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Formulation of the problem. Modern 
trends in the development of society are 
characterized by a significant increase in 
the role of knowledge in all spheres of life, 
which require new approaches to their 
awareness, assimilation and application. 
The accession of Ukraine to the European 
educational space further exacerbates the 
contradictions in the current system of 
vocational pedagogical education. In the 
scientific comprehension of the global 
community of global understanding, the 
phenomenon of tolerance, which corre-
sponds to the complex processes of inter-
national, interconfessional and intercul-
tural communication of peoples, becomes 
a phenomenon of tolerance.

The purpose of the article is to deter-
mine the structure of the professional 
tolerance of the future teacher of musical 
art.

The problem of tolerance finds its place 
in scientific research and is the subject of 
attention of a very broad circle of scholars. 
Different aspects of the formation of toler-
ance of students and students in educa-
tional institutions are considered in the 
dissertation researches: T. Alekseenko, B. 

Ananiev, A. Asmolov, J. Bastide, G. Bezy-
uleva, O. Voloshina, B. Gershunsky, O. 
Hryva, V. Zorko, Y. Irkhina, O. Karyakina, 
P. Kin, E. Koykova, V. Lektorsky, L. Maiko-
vskaya, A. Pogodina, M.  Mirimanova, Yu 
Todortseva and others.

Based on the analysis of scientific 
sources, it is expedient to consider the 
definition of the structure of professional 
tolerance of the future teacher of musical 
art in the process of professional training, 
which manifests itself in the interaction of 
the components, among which: personal, 
content-cognitive, activity and communi-
cative. In selecting components, we took 
into account the purpose, peculiarities of 
the educational process, knowledge, skills 
and abilities. We also took into account 
the fact that the structure of professional 
tolerance of the future teacher of musical 
art has its peculiarities, as the leading 
component of the content of vocational 
education is the ways of activity. The pe-
culiarity of the content of education is the 
mastery of future teachers of musical art 
by a system of practical actions that un-
derlie the skills and skills of musical and 
creative activity. The isolated structural 

STRUCTURE OF PROFESSIONAL TOLERANCE 
OF THE FUTURE TEACHER OF MUSIC ART

Stukalenko Z. M.
Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer of the Department of Music Art 
and Choreography Central Ukrainian State Pedagogical University named after 
Volodymyr Vynnychenko, Ukraine

Keywords: tolerance, professional tolerance, teacher of musical art, structural com-
ponents, indicators.
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components were the basis for determin-
ing the criteria for the formation of the 
professional tolerance of the future teach-
er of musical art: value orientation, pro-
fessional competence, creativity-behavio-
ral activity, information and communica-
tive culture and their indicators. Crite-
ria  – (from lat. Criterium and Greek 
Χριτήριον) – measure, requirements, tests 
for the determination or assessment of a 
person, object, phenomenon, sign, taken 
as a basis for classification; the indicator is 
«evidence, evidence, a sign of something» 
[4, 181].

I personality component reflects the 
complex of personal qualities associated 
with the orientation of pedagogical con-
sciousness and self-consciousness on 
himself and the subject of activity. It in-
cludes motives, goals, the need for voca-
tional education, self-improvement, self-
education, self-development, value orien-
tations and arrangements for updating 
pedagogical activities that stimulate cre-
ative identification of personality. This is 
a set of psychological reasons that explain 
the behavior of a person, his activity and 
the orientation to a certain goal.

In the formation of professional toler-
ance, the indicators of the criterion of 
value orientation of the person are impor-
tant, among which we distinguish: posi-
tive motivation, empathy, value orienta-
tions, which declare the important quali-
ties of the person (patience, social flexi-
bility, internal balance, emotional stability, 
reflexion, independence, ability to self-
critique, optimism, objective self-esteem).

II content and cognitive component  – 
this is the content of education and edu-

cation, which is understood as a set of 
ideas, concepts, judgments and values; 
system of scientific knowledge, ideas, ide-
als, thoughts, main directions of educa-
tional influence, aimed at forming the 
outlook of students. We determined the 
professional competence of the teacher as 
a criterion for the content-cognitive com-
ponent. «It is a multi-valued, complex, 
intellectual, professional and personal 
formation that is formed during the pro-
cess of professional training» [3, 104]. In-
dicators of this criterion, we have identi-
fied: subject competence, social percep-
tion and emotional intelligence.

