших учебных заведений и внеуниверситетских
научно-исследовательских организаций [http://www.research-explorer.de/
re s e arch _ e x pl ore r. e n .
html?schritt=assistent].
• Study in Germany. Портал DAAD и
Федерального министерства образования и науки (BMBF), который создан
специально для иностранных соискателей с информацией про учебные
программы [https://www.study-in.de/
en/].
• Research in Germany. Портал представляет собой информационную
платформу и контактный центр для
всех желающих, которые хотят узнать
больше об исследованиях проводимых
в Германии и последних достижениях
в области науки. Одна из основных
целей портала – предоставить обзор
возможностей для исследований и финансирования в Германии. Он также
предоставляет новейшие научные и
исследовательские новости из Германии и предстоящие события. Кроме
того, практическая информация поддерживает иностранных ученых и исследователей в их решении сотрудничать с немецкими исследовательскими
организациями или завершить научные работы в Германии [https://www.
research-in-germany.org/en/about-us.
html].
Европейская Комиссия, в рамках
программ внешней помощи, осущест-

вляет ряд мероприятий в Украине в
сфере образования. Таким образом,
внедряется целый ряд программ сотрудничества в сфере высшего образования [erasmusplus.org.ua]. На сегодняшний день на территории Украины
действуют такие программы как:
• Программа Темпус, разработанная
для поддержки социальных и
экономических преобразований в
странах партнёров. Программа способствует развитию в этих странах
систем высшего образования путем
максимально сбалансированного сотрудничества с партнерами из стран
ЕС. В программе определяются
основные направления реформирования высшего образования, которые совпадают с заданиями образовательной
программы ЕС «Обучение на протяжении всей жизни» (Lifelong Learning) и
согласуется с Лиссабонской стратегией
и положениями Болонского процесса:
-- реформирование учебных планов
и
программ
(модернизация
учебных планов отвечающей Европейской системе накопления и
трансфера кредитов (ECTS);
-- совершенствование процессов руководства и управления в системе
высшего образования (руководство высшим учебным заведением
и студенческие услуги, институционная и финансовая автономия,
внедрение механизмов обеспечения качества, равная и прозрачная
доступность к высшему образованию, развитие международных
связей);
• укрепление связей между образова49
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нием и обществом (подготовка преподавателей, сотрудничество с предприятиями, тренинговые курсы для госслужащих (министерства, региональные и местные органы власти),
обучение на протяжении жизни, треугольник знаний: образование-инновации-исследования, рамки квалификаций). Программа Еразмус+ – программа Европейского Союза на период
2014-2020 гг., которая поддерживает
проекты сотрудничества, партнерства,
мероприятия и мобильность в сфере
образования, профессиональной подготовки, молодёжи и спорта.
• Программа Жана Моне – образовательная программа, цель которой состоит в распространении идей Объединенной Европы, повышении уровня знаний
в вопросах европейской интеграции путем стимулирования деятельности дискуссий на темы, которые касаются Европейского Союза [erasmusplus.org.ua].
Таким образом, проведенный анализ диссертационных работ за последнее десятилетие показывает, что проблема развития иноязычной компетентности научно-педагогических работников актуальна на сегодняшний
день в Украине. Для повышения уровня данной компетентности важную
роль играют самообразование и саморазвитие.
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САМОСТІЙНА РОБОТА
СТУДЕНТІВ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ
(НА МАТЕРІАЛІ КУРСУ «ОСНОВИ ОБРАЗОТВОРЧОГО
МИСТЕЦТВА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ У ЗДО»)
Івершинь А. Г.

кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К.Д. Ушинського» м. Одеса, Україна

У статті розглянуто особливості самостийної роботи студентів вишив,
зокрема майбутніх вихователів, її зміст та функції у реалізації навчально-виховного процесу. Подано види завдань з курсу «Основи образотворчого мистецтва з методикою викладання у закладах дошкільної освіти». Робиться висновок, що самостійна робота спрямовує студентів на самореалізацію особистості
шляхом розвитку творчих здібностей, інтелектуальних і вольових рис.
Ключові слова: самостійна робота, майбутні вихователі, мистецтво.
The article considers the peculiarities of self-directed work of students of higher educational institutions, in particular future educators, its contents and functions in the
implementation of the educational process. The article presents the kinds of tasks from the
course “Teaching of Arts and Methodology of in Pre-School Establishments”.
It is concluded that independent work directs students to self-realization of the individual through the development of creative abilities, intellectual and volitional features.
Key words: independent work, future educators, art.
Процес реформування вітчизняної
вищої професійної освіти згідно вимогам Болонського процесу потребує
нових підходів до підготовці кваліфікованих фахівців, а саме підвищення
ролі самостійної роботи у навчальному процесі, посилення уваги до організаційного, дидактичного та методичного забезпечення самостійної роботи
студентів [3].
Дослідники (С.Архангельський, К.
Бабенко, В. Буринська, Г. Гарунов, Е.
Голант, О.Маліхін Р. Низамов, Н. Нікандров, П. Підкасистий, С Яшанов та
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ін.), під самостійною роботою розуміють самостійний пошук необхідної інформації, придбання знань, використання цих знань для вирішення навчальних та професійних завдань; різноманітні види індивідуальної,
групової пізнавальної діяльності студентів на заняттях без безпосереднього керівництва викладача [2 ].
Самостійна робота розуміється
також рядом авторів як система організації педагогічних умов, які забезпечують управління навчальною діяльністю.
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Таблиця 1.
Приклади основних видів завдань для самостійної роботи студентів майбутніх вихователів з дисципліни «Основи образотворчого мистецтва»
Напрями самостійної роботи
Закріплення і тренування
художніх умінь і навичок
Розвиток професійної
спрямованості

Формування активної творчої
особистості

Приклади основних видів завдань
Завдання для опрацювання мистецтвознавчої
литератури, художнього фонду.
Виконання тренувальних завдань за матеріалами
лекцій. Опрацювання художніх технік
Письмові роботи аналітичного характеру
за теоретичними матеріалами. Складання
методичної та художньої (за різними художніми
техниками) «скарбнички». Розробка занять
у закладах дошкільної освіти за відповідною
методикою.
Виконання проектів, складання художньотворчого портфоліо, підготовка медіапрезентацій.

Проаналізувавши різні теоретичні
підходи до даної проблеми, робимо висновок, що самостійна робота – це багатоаспектне явище, яке розуміється
як одна з форм навчання; як специфічний вид діяльності; як засіб навчання;
як форма пізнавальної діяльності. Самостійна робота студентів забезпечує:
системність знань та засобів навчання;
володіння розумовими процесами; мобільність і критичність мислення; володіння засобами обробки інформації;
здатність до творчої праці [1,2, 6 ].
У реалізації навчально-виховного
процесу, самостійна робота виконує наступні функції: освітню (систематизація і закріплення знань), розвиваючу
(розвиток пізнавальних і когнітивних
процесів учнів: увагу, пам’ять, мислення), виховну (виховання працелюбності, відповідальності, самоорганізації).
Згідно із положеннями Закону
України «Про вищу освіту», навчальний час, відведений для самостійної
роботи студента повинен становити
від 1/3 до 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для ви-

вчення конкретної навчальної дисципліни.
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів дошкільного факультету з дисципліни «Основи
образотворчого мистецтва та методика керівництва зображувальної діяльністю дітей» передбачає засоби
самоконтролю (тести, пакет контрольних завдань тощо). Студентам також рекомендується для самостійного опрацювання відповідна мистецтвознавча література, комплекти
журналів з образотворчого мистецтва та дизайну (серія «Видатні художники», «Образотворче мистецтво», «Декоративне мистецтво»,
«Салон», «SALON» та ін.), медіа-засоби (ресурси електронної бібліотеки НПБУ «Культура України» та її
розділу «Мистецтво»).
Приклади основних видів завдань
для самостійної роботи студентів подано у таблиці 1.
За результатами організації самостійної роботи студентів дошкільного
факультету робимо висновок:
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а) самостійна робота забезпечує
управління навчальною діяльністю, що
проходить за відсутністю викладача;
б) самостійна робота являє собою
систему заходів по вихованню активності і самостійності як рис особистості, по виробленню умінь і навичок
раціонального опрацювання інформаційних джерел;
в) самостійна робота не тільки допомагає студенту успішно оволодіти програмним матеріалом, набути навичок і
вмінь професійної діяльності, але спрямовує особистість студента до постійної роботи над собою, розширенню
кругозору, самоосвіти і самовиховання.
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SPRACHLEHRER ZUR PROFESSIONELL-PERSÖNLICHEN
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Die Entwicklung einer Person läuft im Prozess der erfolgreichen Beherrschung der
Berufstätigkeit, die für das Subjekt bedeutend ist. Für die Person ist der Beruf eine
Quelle der Existenz und ein Mittel zur persönlichen Selbstverwirklichung. Professionalisierung beeinflusst die Persönlichkeit, kann sie stimulieren oder umgekehrt zerstören und so als Faktor der persönlichen Selbstentwicklung wirken. In der beruflichen
Tätigkeit ist es praktisch unmöglich, einen persönlichen Anfang von einem professionellen zu trennen. In dieser Hinsicht fällt
der Inhalt der Berufstätigkeit im höchsten
Maße mit der Verwirklichung des
menschlichen Grundbedürfnisses zusammen – ein Individuum zu sein, das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung,
Selbsterfüllung.
Das heißt, der Prozess der Vorbereitung künftiger Pädagogen sollte darauf
abzielen, eine Bereitschaft für solche Tätigkeit zu schaffen, basierend auf dem
Bedürfnis der Person nach Lernen und
lebenslanger Verbesserung. Die Lösung
dieses Problems ist ein humanistisches
Paradigma, eine persönlich orientierte
Erziehung, die an die kreative Entwick-

lung von Individualität und die Selbstverwirklichung in der beruflichen Tätigkeit
gerichtet.
Die wissenschaftlichen Studien zum
Thema professionell-persönlicher Selbstentwicklung zeigen, dass die professionell-persönliche Selbstentwicklung eines
Lehrers als kontinuierlicher Prozess der
Offenlegung seines persönlichen und beruflichen Potenzials verstanden wird, das
sowohl die pädagogische Tätigkeit als
auch die Bildung berufsrelevanter persönlicher Eigenschaften insbesondere beeinflusst.
Verschiedene Aspekte des Konzepts
„professionell-persönliche Selbstentwick55
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lung“, professionelle Kompetenzen und
persönliche Eigenschaften des Sprachlehrers haben in ihren wissenschaftlichen
Werken A. Helmke, M. Neumann, J. Kuhl,
K. Reusser, H. Messner, E. Terhart,
H. Bennewitz, M. Rothland erforscht.
F. Hofmann analysiert enschlägige aktuelle Publikationen zur Thematik der
Fort- und Weiterbildung unter der Perspektive, was sie zur Frage nach diesbezüglichen didaktischen Konzepten oder Konzeptelementen zur Entwicklung von Könnerschaft anbieten, kann man zumindest
zwei Grundstrukturen prototypisch voneinander abgrenzen: Es lässt sich ein Ansatz
beschreiben, der darauf beruht, dass der
Person des Lehrerbildners bzw. der Lehrerbildnerin in Fortbildungssituationen eine
Art Modellcharakter im Sinne des Paradigmas der Meisterlehre zugeschrieben wird
(F. Lipowsky, A. Helmke); in einem zweiten Ansatz wird darauf Wert gelegt, dass
die Lehrpersonen als Subjekte ihrer Entwicklung betrachtet werden und durch
(aktions-)forscherische Tätigkeiten an
Professionalität gewinnen sollen (J. Kuhl,
M. Neumann) [3;4;5;6].
Laut dem zweiten Ansatz, Selbstenwicklung kann als grundlegendes Bedürfnis des Menschen, das zu sein, was man in
Wahrheit ist, und nicht das, was man hat
sein sollen oder müssen. Entsprechend.
kann die Selbstenwicklung. als ein reflektierender Prozess beschrieben werden,
das eigene, individuelle Selbst zu entdecken und zu entwickeln. Basis der Selbstentwicklung ist ein sukzessives, prozesshaftes Bewusstwerden und Verstehen des
eigenen Selbst, d. h. des Handelns, Denkens, Fühlens und Körpererlebens durch
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Psychoth. oder Körpertherapie, Coaching
und/oder durch Selbsthilfe-Technik [7].
Wir verstehen unter dem Begriff „Professionell-persönliche Selbstentwicklung“
einen Prozess der qualitativen, zielgerichteten, bewussten Veränderung des persönlichen Umfelds, der Professionalisierung, professionelle Selbstverbesserung
und eine wesentliche Voraussetzung für
die Bildung von Subjektivität, harmonischer Gesamtentwicklung und Selbstverwirklichung des Individuums.
Das Problem der Bereitschaft im Rahmen der professionellen Entwicklung des
Individuums – eines der wichtigsten für
die allgemeine und pädagogische Psychologie. In diesem Stadium gibt es jedoch
kein eindeutiges Verständnis für das Wesen und die Funktionen dieses Begriffs.
Bereitschaft als eine integrale Persönlichkeitsbildung, die aus einem selektiven
Fokus auf pädagogische Aktivität besteht,
entsteht auf der Grundlage einer positiven Einstellung und richtet sich nach den
entsprechenden Bedürfnissen und Motiven für diese Aktivität. Über gebildete
Bereitschaft kann man nur dann sprechen, wenn beim Subjekt emotionale Haltung entwickelt ist, die Fähigkeit, ihr Verhalten in Übereinstimmung mit den entstehenden Situationen anzupassen, die
Fähigkeit, einen Kommunikationsprozess
aufzubauen, die Bildung solcher pädagogischen Fähigkeiten wie Denken, Repräsentation, Beobachtung, Kommunikationsfähigkeit und eine breite Palette von
professionell bedeutenden Eigenschaften:
emotionale Stabilität, Selbstkontrolle,
Aufrichtigkeit, Freundlichkeit, Ausdauer,
etc.
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Die Bereitschaft des zukünftigen Lehrers zur professionellen Selbstentwicklung wird von den Forschern (A. Bistrjukowa, V. Frytsiuk, O. Pekhota, T. Stritjewitsch, T. Tichonow, P. Kharchenko, S.
Nekrassowa, A. Kuzhelnyi) hauptsächlich
als integrative Eigenschaft der Person betrachtet, die von einer Reihe von persönlichen und professionellen Eigenschaften
vertreten wird und Bestände, die es dem
zukünftigen Lehrer ermöglichen, berufliche Aktivitäten erfolgreich zu verfolgen
und zu verbessern [1;2].
Die Bereitschaft von zukünftigen
Fremdsprachenlehrern zur professionellen Selbstentwicklung ist eine komplexe
professionell-persönliche Bildung, die in
ihrer Zusammensetzung motivationsleitende, informationsintegrative, persönlich-regulierende, reflexivitätskorrigierende Komponenten integriert, die darauf
abzielen, das Niveau der Professionalität
und Selbstverwirklichung der Persönlichkeit zukünftiger Fremdsprachenlehrer zu
erhöhen. Die motivierend-steuernde
Komponente der Bereitschaft von zukünftigen Fremdsprachenlehrern zur
professionellen Selbstentwicklung konzeptualisiert die Vorstellung, dass
menschliches Verhalten das Ergebnis eines dynamischen psycho-physiologischen
Motivationsprozesses ist, der innere und
äußere Elemente verbindet, die zukünftige Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrer zu Selbsterkenntnis, Selbsterziehung,
Selbstbeherrschung und Selbstverwirklichung im Prozess der Ausbildung und
beruflichen Weiterbildung initiieren, unterschtützen und anregen. Das entsprechende Motivations-Steuerkriterium wird