The III activity component declares 
professionally meaningful integrative 
qualities that enable the future teacher of 
musical art to communicate profession-
ally, carefully and tolerantly. The activity 
of the future teacher depends on the 
amount of knowledge, skills and abilities, 
combines professional self-knowledge, 
self-determination, self-regulation, self-
realization, which manifests itself in the 
system of relations of future teachers of 
musical art, their behavior and actions. 
Creative and behavioral activity in the 
educational and educational environment 
of the future teacher of musical art is 
manifested as self-control of its own ac-
tions and the ability to translate, interpret 
the musical text, and build relationships 
with students on the basis of parity rela-
tions. The main indicators we consider: 
musical-performing activity, creativity, 
mobility.

IV communicative component regulates 
the ability to pedagogical interaction: co-
operation and co-creation in pedagogical 
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activity; desire to work effectively in a 
team; ability to contact with people; re-
spect for others; the ability to solve conflict 
situations; use different sources of infor-
mation and communicative means; ade-
quate formulation of own needs in the in-
formation field; a compilation of necessary 
data from various sources of information 
(musical literature, periodicals, files, video 
presentations, concerts, etc.) [1]. Indica-
tors of this criterion are distinguished: the 
interpretation of musical works; posses-
sion of information and communication 
technologies; ethno-cultural.

Conclusion. Consequently, the struc-
ture of professional tolerance of the fu-
ture teacher of musical art is determined 
by multilevel, integral components, 
which are related to the efficiency of ed-
ucation and education, and allow to or-

ganize a system for assessing the quality 
of the process and the result, in particu-
lar the system of actions. The pedagogi-
cal levers and the perfect learning pro-
cess should be the tolerant position of 
the teacher, which promotes the devel-
opment of students in hedonistic attitude 
to art.
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В предыдущих работах авторов [1, 
2] был разработан круговой механизи-
рованный питомник с автоматизиро-
ванным выполнением технологиче-
ских операций за счет применения 
специализированных тяговых средств 
[3-7], а так же предложена схема [8] 
последовательного расположения се-
янцев на строках посева кругового 
лесного питомника с теоретическим 
обоснование, требующим некоторых 
уточнений.

Радиально-последовательная схема 
расположения сеянцев на посевных 
строках кругового лесного питомника 
представлена на рисунке 1.

Согласно представленной радиаль-
но-последовательной схемы (рис. 1) на 
каждой радиальной посевной строке 

сеянцы располагаются последователь-
но и вплотную, то есть свободное про-
странство между двумя соседствующи-
ми участками земли занятыми сеянца-
ми на одной посевной строке отсут-
ствует. В связи с этим, на 
радиально-последовательную схему 
накладывается одно условие  – число 
сеянцев в каждой радиальной посевной 
строке должно быть целым, то есть 
дуги .

Для организации кругового питом-
ника с радиально-последовательной 
схемой необходимо определиться с та-
ким параметром как шаг посева, то 
есть длина дуги, соединяющая сосед-
ние центры участков земли, занятых 
сеянцами одной посевной строки.

Длина дуги  определиться как

СХЕМА РАДИАЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ СЕЯНЦЕВ В КРУГОВОМ ЛЕСНОМ 
ПИТОМНИКИ И ЕЕ АНАЛИЗ

Бырдин П. В.
канд. техн. наук, доцент, профессор РАЕ Братский государственный 
университет, г. Братск, Россия
Бырдина С. С.
соискатель Братский государственный университет, г. Братск, Россия

В статье приводится описание схемы радиально-последовательного 
расположения сеянцев в круговом лесном механизированном питомнике с 
автоматизированным выполнением технологических операций за счет 
применения специализированных тяговых средств. Приведено ее теоретическое 
обоснование и определены геометрические параметры посева.

Ключевые слова: искусственное лесовосстановление, лесной питомник, 
структура, сеянец, схема расположения, круговое поле, шаг посева.

Keyword: reforestation, forest nursery, structure, seedling, layout, circular field, 
sowing step.
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 (1)
где   – радиус первой посевной 

строки;
 – центральный угол, .