durch Indikatoren wie das Vorhandensein von Motiven pädagogischer Aktivitäten und die Motive für den Erfolg, die
Bildung innerer Motivation und Wertorientierungen des Individuums, seine berufliche Orientierung und das Entstehen
der Notwendigkeit einer beruflichen
Selbstentwicklung charakterisiert.
Die informationsintegrative Komponente beinhaltet die Beherrschung von
Studenten des Systems allgemeiner pädagogischer und beruflicher Kompetenzen,
die die Bildung theoretischer Repräsentationen über die Besonderheiten des Prozesses der professionell-persönlichen
Selbstentwicklung und der Mechanismen
ihrer Umsetzung unter Verwendung der
integrativen Ressource einer Fremdsprache ermöglichen. Indikatoren, die das informationsintegrative Kriterium zur Beurteilung der Ausbildung von Fremdsprachenlehrern zur professionell- persönlichen Selbstentwicklung aufzeigen, sind
daher Kenntnisse über das Wesen der
professionellen Persönlichkeitsentwicklung und die Fähigkeit, die integrative
Ressource einer Fremdsprache als Instrument der professionellen Persönlichkeitsentwicklung zu nutzen (fremdsprachige
kommunikative Kompetenz).
Grundlage der persönlich-regulativen
Komponente der Bereitschaft von zukünftigen Fremdsprachenlehrern zur
professionell-persönlichen Selbstentwicklung sind die Prozesse der Selbstakzeptanz, Selbstprognose und Selbstregulation. Diese Komponente bestimmt die Notwendigkeit der Kenntnis, Offenlegung
und Verbesserung ihrer persönlichen Eigenschaften in Übereinstimmung mit den
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Anforderungen des Berufs, bietet die Gestaltung einer Strategie für die professionell-persönliche Selbstentwicklung und
den Besitz von praktischen Techniken
und Mechanismen für ihre Umsetzung.
Auf der Grundlage dieser Komponente
wird das persönlichkeitsregulatorische
Kriterium durch Indikatoren wie objektives Selbstwertgefühl, die Bildung von
persönlichen Eigenschaften, die eine effektive Selbstentwicklung ermöglichen,
das positive «Ich-Konzept», die Fähigkeit,
Selbstregulation und Betrieb des Systems
von Methoden, Werkzeugen, Formen und
Mechanismen umzusetzen, Realisierung
der professionell-persönlichen Selbstentwicklung (autopsychologische Kompetenz), Verfügbarkeit der individuellen
Strategie der professionell-persönlichen
Selbstentwicklung.
Die reflektiv-korrigierende Komponente ermöglicht ein vollständiges Bild
des Inhalts, der Ziele der Selbstentwicklung, der reflexiven Bewertung der Effektivität der individuellen Strategie der
professionell-persönlichen Selbstentwicklung zu bekommen und Möglichkeiten zu
eröffnen, Wege zu finden, um ihre Effektivität zu erhöhen. Dieser Komponente
entspricht der reflexivitätskorrigierenden
Kriterium zur Beurteilung der Bereitschaft zukünftiger Fremdsprachenlehrer
zur professionell-persönlichen Selbstentwicklung, die durch die Fähigkeit zur
Selbstprüfung und Selbstkorrektur bestimmt ist, die Entwicklung von Fähigkei-
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ten interaktiver Interaktion im smarten
Umfeld der professionell-persönlichen
Selbstentwicklung.
Die Bereitschaft zur beruflichen
Selbstentwicklung spiegelt die psychologische Stimmung des zukünftigen Lehrers, das Bewusstsein für sich selbst als
Fachmann, seine fachliche Schwäche,
persönlich wichtige professionelle Eigenschaften, Werthaltung zur Selbstentwicklung, die Motivation der Selbstverwirklichung auf dem pädagogischen Weg, Besitz eines speziellen Wissenssystems über
die Eigenschaften dieses Prozesses, Taktik
und Algorithmus seine Umsetzung wider.
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Постановка проблеми. Зміни, які
відбуваються у світі, у сучасному суспільстві ставлять перед нами підвищені вимоги до інтелектуальних якостей
особистості, її творчих здібностей. Одним з найбільш складних питань є вирішення завдань щодо формування
творчих здібностей в учнів молодшого
шкільного віку. Школа є основою для
навчання і самоосвіти сучасного суспільства, тому покликана озброїти
учнів компетентністю, зуміти розкрити та розвинути їхні творчі здібності.
Формування творчих здібностей в
процесі навчання є важливим завданням вчителів початкових класів. Школярам важливо навчитися креативно
вирішувати навчальні завдання, даючи
волю творчим ідеям та думкам.
Аналіз попередніх досліджень. Теоретичні основи цієї складної, багатоаспектної проблеми знайшли відображення в працях відомих зарубіжних та
вітчизняних психологів, дидактів, методистів. Дослідниками дитячої творчості ми можемо вважати Л. Виготського, Н. Ветлугіна, Т. Казанову, Н. Карпинську, Т. Комарова, В. Котляра та ін.
Не зважаючи на це, проблема розвитку

творчих здібностей учнів досліджується вже давно, однак багато питань залишається невирішеними [5, C.19].
Завдяки дослідженням Б. Ананьєва,
А. Ковальова, В. Дранкова, B. Киреенко, В.Крутецкий, Н. Лейтеса, О. Леонтьєва, В. Мясищева, К. Платонова,
C. Рубінштейна, Б.Теплова та інших
дослідників був зроблений якісно важливий крок у науковому розумінні всіх
головних аспектів проблеми здібностей [2, C.5].
Мета статті – визначити психологопедагогічні особливості розвитку
творчих здібностей дітей молодшого
шкільного віку.
Виклад основного матеріалу. Здібності – це синтез властивостей особистості, який забезпечує успішне виконання діяльності й виявляється у
швидкості оволодіння знаннями, уміннями, навичками. Виділяють два рівні
розвитку здібностей: репродуктивний
і продуктивний (творчий). Репродуктивний рівень розвитку здібностей характеризується тим, що дитина легко
засвоює знання, без особливих зусиль
оволодіває новою діяльністю. Досягаючи високих результатів в діяльності,
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вона, однак, не вносить у неї нічого
нового, діє за сталим зразком. Продуктивний (творчий) рівень розвитку здібностей характеризується тим, що дитина винаходить, раціоналізує, творить у процесі діяльності [3, c. 65].
Дослідження В. Моляко, Ж. Піаже,
Я. Пономарьова, В. Роменця та ряду
інших вчених стосовно розвитку обдарованості у дитини на прикладі становлення творчості показали, що
з-поміж всіх адаптаційних ресурсів
творчість є специфічною для людини
формою взаємодії зі світом, яка створює передумови для духовного розвитку. Як зазначає Г. Селевко, творчі здібності особистості полягають в уміннях самостійного бачення проблем,
критичного, аналітичного, синтетичного мислення, перенесення знань,
умінь, навичок у нову ситуацію. Відзначені риси творчої діяльності не завжди бувають вроджені, їх можна цілеспрямовано формувати з допомогою
спеціальних технологій. Варто виявляти й розвивати творчі здібності школярів, долучати до різноманітної творчої діяльності та навчати їх такому
процесу [5, с. 22].
Ми припускаємо думку, що творчі
здібності самі по собі не гарантують
творчих здобутків. Для їх досягнення
необхідний «двигун», який запустив
би в роботу механізм мислення, тобто
необхідні бажання і воля, потрібна
«мотиваційна основа».
Тому, на нашу думку, важливими
компонентами творчих здібностей є:
• мотиваційно-творча активність і
спрямованість особистості;
60

• інтелектуально-логічні здібності;
• інтелектуально-евристичні, інтуїтивні здібності;
• комунікативно-творчі здібності;
Інтелектуально-логічні здібності
учня виявляються у вмінні аналізувати, вмінні виділяти істотне спільне і
відволікатися від несуттєвого (абстрагування), вміння описувати явища,
процеси, логічно зв’язано, повно і правильно викладати думки, здібності
формулювати правильне означення
об’єкта, встановлювати родову ознаку
і видову відміну, вміння аргументовано викладати і розкривати сутність
питання, проблеми, способи її
розв’язання, вміння доводити, обґрунтовувати власну позицію [1, c.58].
Мотиваційно-творча активність
включає в себе соціальний підхід, чуттєво-емоційний, цілісний, діяльнісний
та мотиваційний підхід.
Інтелектуально-евристичні здібності особистості включають:
• вміння генерувати ідеї, висувати
гіпотези;
• здатність до фантазування;
• асоціативність пам’яті, вміння відображати і встановлювати у свідомості нові зв’язки між компонентами;
• вміння бачити протиріччя і проблеми;
• прояв гнучкості у застосуванні
знань, умінь у новій ситуації;
• здатність до відмови від
нав’язливих ідей, вміння переборювати інерцію мислення [1, c. 63].
До комунікативних творчих здібностей належать такі вміння як зна-
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ходження нових друзів, пізнання
себе через спілкування із собою та
іншими, вміння вирішення конфліктних ситуацій, формування почуття
впевненості в собі, розвиток творчих
здібностей.
Таким чином проаналізувавши
психолого-педагогічні особливості
розвитку творчих здібностей молодших школярів, ми вважаємо, що для
творчої особистості властиві:
• висока пізнавальна активність;
• допитливість, прагнення створити нове;
• самостійність в розв’язанні нових
завдань, у пошуку оригінальних
рішень;
• швидкість засвоєння нової інформації, висока швидкість перебігу розумових процесів;
• схильність до широкого діапазону використання своїх знань,
швидке опанування уміннями,
навичками, прийомами;
• фантазування, схильність до
творчої інтерпретації [6, с.79].
Висновки. Отже, вірогідність
успішного формування у школярів
якостей творчої особистості можливе,
якщо учитель буде націлений на те,
щоб надавати учням максимум
можливостей для прояву творчості.
Адже, засвоюючи досвід творчої
діяльності, учні набувають здібності

відходити від стереотипного мислення,
знаходити нові підходи до вирішення
поставлених завдань, змотивовано
прагнучи до самовираження та
самоствердження.
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ПЕДАГОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ
У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ВІННИЦЬКОМУ
ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ
Федчишина Т.Л.