Ввиду того, что число сеянцев в 
каждой радиальной посевной строке 
является числом целым, тогда каждый 
центр участка земли занятого сеянцем 
является вершиной правильного мно-
гоугольника вписанного в окружность 
посевной строки. Согласно этому за-

пишем уравнение длины стороны пра-
вильного многоугольника для нашего 
случая.

Длина стороны , тогда:

 (2)
Или выразив  получим

 (3)
где   – радиус участка земли 

занятого сеянцем,
  – число сеянцев в первой 

Рисунок 1 – Радиально-последовательная схема расположения сеянцев на 
посевных строках кругового лесного питомника:  – центр кругового питомника;  – 
радиус центральной площадки кругового питомника;  – соответственно радиусы 
первой и второй строки посева;  – центральный угол;  – сторона правильного мно-
гоугольника, вписанного в окружность радиусом ;  – центры участков 
земли, занятых сеянцами, растущими соответственно на первой и второй строки 
посева;   - соответственно дуги, соединяющие соседние центры участков земли, 
занятых сеянцами первой и второй посевных строк;  – радиус участка земли заня-
того сеянцем.
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радиальной посевной строке.

С другой стороны радиус первой 
посевной строки  запишется как

  (4)
где   – радиус центральной 

площадки.

Подставим выражение (3) в (4), 
получим

  (5)

И после математического 
преобразования будем иметь

  (6)

И в итоге выразив число сеянцев в 
первой радиальной посевной строке, 
получим

  (7)

Или обобщив, будем иметь

 (8)

где   – скорректированное 
(округленное до ближайшего целого 
числа) число сеянцев в -ой радиальной 
посевной строке.

Полученное выражение (8) 
позволяет определить целое число 
сеянцев в -ой радиальной посевной 
строке кругового механизированного 

питомника в зависимости от радиуса 
участка земли занятого сеянцем  и от 
радиуса посевной строки .

Для дальнейших исследований 
не о бходимо рассмот р е ть 
прямоугольный треугольник  
и выразить синус половины 
центрального угла .

Получим

  (9)
и преобразовав, будем иметь

  (10)

Подставим уравнение (3) в (10), и 
после преобразования получим

  (11)

Подставив уравнения (3) и (11) в 
выражение (1), будем иметь

  (12)

И после преобразования получим

 (13)

Выражение (13) показывает 
зависимость шага посева (длины дуги, 
соединяющей соседние центры 
участков земли, занятых сеянцами 
одной посевной строки) от радиуса 
участка земли занятого сеянцем  и 
скорректированного числа сеянцев в 
1-ой радиальной посевной строке .
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Постановка проблеми. Глобаліза-
ція та інтеграція країн, світової спіль-
ноти та Європейського співтовариства 
сприяє стрімкому зростанню ролі 
якості освіти для подальшого розви-
тку суспільства, а відповідно її інтен-
сивного реформування. З огляду на це 
актуалізується проблема підвищення 
якості формування в суб’єктів навчан-
ня системи компетенцій у процесі про-
фесійної підготовки задля підвищення 
їх конкурентоспроможності, що по-
требує процесу ефективної реалізації 
компетентнісного підходу. Ефективне 
вирішення зазначених вище завдань 
уможливлюється за умови вдоскона-
лення змісту освіти та його процесу-
ально-методичного забезпечення на 
інноваційній основі. Якість професій-
ної підготовки суб’єкта навчання за-
лежить від змісту сучасної освіти, що 

має передбачати повноцінну орієнта-
цію на набуття студентами системи 
компетенцій та на постійне оновлення 
за рахунок удосконалення механізмів 
та їх запровадження у повсякденну 
практику. Низкою нормативно-право-
вих документів про вищу освіту визна-
чено відповідальність за професійний 
розвиток педагогів, яка покладається 
на всіх учасників цього процесу, що 
зобов’язує як заклади вищої освіти і 
державні органи контролю якості осві-
ти, так і безпосередньо студентів до 
реалізації компетентнісного підходу у 
процесі їх підготовки до професійної 
діяльності. Значення і важливість ком-
петентнісного підходу у процесі підго-
товки майбутнього педагога полягає 
як у забезпеченні загального інтелек-
туального розвитку, створенні умов 
для реалізації прав особистості на 
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якісну, повноцінну і неперервну осві-
ту, так і в сприянні формуванню про-
фесійної компетентності випускників.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій показав, що існує значний 
світовий теоретичний і практичний 
доробок у царині компетентнісного 
підходу в процесі підготовки майбут-
нього педагога. Багатьма науковцями 
України розглядалась проблема фор-
мування компетентності фахівців різ-
ного профілю. Зокрема, досліджувала-
ся проблема формування професійно-
педагогічної компетентності виклада-
чів (Н.  Боритко, С.  Демченко, 
Л. Зеленська, І. Міщенко, Р. Серьожни-
кова та ін.); фахової компетентності 
офіцерів (О.С. Воронцов); педагогічної 
компетентності викладачів (Л.  Голік, 
Н. Лосєва, А. Шишко та ін.); психоло-
го-педагогічної компетентності вчите-
лів (Н. Лісова) та ін. З когорти науков-
ців, які сьогодні опікуються питання-
ми реалізації компетентнісного підхо-
ду в освіті, варто виділити доробки 
вітчизняних педагогів, які висвітлю-
ють компетентнісний підхід найближ-
че до розуміння цього явища (О. Лок-
шина, С. Мартиненко, А. Москаленко, 
О. Овчарук, О. Павленко, О. Пометун, 
С.  Раков, О.  Савченко та ін.); форму-
вання професійної компетентності 
майбутнього педагога-музиканта 
(Б.  Брилін, А.  Лебедєва, В.  Мороз, 
О. Ростовський, О. Рудницька, В. Фри-
цюк та ін.). Значну кількість дослі-
джень здійснено завдяки співпраці 
МОНУ, НАПН України та міжнарод-
них організацій при створенні серії 
публікацій з освітньої політики, де та-

кож були висвітлені основні засади 
компетентнісного підходу [2].

Мета та завдання статті полягають 
у розгляді основних положень, що є за-
садничими для більшості досліджень, 
та особливостей формування в 
суб’єктів навчання системи компетен-
цій у процесі професійної підготовки; 
з›ясуванні сутності поняття ключових 
компетентностей (key competencies); 
розкритті важливості і значення ком-
петентнісного підходу у формуванні у 
майбутніх педагогів системи компетен-
цій у процесі професійної підготовки.

Виклад основного матеріалу. За-
значимо, що протягом останнього де-
сятиліття розвинені країни Європи та 
світу, серед яких Австрія, Велика Бри-
танія, Канада, Нова Зеландія, Литва та 
інші започаткували практику ґрунтов-
ної дискусії, яка й досі триває на між-
народному рівні, навколо того, як дати 
людині належні знання, вміння та ком-
петентності для забезпечення її гармо-
нійної взаємодії з технологічним сус-
пільством, яке швидко розвивається. 
Відомі міжнародні організації, що нині 
працюють у сфері освіти, останніми 
десятиліттями вивчають проблеми, 
пов’язані з появою компетентнісної 
орієнтованої освіти. Серед них  – 
ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада 
Європи, Організація європейського 
співробітництва та розвитку, Міжна-
родний департамент стандартів тощо 
[2;3;4;6]. На думку сучасних педагогів, 
саме набуття життєво важливих ком-
петентностей уможливлює орієнту-
вання людини у сучасному суспільстві, 
інформаційному просторі, в умовах 
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швидкоплинності розвитку ринку 
праці, подальшому розвитку освіти. 
Компетентнісно орієнтований підхід 
до формування змісту освіти став су-
часним концептуальним орієнтиром 
шкіл зарубіжжя і причиною дискусій 
як на міжнародному, так і на націо-
нальному рівнях різних країн. У бага-
тьох світових країнах на сьогодні пере-
глянуто та внесено зміни до навчаль-
них програм, що спрямовані на ство-
рення підґрунтя для того, щоб основні 
результати навчання базувались на 
досягненні майбутніми фахівцями не-
обхідних компетентностей. Так, на-
приклад, у Канаді більшість науковців 
говорять про необхідність визначити, 
відібрати та ґрунтовно ідентифікувати 
обмежений набір компетентностей, 
які є найважливішими, інтегровани-
ми, ключовими [1]. Реалізуючи такий 
підхід, зарубіжні науковці дійшли ви-
сновку щодо ключових (найвагоміших 
та інтегрованих) компетентностей, які 
сприяють досягненню успіхів особис-
тості в житті; сприяють підвищенню 
якості суспільних інститутів; відпові-
дають різноманітним сферам життя. 
Саме поняття «ключова компетент-
ність» є багатогранним, оскільки його 
визначення і трактування становить 
предмет дискусій у сучасному науко-
вому світі. У матеріалах міжнародної 
комісії Ради Європи компетенції ви-
значаються як загальні, базові й крос-
навчальні вміння, фундаментальні 
шляхи навчання, ключові кваліфікації, 
уявлення, опорні знання [6]. Розгляне-
мо далі друге основне поняття компе-
тентнісного підходу – компетентність.