Сучасний період розвитку суспільства характеризується неабияким
впливом на нього інформаційно -комунікаційних технологій, які проникають
в усі сфери людської діяльності. Людина, яка вміло й ефективно володіє технологіями та інформацією, має новий
стиль мислення, принципово інакше
оцінює проблеми, які виникають, по
новому організовує свою діяльність.
Дедалі більше процес взаємодії держави, бізнесу та громадянина відбувається із застосуванням ІКТ, і саме тому
від стабільності функціонування та розвитку ІКТ-галузі залежать суспільне порозуміння в країні та створення передумов для сталого зростання економіки.
Саме про таку високу інтегральну
оцінку значення використання ІКТ
свідчать програми розвитку багатьох
держав, зокрема Стратегія соціальноекономічного розвитку Європейського
Союзу на період до 2020 року «Європа
2020», відповідно до якої виконання її
базових ініціатив ґрунтується на виконанні ініціативи «План розвитку
цифрових технологій в Європі».[6 ]
62

Інтернет швидко знайшов застосування в науці, освіті, зв’язку, засобах
масової інформації, включаючи телебачення, в рекламі, торгівлі, а також в
інших галузях людської діяльності.
Перші кроки із впровадження Інтернету в систему освіти показали його
величезні можливості для її розвитку.
ІКТ здійснюють активний вплив на
процес навчання і виховання студентів, оскільки змінюють схему передавання знань і методи навчання. Разом
з тим, упровадження ІКТ у систему
освіти не тільки впливає на освітні
технології, а й вводить до процесу
освіти нові. Вони пов’язані із застосуванням комп’ютерів і телекомунікацій,
спеціального устаткування, програмних та апаратних засобів, систем обробки інформації. Вони пов’язані також зі створенням нових засобів навчання і збереження знань, до яких
належать електронні підручники і
мультимедіа; електронні бібліотеки й
архіви, глобальні та локальні освітні
мережі; інформаційно-пошукові та інформаційно-довідкові системи.[6]
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В нашій освіті сьогодні відбуваються фундаментальні зміни – міняються
мета і цінності, з’являються нові концептуальні підходи щодо розробки і
використання новітніх технологій навчання. Реалізація переважної більшості освітянських задач насьогодні неможлива без використання сучасних
методів і засобів інформатизації.[2]
У Вінницькому гуманітарно – педагогічному коледжі активно використовуються інформаційно – комунікаційні технології в освітньому процесі. Як
педагогічні прийоми проведення різноманітних форм занять і контролю
рівня знань так і при вирішенні питань
виховного характеру.
Автоматизовано управління освітнім за допомогою сайту закладу на якому розміщено навчальні плани, графік
освітнього процесу, розклад, іспити
тощо. Досить високі вимоги до здобувачів вищої освіти. Змінюються освітньопрофесійні програми – галузеві нормативні документи, у яких визначається
нормативний термін та зміст навчання,
нормативна форма державної атестації,
встановлюються вимоги до змісту, обсягу і рівня освіти та професійної підготовки. Таким чином, з’являється
можливість надати всю інформацію
про освітній процес в електронному
вигляді, викласти її на офіційному сайті
коледжу, зокрема, проінформувати всіх
про розклад занять, результати в навчанні, відвідуваність здобувачами вищої освіти занять і кількість пропущених годин, про ті зміни та новини, які
відбуваються у коледжі. Для повідомлення батьків про успішність здобува-

чів вищої освіти діє програма « Електронна залікова».
Стандарт вищої освіти України підготовки здобувачів першого рівня вищої
освіти – бакалавра – з галузі знань 01
«Освіта» спеціальності 012 «Дошкільна
освіта» розроблений згідно з вимогами
Закону України «Про вищу освіту».
Стандарт відповідає першому
(освітньому) рівню вищої освіти та
шостому кваліфікаційному рівню за
Національною рамкою кваліфікації.
Стандарт базується на поняттях вищої освіти, представлених в тезаурусі
Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти і затверджених наказом МОН України
№ 600 «Про затвердження та введення
в дію Методичних рекомендацій щодо
розроблення стандартів вищої освіти»
від 01.16.2016 р.
Майбутні фахівці мають володіти
переліком компетентностей, зокрема:
КЗ-10. Здатність до вільного користування засобами сучасних інформаційних і комунікаційних технологій.
• Розуміння сутності і можливостей
використання засобів сучасних інформаційних і комунікаційних технологій
у розвитку, навчанні і вихованні дітей
раннього і дошкільного віку.
• Застосовувати сучасні інформаційні і комунікаційні технології в організації навчання і виховання дітей раннього і дошкільного віку.
• Здатність здійснювати взаємодію з
учасниками освітнього процесу в сфері
дошкільної освіти з використанням
сучасних інформаційних і комунікаційних технологій.[ 7, с.17 ]
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При викладанні навчальних дисциплін виділяємо такі напрями використання нових інформаційно – комунікаційних технологій:
• ІКТ
дозволяють
дозволяють
знайомити з історичними фактами,
новинами, документами тощо;
• знання постають у певному
контексті. Контекстом слугують не
тільки теоретичний матеріал, а й
багато інших матеріалів (малюнки,
звукові вставки, анімація, портрети,
презентації, відео тощо), які подають
інформацію з дошкільної педагогіки,
дитячої психології та фахових методик
дошкільної освіти. Створюється
мережева структура інформації, з великою інформаційною насиченістю і
додатковим смисловим потенціалом;
• знання формуються завдяки
залученню різних каналів сприйняття;
• урізноманітнення форм подання
інформації, навчальних завдань;
• забезпечення зворотного зв’язку,
широкі можливості діалогізації
освітнього процесу;
• широка індивідуалізація процесу
навчання,
розширення
поля
самостійності;
• широке застосування ігрових
прийомів;
• активізація навчальної роботи
здобувачів вищої освіти, посилення їх
ролі як суб’єкта учбової діяльності;
• посилення мотивації навчання.[3]
За допомогою ІКТ виконуємо довідково-контролюючі функції, наприклад, програми-тестування, та інші
форми перевірки і контролю знань,
умінь і здобувачів вищої освіти.
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Інтернет пропонує унікальний безмежний ресурс отримання інформації
з усіх циклів навчального плану. Така
інформація актуальна, різнобічна,
представлена в різних форматах та доступна в будь-який час. Викладачі ж
мають можливість розмістити на сайті
коледжу свої методичні розробки – що
дає можливість полегшити і розширити для студентів доступ до навчальних
матеріалів. Широко використовується
програма дистанційного навчання
«Колаборатор».
У ході підготовки здобувачів вищої
освіти за освітнім ступенем «бакалавр» у коледжі використовуються
персональні комп’ютери, програмне
забезпечення та прямий доступ до
освітніх сайтів Інтернету. Що ж стосується програмного забезпечення, то
воно передбачає наявність ПК, CD і
DVD-дисків, програм обробки електронних даних, мультимедійних навчальних програм, а також HD-DVD
дисків, для зберігання повнометражних фільмів високої якості.
Під час підготовки фахівців викладачі дошкільного відділення послуговуються електронним підручником,
що забезпечує можливість самостійно
засвоїти навчальний курс або його
розділ; програмами для перевірки та
оцінювання знань, умінь та навичок;
тренажерами – засобами формування
та закріплення навичок, перевірки досягнутих результатів та ігровими програмами як розважальними, так і професійної спрямованості. Основними
напрямками використання мультимедійних засобів у процесі навчання є:
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– створення авторських мультимедійних продуктів викладачами за навчальними програмами;
– співпраця з іншими навчальними
закладами й організаціями, що займаються розробкою мультимедійних
продуктів та мають відповідні мультимедійні засоби навчання;
– створення єдиного координуючого центру з упровадження й використання мультимедіа в межах усіх навчальних закладів країни;
– розвиток зв’язків із закордонними виробниками мультимедійних продуктів та інструментальних засобів.
Визначення оптимальної кількості
засобів мультимедіа для проведення
лекції чи практичного заняття залежить від об’єму та характеру навчального матеріалу з певної дисципліни.
Метою застосування мультимедійних
засобів є підвищення інформативності
заняття, мотивація навчання, реалізація принципу наочності, економія навчального часу, а також уміння працювати з сучасними інформаційними
технологіями.
Окрім того, добираючи мультимедійні засоби, викладач визначає, чи
виконує навчальну функцію обраний
мультимедійний продукт і відповідає
навчальній програмі та змісту навчального матеріалу дисципліни, дотримується критеріїв добору мультимедійних засобів навчання, передбачає, на яких етапах заняття будуть застосовуватися мультимедійні засоби,
перевіряє їхню роботу до початку заняття, визначає час роботи студентів із
мультимедійним продуктом, а також