Її можна визначити як готовність і 
здатність до використання і застосу-
вання однієї або багатьох компетенцій.

Компетентності передбачають спро-
можність особистості сприймати та 
відповідати на індивідуальні й соціаль-
ні потреби та комплекс ставлень, цін-
ностей, знань і навичок [2]. Експерти 
країн Європейського Союзу визнача-
ють поняття компетентностей як «здат-
ність застосовувати знання й уміння» 
(Eurydice, 2002), що забезпечує актив-
нее застосування навчальних досяг-
нень у нових ситуаціях. В останніх пу-
блікаціях ЮНЕСКО поняття компе-
тентності трактується як поєднання 
знань, умінь, цінностей і ставлень, за-
стосовних у повсякденні [2]. Відповідно 
визначення Міжнародного департамен-
ту стандартів для навчання, досягнення 
та освіти (International Board of 
Standards for Training, Performance and 
Instruction (IBSTPI), поняття компе-
тентності визначається як спромож-
ність кваліфіковано проводити діяль-
ність, виконувати завдання або роботу. 
Представлені напрацювання OECP сьо-
годні базуються на певних положеннях, 
які сьогодні є засадничими для біль-
шості відповідних досліджень інших 
установ, організацій і фахівців, які пра-
цюють у цьому напрямі. Основними є 
такі положення: формування компе-
тентностей є результатом взаємодії ба-
гатьох різноманітних чинників; сучасне 
життя водночас вимагає від людини 
набуття певного набору, комплексу 
компетентностей, які називаються 
ключовими; вибір найважливіших за-
гальних компетентностей, що назива-
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ються ключовими, має відбуватися на 
фундаментальному рівні, враховуючи 
актуальні світоглядні ідеї щодо суспіль-
ства й індивідуума та їх взаємодії; має 
бути врахований також вплив культур-
ного й інших контекстів того чи іншого 
суспільства, країни; на відбір та іденти-
фікацію ключових компетентностей 
впливають суб’єктивні чинники, 
пов’язані з самою особистістю: вік, 
стать, соціальний статус тощо; визна-
чення та відбір ключових компетент-
ностей потребує широкого обговорен-
ня серед різних фахівців та представни-
ків різноманітних соціальних груп [2]. 
Дані умови забезпечують відбір, іден-
тифікацію та подальший розвиток клю-
чових компетентностей населення та 
визначають індикатори їх розвитку. В 
рамках Федерального статистичного 
департаменту Швейцарії та Національ-
ного центру освітньої статистики США 
й Канади було започатковано програму 
«Визначення та відбір компетентнос-
тей: теоретичні й концептуальні заса-
ди» «DeSeCo» (1997 р.), яку започатку-
вала група експертів з різних галузей – 
освіти, бізнесу, праці, здоров’я, пред-
ставники міжнародних, національних 
освітніх, державних та недержавних 
організацій тощо [5]. Програма 
(«DeSeCo») зробила значну спробу сис-
тематизувати узагальнити досвід бага-
тьох країн. На думку експертів 
«DeSeCo», компетентність проявляєть-
ся в діяльності особистості в різних 
контекстах (наприклад, у соціально-
економічному та політичному оточен-
нях). При цьому не тільки школа є від-
повідальною за набуття особистістю 