аналізує навчальний матеріал з метою
виявлення доцільності створення
власних мультимедійних продуктів.
Як показує досвід, використання
мережі Інтернет та застосування мультимедійних засобів у процесі навчання
іноземної мови професійного спрямування у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі є передумовою
втілення мультимедійних технологій в
освітній процес. Систематичне застосування мультимедійних засобів у
процесі навчання іноземної мови
сприяє підвищенню рівня володіння
іноземною мовою майбутніми вчителями, зростанню продуктивності
практичного заняття, реалізації міжпредметних зв’язків, структуруванню
навчального матеріалу та вмінню застосовувати сучасні інформаційні технології як потужний інструмент для
навчання та ефективної роботи в майбутній професійній діяльності.
Так, застосування наявного мультимедійного проектора дає змогу демонструвати мультимедійні презентації, навчальний відеоматеріал, таблиці
та схеми, а також мультимедійні ігри
професійної спрямованості. Поєднання графіки, анімації, фото, відео та
звуку в інтерактивному режимі навчання, активізує роботу усіх сенсорних каналів студентів та створює інтегроване інформаційне середовище, у
якому відкриваються нові можливості
для навчання іноземної мови.
Для роботи в малих групах достатнім є застосування лептопу або мультимедійного програвача для презентації нової теми, розвитку навичок
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аудіювання, роботи з електронним
підручником чи посібником, а також з
робочим зошитом з Multi-ROM, перегляду навчального відеоматеріалу, написання ділових електронних листів
або перегляду сайтів передових іноземних періодичних видань за наявності доступу до Інтернету, використання мультимедійних навчальних
програм з іноземної мови, перевірки
самостійної роботи студентів, наприклад як мультимедійної презентації
тощо.
Отже, комп’ютер у комплексі з перерахованими вище мультимедійними
засобами застосовується в процесі навчання як потужне джерело інформації, як засіб індивідуалізації навчання,
засіб оцінювання та контролю знань, а
також як засіб активізації творчої діяльності студентів та заохочення до
навчання.
Зазначимо, що зручними засобами
стали смартфони та комунікатори, що
дають змогу студентам завантажувати
електронні словники, які можуть використовуватися при перекладі художніх текстів на занятті; зберігати дані в
електронному вигляді; створювати
презентації та знаходити необхідну інформацію в Інтернеті.
Використання Інтернет-технологій,
що також є невід’ємною складовою
мультимедійних технологій, надає додаткові можливості пошуку матеріалів
для розширення світогляду студентів
та їхніх соціокультурних знань, актуалізує поняття самостійної роботи студентів. Прямий зв’язок із мультимедійними технологіями Інтернет мають
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такі засоби, як електронні (мультимедійні) підручники, довідкові матеріали
(словники, енциклопедії, бази даних);
електронні бібліотеки автентичної текстової, графічної, звукової інформації
й відеоінформації; віртуальні музеї,
виставки тощо.
На сьогодні кафедрою теорії, фахових методик та технологій дошкільної
освіти, як і іншими кафедрами, з метою
збагачення навчального плану та оновлення змісту освіти використовуються
такі мультимедійні продукти, як освітні
мультимедійні програми, тренувальні
тестові програми (тренажери), мультимедійні презентації та реферати, електронні підручники, посібники, збірники задач, а також електронні словники,
енциклопедії, довідники тощо.
Окрім того, для ефективного застосування мультимедійних засобів в
освітньому процесі в коледжі здійснюється підготовка викладачів та студентів для набуття практичних навичок
роботи в новому інформаційному середовищі, розробляються мультимедійні навчальні комплекти, створено
спеціальну групу викладачів для розробки, апробації та впровадження новітніх засобів навчання іноземних мов
на базі інформаційно-комунікаційних
технологій, розроблені викладачами
навчальні матеріали розміщуються на
сайті коледжу, а також планується
участь у семінарах та конференціях
щодо використання ІКТ в навчальному процесі.
Освітній процес проходить в одну
зміну. До послуг студентів і викладачів відремонтовані в останні роки та
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оснащені технічними засобами навчання (теле-, відеотехнікою, мультимедійними навчальними засобами,
відеопроекторами, інтерактивними
дошками тощо). Щорічно збільшується кількість навчальних предметів, де застосовуються комп’ютерні
навчально-контролюючі програми,
збільшується методичний і навчальний відеофонд.
Реалії сьогодення переконливо засвідчують, що майбутнє освітніх установ залежить від їхньої здатності адаптуватися в новому інформаційному
суспільстві. Адміністрація Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу
плідно працює над створенням технічної, методичної та інформаційної баз,
комп’ютерно-орієнтованого освітнього простору. Про наші досягнення в
цій справі свідчать одержані дипломи
в номінації «Основи інформаційно-комунікаційних технологій – Microsoft –
партнерство в навчанні».
Розглядаючи елементи складної
системи інформаційних та комунікаційних технологій навчання слід наголосити, що в освіті важливою умовою
успішної інтеграції технологій є професійна підготовка викладачів і фахівців, які здійснюють експлуатацію систем і засобів нової інтегрованої технології навчання. Кожний учасник навчання на основі ІКТ, включаючи
адміністрацію установ освіти, має володіти необхідною інформаційною
грамотністю і розумінням у використанні технологій. У деяких країнах для
цього необхідно навіть мати відповідний сертифікат. Наприклад, така ви-

мога є у Великобританії. Введення сертифікатів для учасників процесу навчання дає змогу спростити впровадження ІКТ і підвищити адекватність
оцінок ефективності технологій.
Отже, майбутній вихователь – це
фахівець, який сьогодні працює в системі дошкільної освіти, володіє педагогічними технологіями, що відповідають новим суспільним цілям та рівню
розвитку науки про дитину.
Він повинен вміти працювати в
умовах ринку, розуміти що тільки
високий професіоналізм, творчість,
ініціатива допоможуть йому знайти
своє місце та само реалізуватися в
професії.
ІКТ та засоби навчання дають змогу зробити процес викладання та вивчення дошкільних психолого-педагогічних дисциплін та підготовку вихователів у закладі вищої освіти інтерактивним, цікавим, творчим, а також
гнучким стосовно до соціальних та
культурних відмінностей між здобувачами вищої освіти, їхніх індивідуальних стилів навчання та інтересів.
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Анотація. У статті акцентовано увагу на понятті «професійне самовизначення» в контексті його використання в процесі формування інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-компетентності) майбутніх лікарів під час навчання дисципліні природничо-наукової підготовки «Медична інформатика».
Ключові слова: ІТ-компетентність; професійна діяльність; професійне самовизначення.
Сучасна соціальна політика держави спрямована на збільшення тривалості життя громадян України, котре
можливе, зокрема і завдяки підвищенню якості медичного обслуговування.
Інноваційний характер вищої медичної освіти забезпечує підготовку майбутніх лікарів, здатних до надання медичної допомоги населенню за стандартами, що максимально забезпечує
її ефективність в умовах реформування системи охорони здоров’я України.
Підготовка майбутніх лікарів до
професійної діяльності в профільних
закладах вищої освіти (ЗВО) з позицій
професійно зорієнтованого підходу
передбачає професійний розвиток
особистості кожного майбутнього фахівця, початковим етапом якого є професійне самовизначення, що випереджує професійні підготовку та адаптацію, без яких неможливий розвиток
професійної майстерності суб’єктів
освітнього процесу.

Успішність професійної діяльності
лікарів залежить не тільки від набутих
ними в процесі вищої освіти знань,
умінь і навичок, але й від здатності
реалізовувати їх з огляду на професійне самовизначення, котре передбачає
розвиток професійних якостей особистості, визначення професійної позиції і планування перспектив професійного й особистого майбутнього.
Цей висновок став можливим, зважаючи на думку Є. Клімова, згідно з якою
змістом професійного самовизначення
є формування знань про професійний
світ, а також практичних умінь і навичок суспільно-корисної діяльності [4].
Погоджуючись з Є. Клімовим, ми
дійшли думки, що специфіка професійної діяльності майбутніх лікарів вимагає наявності в них не тільки професійного самовизначення, вмотивованості
на постійне самовдосконалення, але й
високої професійно-спрямованої моральної культури під час навчання в
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профільних ЗВО [5].
Не дивлячись на велику кількість
праць, у котрих вітчизняні і зарубіжні
дослідники вивчають професійне самовизначення, досі немає єдиного загальноприйнятого визначення для поняття «професійне самовизначення»,
що, ми так вважаємо, є причиною різного його тлумачення.
М. Пряжников і співавтор висловили думку, що в загальному вигляді
професійне самовизначення може
бути описано як ставлення людини до
своєї (майбутньої або реальної) професії і до себе як (потенційного або
реального) суб’єкта професійної діяльності [8]. Окрім того, він вважав,
що сутність професійного самовизначення полягає в пошуку змісту і знаходженні особистісного сенсу в професійній діяльності, що обирається,
якою оволодівають, яку вже виконують, а також – у знаходженні сенсу в
самому процесі самовизначення [9].
У концепції професіоналізму, котру
розробила А. Маркова, професійне самовизначення розглядається як неперервний, динамічний процес, що характеризує весь шлях становлення
професіонала [7].
О. Борисова характеризує професійне самовизначення як процес розвитку особистості в професійній діяльності на основі найбільш повного
використання своїх здібностей та індивідуально-психофізіологічних можливостей. На її погляд, професійне самовизначення передбачає як розвиток
людини в професійній діяльності, так і
творчий розвиток та збагачення самої
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професійної діяльності людиною [1].
На думку І. Кона, на професійне
самовизначення майбутніх фахівців
впливає їх інформованість як щодо
можливостей обраного фаху і вимог,
які висуваються до нього, так і щодо
власних інтересів та здібностей [6].
А. Кирьякова вважає, що професійне
самовизначення відображає можливість, готовність і здатність суб’єкта
освітнього процесу будувати власне
професійне життя у відповідності з
індивідуальністю власної особистості,
а також як спосіб взаємодії особистості і суспільства [3].
Якщо вести мову про професійне
самовизначення майбутніх лікарів у
процесі формування інформаційнотехнологічної компетентності (ІТкомпетентності) під час навчання дисципліні природничо-наукової підготовки (ДПНП) «Медична інформатика» («МІ»), то, на наш погляд, його
можна вважати цілісним, інтегративним і творчим процесом розвитку особистості майбутнього фахівця, що враховує інтереси, здатності і професійно-значущі якості особистості, її емоційні налаштування і мотиви, ціннісні
ставлення та орієнтації тощо [2], а також в умовах освітнього процесу профільного ЗВО воно є складовою професійного самовизначення особистості в цілому та її особистісного самовизначення
на
кожному
етапі
професійного становлення. Головною
метою професійного самовизначення
майбутніх фахівців за умови набуття
ІТ-компетентності має бути, ми так
вважаємо, формування їх внутрішньої
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готовності самостійно й усвідомлено
планувати, коригувати і реалізовувати
перспективи свого професійного розвитку під час навчання зазначеній
ДПНП.
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移动阅读时代网络文学阅读新秀——掌阅
MOBILE READING TIMES ONLINE LITERATURE READING
ROOKIE - PALM READING
Rasuleva N.A

Ph.D. Student in Chinese Linguistics and Modern Literature at Shanghai University
Tashkent, Republic of Uzbekistan

摘要：掌阅iReader是2010年掌阅科技公司发布的一款供智能移动设备使用
的读书软件，是一个支持多种阅读格式的电子书软件。其优势在于，它提供类
似于真实书籍翻页的仿真动画的效果，以及自定义翻页的方式，还可以自行设
置背景图片和自定义文字字体。在界面、功能和购书成本等方面都相对出色的
掌阅iReader:手机阅读软件窥一斑而知全豹，来探知我国手机阅读平台的发展
前景。
关键词：移动阅读；网络文学；新秀；掌阅
Abstract: Palm read iReader is the 2010 palm technology company released a
smart mobile device for the use of reading software, is a multi-reading format to support the e-book software. The advantage is that it provides similar to the real book flip
animation effects, as well as custom page approach, you can also set the background
image and custom text font. In the interface, function and purchase books and other
aspects of the relatively good palm reading iReader: mobile reading software glimpse
of the whole, to detect the development of China’s mobile phone platform prospects.
Keywords: Mobile reading; network literature; rookie; palm reading
第一节 创办及发展历史
（一）掌阅的创办
北京掌阅科技有限公司于2008年成
立。掌阅iReader是掌阅科技的主打产
品，领衔各移动阅读品牌。成立6年以
来，公司一直秉承专注、务实的企业
精神，为超过3亿多的用户提供高品质
的图书内容及智能化的用户体验，拥
有畅销、生活、文学等类别的优质图
书数字版权30万册，在移动阅读领
域，市场占有率远远领先于其他同类
产品。掌阅iReader发展至今一直坚持
正版来源和推进付费机制，分别从内
容质量和读者培养上保证了企业良好
的版权氛围。
（二）掌阅的现状
72

掌阅iReader：经过四年多版本的
优化，已由单一客户端演变成拥有广
大用户群的手机阅读平台，成为中国
大陆最具有影响力的内容营销平台之
一。掌阅iReader：在用户体验、消费
模式、竞争环境等方面也愈来愈成
熟。同样的作品可能互联网早己有了
免费版本，掌阅为了让用户体验正版
和盗版的差别，不断更新体验，保证
了正版阅读带来的价值。一方面依靠
软件特有的个性化服务吸引读者，另
一方面也通过限时免费、特价等行为
促进用户进行付费体验。掌阅还开发
了阅饼虚拟货币系统，用户需要充值
阅饼来进行购买，也可以通过签到、
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做任务来获得阅饼进行消费。1这些细
小的措施无一不在引导读者的付费意
愿，培养读者对版权的尊重和保护。
从现在的效果看来，掌阅无疑是成功
的，
掌阅iReader目前拥有图书、杂
志、漫画等类别的数字作品版权42万
册，日活跃用户达到1700万，月活跃
用户超过7000万，形成规模效应。面
对海量的作品，掌阅iReader因此不断
加大对版权的投入，目前已经与300多
家优势版权机构达成合作关系。对每
一本正版作品的采购，都做到认真核
查其数字版权归属和使用状况，不上
线任何一本有版权问题的作品，在采
购环节防止读者阅读盗版书籍。同时
在版权合同到期前三个月对版权的续
存进行处理，如果授权到期，就会立
即下架该作品。通过设置警戒线，将
版权风险降到最低，最终也保证了其
八年间无一例版权纠纷。
（三）掌阅的发展历史
掌阅科技公司在8年的成长中，一
直低调发展掌阅iReader APP，积累了
丰富的数字产品运营经验和良好的发
展基础。这一切在面对全版权趋势，
面对瞬息万变的移动互联网环境，都
是其发展全版权模式的有利条件。
2015年是掌阅转型的一年，创始人
从坚持阅读理想与情怀的低调中走出
来，进行了一系列的改革措施。4月，
掌阅科技宣布投入10亿元人民币，进
军网络原创文学领域，旗下的掌阅文
化、红薯网、杭州趣阅公司全面启动
签约优秀原创作品，打造适合无线端
的高品质原创内容。2随后与央视推出
中国好书盛典，并发布了掌阅iReader
1 毛文思.阅读类APP的现状与思考[J].出版参
考，2014.05.
2 刘锦宏.数字出版案例研究[M].北京:电子工
业出版社，2013.

电纸书阅读器。在阅读内容上，继续
深耕，全面拓展，全力打造热门IP。
最近公测的《逆天仙尊》、《武器大
师》两款游戏，便是掌阅iReader上热
门作品的改编成果。除此之外，掌阅
还反向操作，联合盛大游戏，在掌阅
iReader上独家连载盛大经典网游《传
奇》的改编作品《攻沙》。贺岁电影
《奔爱》也与掌阅进行合作，将电影
改编的小说放在掌阅iReader上连载。
一系列的变革形成了掌阅独有的科技
生态链和全版权运营模式。
掌阅iReader：还拥有独立渲染引
擎，能够快速完整地进行文字排版，
能在不同硬件配置的机器和屏幕显示
方式下，快速准确地显示当前阅读的
书籍内容。诸如此类的举动显示了掌
阅公司的厚积薄发，正是由于前期的
积累才使得掌阅的全版权之路水到渠
成。掌阅组建的“阅生态”文化圈正
在进入快速发展阶段，全版权带来的
商业价值也进一步被激发，掌阅只有
坚持其正版之路，并且在日后的发展
中保障数字版权的全部利益，抓住市
场变化方向才能在全版权之路上一路
高歌，这一切都让人拭目以待。
已经有越来越多人开始投资数字产
品，正确认识数字内容的价值所在。
掌阅公司现今取得的成绩是其坚持正
版同时全方位运营版权的结果，其发
展模式无疑给了移动阅读类APP行业良
好的示范和启示。只有从根源上尊重
版权，不盲目跟风拓展市场，将最简
单的事情做到最好才能不被迅速发展
的互联网淘汰。
第二节 运营模式分析
坚持给读者提供优质正版内容的同
时，掌阅也致力于推进读者付费意愿
的养成，以对抗互联网免费午餐的思
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维。从最初的免费模式吸引读者后，
掌阅开始与版权机构进行沟通合作，
打破手机阅读免费的现状。
首先是在用户体验方面，阅读由浅
阅读开始向深阅读转变。数字阅读之
初，手机阅读一直与碎片化阅读、140
字阅读量划等号，用户对手机阅读平
台的图书资源的认可度一直偏低，掌
阅iReader：正在逐步改变这一现状，
掌阅云端书库现已汇集了三百多家优
势版权内容、二十万册图书资源，日
更新量达到了八千万字，在量和质方
面，更加注重用户的深阅读体验，在
阅读功能上，不断吸引用户的时间和
精力，推出一系列贴合用户需求的互
动功能，如留言区、评价体系的建立
等，力求使用户对阅读内容进行深入
思考。3
其次是数字阅读付费机制逐渐形
成。现如今，很多APP阅读软件还是免
费阅读的应用程序，用户也会存在遇
到免费就安装、遇到付费就删除安装
的消费习惯，而数字出版只有在收费
机制形成后才能得到真正的发展。目
前，掌阅iReader：并没有形成明显的
免费阅读区和付费阅读区，而是在付
费图书下方有“开始阅读”和“立即
下载”两个选项，点击开始阅读后，
读完试读章节后会出现“是否愿意购
买”的对话框，而如果直接点击“立
即下载”就会进入购买环节。 4 掌阅
iReader：的付费模式还属于隐性消费
阶段，用试读章节来吸引读者阅读，
以此激发读者的购买欲。
再次是行业竞争激烈。当某一种业
态成为行业焦点，便会吸引多方涌
入，这也是行业发展之初不规范、不
傅春晓.我国网络出版的版权保护现状与对策
研究[D].北京:北京印刷学院，2014.
4
王川川.通过掌阅iReader探知我国手机阅读
平台的发展前景[J].新闻传播，2014.11.
3
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成熟的表现，数字出版、手机阅读也
不例外，各移动运营商、出版社、技
术公司等纷纷推出功能、内容都类似
的电子阅读器。如今的阅读软件平台
很多，但真正拥有优质资源、在市场
上形成固定客户群，并有良好口碑的
阅读软件还很少。
第三节 未来可能性
（一）存在的问题
掌阅iReader：作为国内手机阅读
平台上较为出色的应用软件，在内容
功能上基本健全，而在一些商业模式
和服务细节方面还有待进一步完善。
首先，免费容易收费难。数字出版市
场自有以来，用户长期习惯于免费午
餐，要改免费内容为付费阅读还需要
一段时间，掌阅iReader：的付费图书
仍主要子笋刁研一丁上夕悦/依靠免费
章节来吸引消费者，完善的付费机制
还未形成。诚然，优质的内容资源是
用户付费的主要因素，但整个数字出
版市场收费环境的养成仍是必备因
素，只有在用优质资源激发读者购买
欲望后，读者才会习惯性地对内容付
费，才能使阅读平台稳健发展，数字
出版才有利可言。
其次，部分出版物的版权归属还不
明晰。掌阅书城汇集上百家出版商的
优势出版内容，虽然大部分书籍都注
明了版权归属，但还有部分图书标注
的是“佚名”，有些汇编作品，也未
标注出版权归属，因此还需要强化手
机阅读的产权保护意识，版权管理仍
需进一步规范。5
再次，内容缺乏新意。市场上的手
机阅读平台，内容出版商虽多，但很
多数字阅读资源仅仅是将传统纸质书
5

刑旭明.掌阅眼中的IP新格局l月[J].出版
人，2016.01.
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籍数字化直接搬进书城，因此各家平
台上的内容资源大同小异，缺乏针对
不同消费群体进行需求分析从而整合
的内容资源，掌阅iReader：虽具有针
对用户阅读习惯推荐图书的功能，但
是在推荐内容的广度、深度以及内容
本身上并没有新意，在满足用户需求
方面还有待提升。6
（二）中国手机阅读平台的发展前
景
了解了掌阅iReader：的发展现状
和目前存在的问题，我们在应对现
状、解决问题的基础上解析我国移动
阅读平台的发展前景，力图优化其建
设的环境，真正建立少数在资源方面
有足够优势、功能全面、服务完善的
优质平台。7
1.建构与手机特征吻合的内容生产
模式
手机出版与传统出版不同，告别了
铅与火，迎来了光与电，利用受众碎
片化时间进行阅读是它的主要特征，
因此阅读频率更高，对内容的要求更
优质、更具有吸引力。很多平台将传
统书籍数字化再搬进书城的图书内容
冗长，长期无人问津、缺乏活力，这
就需要在手机阅读平台上有一批专业
化的内容制作、客户分析、消费跟
踪、运作管理等人员，针对不同消费
群体提供差异化、个性化的手机阅读
内容。
2.建立合理的运营模式和分配机制
广告运营模式是手机出版行业获得
较好发展的渠道之而单纯依靠国书订
阅是不能繁荣手机阅读平合的。目
前，我国的手机阅读需要提高广告运
营商的热情，加大广告的投放力度，
6

谭纯.手机阅读平台面临的问题及对策[J].出
版参考，2012 (1).
7
袁曦临，王骏，孙雅楠.基于PAD的移动阅读
行为及阅读体验实证研究.

加强广告和图书内容的关联度，减少
一些无端消耗用户流量的不合理广
告，提高手机广告从业人员的专业素
质等，建立合理的广告运营模式。有
收入就需要相对应的分成机制，现阶
段的手机阅读收入较之传统出版相去
甚远，而只有健全的收入分配机制才
能使手机阅读平台进入良性循环的运
营模式中去，在手机阅读平台上，建
立作者、出版商、开发商、移动运营
商都有合理适度的占比和受益的分成
机制，调动各方的积极性，减少利益
冲。
3.建立高效明晰的版权机制
数字时代的版权问题一直是业界
各方关注的焦点，实践中也出现了很
多补充版权的制度，例如版权自愿登
记制度、开放存取运动、创作共用
等，在一定程度上对明确相关受益
人、减少版权纠纷起到一定作用。 8
手机阅读平台在利益分配问题上，要
建立面向出版社和作者的版权保护体
系，内容提供商或版权受益人可以直
接登陆平台跟踪合作图书的进度、上
线情况以及每本书每天的收益以及本
月收益的构成，从而确保合法权益不
受侵犯。
以掌阅科技公司来说，发展八年时
间几乎没有过版权纠纷正是因为其在
最开始的发展中便对版权进行了集中
的管理。据掌阅科技的创始人兼CEO成
湘均介绍，掌阅在创立的初期就己经
与出版社商谈版权，并与当时在做数
字阅读的3G门户和91熊猫商谈来推广
数字阅读的付费模式，以建立国内电
子书的正版市场。虽然最后并没能联
合这些数字阅读大企业来推广付费机
制，掌阅自身选择了用一己之力推广
蒋巍.走出数字时代的版权困境—探索新的商
业模式[D].上海:上海社会科学院，2011.
8

75

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA
付费，坚持正版之路。放弃1000万免
费用户换来100万忠实的付费用户。9
4.长远战略目标的开发。
作为APP开发运营企业，应进行战
略目标的合理实践，加强与各大应用
商店的合作关系，进行产品入驻，增
加用户接受度。同时，增加边缘产品
的开发，如掌阅的阅读器，当然它还
可以增加有声读物、英语频道等产品
项目，为一些特定群体服务。在此基
础之上，一定要记住资本的有效管理
运营，为企业市场扩大，甚至走向国
际化做好长期打算。合理的避免风险
的方法就是要进行定性分析，咨询专
业人士，做到相应的目标定位，小宜
过高或过低，应放眼未来的成长性。
可以由小型的应用商店APP做起，得到
市场认可之后，可以借助线卜推广，
进行相关产品拓展研发。这方面掌阅
做的就很好。借用掌阅电子书阅读器
入驻天猫，进而占据更大的市场份
额。继而可以考虑上市等长远目标。
总结
在出版数字化趋势的推动下，新型
媒介层出不穷，出版形式也随之丰富
多彩，手机阅读平台作为一种新型媒
体形态，正悄然改变着人们的阅读和
消费方式。如今手机阅读平台的繁荣
初见端倪，这必将会对我国出版产业
的产业结构、运作方式、利益格局等
产生深远的影响。移动阅读类APP企业
的版权管理需要专业人才监管，更体
现在对每一位员工素质的培养上，特
别是编辑团队的版权意识和素质的培
养。作为企业发展的核心所在，提高
整个企业员工对数字版权的认知无形
9
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中就塑造了企业的文化氛围和认同
感，对于保护版权和提高版权管理水
平都十分有利。因而，企业需要加强
培训，可以通过和高校合作的办法，
定期为企业版权人才进行最新理论知
识的培养以便更好的应对现实状况，
同时利用激励手段促进员工版权意识
的自主提高。掌阅科技与中信出版集
团、磨铁、作家出版社等300多家知名
出版机构及刘震云、阿来、毕淑敏等
知名作家展开了数字阅读的深度合
作，掌阅科技致力于通过更便捷的移
动设备、数字化图书来传播知识，弘
扬中华传统文化。
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Аннотация: В статье рассматривается история развития и совершенствования системы образования в Узбекистане. Рассматриваются связи Узбекистана государствами АСЕАН в сфере образования. Также освешены вопросы по созданию государством благоприятных условий и возможносте для молодежи.
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Аnnotated: In this article compares Uzbekistan`s past and present education background. Uzbekistan has been studying cooperation in the field of education with the
ASEAN countries. As well as perspectives of cooperation with the countries and
opportunities for young people.
Keywords: education, integration, outlook, organization, problems, perfection,
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В нашей стране под руководством
Президента Шавката Мирзиёева
ускоренно ведутся экономические
реформы, процесс международной
интеграции. В Республике Узбекистан активно внедряются в учебный
процесс новые эффективные технологии обучения, разработана и совершенствуется система контроля
качества не только теоретической, но
и практической подготовки студентов. Для достижения высокого профессионалного уровня выпускников
активно внедраются инновации на
разных этапах подготовки специалистов: в содержании образования, методах и технологиях обучения, в том
числе с использованием современных информационных и коммуника78

ционных технологий, организации
образовательного процесса.
На сегодняшний день обучение,
кроме государственного языка ведутся
на 7 языках. Только на русском языке
ведутся в 784 общеобразовательных
школ. С 2013 учебного года был введен, начиная с первого класса общеобразовательных школах, непрерывную
систему обучения иностранного языка. Во всех общеобразовательных школах создано свыше 17 тысяч учебных
кабинетов, для 1-х классов издано более 538 тысяч красочных учебников с
мультимодальными приложениями, а
также подготовлены около 2 тысяч
преподавателей иностранных языков.
[1] Но и имеются проблемы. Одна из
них преподавание иностранных язы-
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ков в сельской местности, которое государства принял меры, что в дальнейшим для преподавателей английского
языка введена система их материального стимулирования с установлением
30% к тарифным ставкам. На телевидении созданы специальные детские познавательные каналы по обучению
иностранным языкам.
В результате кардинальных реформ, првоведённых в сфере высщего
образования, осуществлён переход на
европейскую систему подготовки бакалавров и магистров. Были учреждены десятки новых высших учебных
заведений: Университет мировой экономики и дипломатии, Ташкентский
Исламский университет, Высшая школа национального танца и хореографии, Ташкентский университет информационных технологий, Ташкентская медицинская Академия, Самаркандский институт экономики и
сервиса и другие. Сегодня в Узбекистане существует 60 высших учебных заведений, которые из них 19 университетов, 2 академии и 39 институтов.
В истории человеческой цивилизации есть немало примеров длительного взаимовыгодного культурного и
экономического сотрудничества между странами и народами с различными
политическими, религиозными и этническими традициями. Великий щёлковый путь на протяжении многих
столетий служил сближению различных народов, обмену идеями и знаниями, взаимному обогащению языков и
культур. История Великого щёлковый
пути – это история широкого культур-

ного взаимодействия и взаимообмена
между народами Востока и Запада.
Она доказывает и на сегодняшний
день, что только тесное сотрудничество и взаимообогащение культур являются основой мира и прогресса для
всего человечества.
Приобретая независимость, Узбекистан, в первую очередь особую внимание обратил на процесс восстановления
традиций Великого шелкового пути. В
заключительном заседании 155-й сессии
Исполнительного совета ЮНЕСКО Первый Президент Республики Узбекистан
И. А. Каримов подчеркнул, что «результатом программы ЮНЕСКО «Щёлковый путь –путь диалога» явилось создание в Самарканде Международного института центрально азиатских исследований, который признан внести свой
вклад в изучении истории цивилизации
Центральной Азии» [2]
Активизируется деятельность заинтересованных министерств и ведомств, посольств Республики Узбекистан за рубежом по широкому привлечению прямых и косвенных иностранных инвестиций в сферу подготовки
кадров. В Узбекистане успешно действуют филиалы ряда ведущих вузов
Европы и Азии таких как: МГУ им.
М,Ломоносова, Российский экономический университет им, Г, Плеханова,
Российский университет нефти и газа
им. И. Губкина, Вестминстерский университет, Сингапурский институт развития менежмента, Туринский политехнический университет. С сентября
2014 годаначал свою деятельность филиал южнокорейского университета
79
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Инха, направлением обучения в котором станут информационно–коммуникационные технологии, компьютерный инжиниринг.
Необходимо отметить растущие
объемы зарубежной технической помощи, направляеемой на развитие образования, которые составили свыше
500 миллонов долларов. В первую очередь, это помощь, Азиатского банка
развития, Всемирного банка, Фонда
ОПЕК, правительств Южной Корея,
Японии, Германии и других доноров.
В развитии межгосударственных и
меж организационных связей в сфере
науки значительна и роль стран ЮгоВосточной Азии. Особо стоит отметить
сотрудничество с государством Сингапур, которая основывается на доверии
и безвозмездной помощи, тем самым
служит примером сотрудничества. С
2008г. в Ташкенте ведет свою деятельность Сингапурский Институт развития менеджмента (МДИС), обучение
проводится в направлениях: “Банковское дело”, “Управление бизнесом”,
“Туризм” и “Роль ИТ в современном

бизнесе”. Представители министерств и
ведомств Республики Узбекистан принимают участие в различных краткосрочных курсах. Развивается сотрудничество по научным исследованиям и
увеличивается число научных сотрудников и магистров пообмену.[3] В перспективе у правительства – привлечь к
обучению более 150 тысяч иностранных студентов.
29 сентября 1999 года было подписано Соглашение о сотрудничестве в
сфере культуры и науки между прави80

тельствами Узбекистана и Республики
Филиппины.[4] На основе Соглашения был подписан Договор с Национальным Университетом Узбекистана
о сотрудничестве по научным исследованиям и обмену кадров. Кафедры
“Физика”, “Химия” и “Геология” данного Университета ведут тесные сотруднические связи с высшими учебными
заведениями стран бассейна Тихого
Океана. Проведение ежегодных международных конференций на различные темы является результатом данного сотрудничества.
Многие кафедры Самаркандского
Государственного Университета с высоким научным потенциалом имеют в
своем арсенале научно-технические
договоры с иностранными коллегами.
Ученые-профессора Университета побывали с научными поездками в не
только в России, Кувейте и Саудовской
Аравии, но и в учебных заведениях
Индонезии и Малайзии. На кафедре
“Физика твердых тел” Университета
ученые-профессора из стран Юго-Восточной Азии обменялись опытом со
своими коллегами.
В октябре 1994 года по итогам государственного визита Первого Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова в Малайзию,при поддержки социального общества “Ренонг Берхад”
(Малайзия) открыт факультет “Управление бизнесом” при Ташкентском Государственном Техническом Университете имени Абу Райхона Беруни. Со
сроком на 3 года для обучения на факультетах “Маркетинг” и “Финансы и
кредит” в направлении бакалавриата
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приняты 70 студентов (1994-1995гг.) и
100 студентов (1995-1996гг.) [5] 3 июня
1996г. по предложению глав государства Малайзия и ректора Куала-Лумпурского Университета Малая открыты
факультет “Малайского языка, литературы и культуры” в Ташкентском Государственном Институте Востоковедения, факультет “Язык, история, туризм,
политика и международные отношения
Малайзии” в Университете Мировой
экономики и дипломатии, отделение
малайского языка в Университете Мировых языков и научная группа по исследованию в Ташкентском Государственном Институте Востоковедения
имени Абу Райхона Беруни.[6]В Республики проводится целенаправленная
деятельность для базового и профессионального обучения талантлывых детей и молодежи за границей. С момента
обретения независимости Узбекистана,
тысяча молодых людей прошли обучение по различным престижным программам или получили тобразование в
солидных университетах за границей.
Национальная программа по подготовке кадров является неразрывной составной частью “узбекской модели” реформ, признанной со всем мире,и основанной на поэтапном, эволюционном
принципе строительства нового общества в стране.В Узбекистане также
сформирована целостная система из
300 нормативно-правовых актов, направленных на регулирование сферы
образования.
В 1994году в высших учебных заведениях Республики Узбекистан обучались 915 иностранных студентов. Из

них 649 обучались на контрактной основе и этим они принесли прибыль в
65,9 тыс. долларов США. В данное
время 75 студентов из нашей страны
проходят стажировку в иностранных
учебных заведениях.[7]
Сегодня по уровню образования
Узбекистан стоит в одном ряду не с
развивающимися, а с развитыми странами мира, Индекс образования составляет 0,99, в то время как среднемировое значение – 0,77.[8] По исследования международных бизнес школ
“ИНСЕАД” по уровню развития человечского капитала Узбекистан занял
пока 53-е место среди 141 стран мира.
По данным ООН, расходы направляемые на образование в Государственном бюджете нашей страны, составляют более 35 процентов.
Осуществление реформ в сфере образования для Узбекистана проходит
не легко. В связи с происшедшими прерываниями в сфере образования наряду с достижениями и недостатками и
экономической конкуренцей обеспечивается трудоуствойства кадров и приспособления специалистов данным условиям это в свою очередь требует
продолжения изменений в данной сфере. Такие задачи как, переход среднего
образования на 11 летнюю систему образования, использование достижений
ведущих стран мира, использование в
процессе образования новых инновационных технологий, устойчиво внедряются в данную сферу,
Обобщая все вышесказанное подчеркнём, что осуществляемая Узбекистане молодежная политика, явля81
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ется важным фактором воспитания
подрастающего поколения в духе национальных и общечеловеческих
ценностей.
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