необхідних компетентностей; на їх 
формування впливають сім’я, робота, 
масмедії, релігійні та культурні органі-
зації тощо. Експерти Програми 
«DeSeCo» визначають поняття компе-
тентності (competency) як здатність 
успішно задовольняти індивідуальні та 
соціальні потреби, діяти й виконувати 
поставлені завдання. Кожна компе-
тентність побудована на поєднанні вза-
ємовідповідних пізнавальних відно-
шень і практичних навичок, цінностей, 
емоцій, поведінкових компонентів, 
знань і вмінь, всього того, що можна 
мобілізувати для активної дії. Моніто-
ринг наявних рівнів компетентностей 
слугуватиме важливим показником 
ефективності освітньої системи [5]. 
Отже, поняття ключових компетент-
ностей (key competencies) (OECD) за-
стосовується для визначення таких 
компетентностей, котрі дають змогу 
особистості ефективно брати участь у 
багатьох соціальних сферах і які ро-
блять внесок у поліпшення якості сус-
пільства та сприяють особистому успі-
хові, що може бути застосовано до бага-
тьох життєвих сфер. Ключові компе-
тентності становлять основний набір 
найзагальніших понять, які слід деталі-
зувати в комплекс знань, умінь, нави-
чок, цінностей та відношень за навчаль-
ними галузями й життєвими сферами 
студентів. Одним із найважливіших те-
оретичних узагальнень дискусії навко-
ло поняття ключових компетентностей 
стало визначення представниками 
OECD трьох категорій ключових ком-
петентностей як концептуальної бази. 
Ними стали: автономна діяльність; ін-
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терактивне використання засобів; 
вміння функціонувати в соціально ге-
терогенних групах. Така класифікація 
визначає критерії, на яких базуються 
основні переліки ключових компетент-
ностей [5]. На активізацію діяльності 
майбутніх педагогів як суб’єктів на-
вчальної діяльності у процесі професій-
ної підготовки спрямований компе-
тентнісний підхід, в основі якого ле-
жить ідея діяльнісного (активного) ха-
рактеру змісту освіти. При 
компетентнісному підході навчальна 
діяльність спрямована на інший ре-
зультат  – формування в суб’єктів на-
вчання системи компетенцій.

Зміст останніх включає в себе і їх 
особистісне ставлення до предметів та 
процесів, що є необхідними для продук-
тивної діяльності щодо них [4]. Система 
компетенцій включає такі елементи: 
«чуттєвий образ, гностичний образ 
предметної ситуації, поняття, закони і 
закономірності, основні положення тео-
рії, схема дій, маніпулятивні уміння, на-
вички, досвід виконання дій. Структура 
системи компетенцій визначається дією 
системоутворювального чинника, тобто 
схемою дій, в якій базовим елементом є 
гностичний образ, а також знання, умін-
ня навички, що мають відношення до 
розглядуваної ситуації. Оскільки визна-
чальним поняттям у цілісності, якою є 
компетенція, є схема дій, то структура 
цього цілого формується навколо умін-
ня, до якого “підтягуються” знання і та-
ким чином компетенція є цілим, утворе-
ним дією таких зв’язків: уміння-знання-
навички-досвід виконання операціо-
нальних дій або в більш деталізованій 

формі: схема дій  – маніпулятивні дії-
знання-навички  – досвід виконання 
операціональних дій.

Структура системи є носієм сис-
темної властивості, а тому цілісність, 
що іменується компетенцією, визнача-
ється тими зв’язками, які діють між її 
складовими» [7].

За результатами контент-аналізу 
встановлено, що компетенції – це інте-
грована особистісно діяльнісна катего-
рія, що формується під час навчання в 
результаті поєднання початкового осо-
бистого досвіду, знань, способів діяль-
ності, вмінь, навичок, особистісних 
цінностей та здатності їх застосування 
у процесі продуктивної діяльності 
щодо кола предметів та процесів діяль-
ності. Зазначимо, що відповідальність 
за професійну підготовку майбутніх пе-
дагогів має покладатися на всіх учасни-
ків педагогічного процесу. Одне із за-
вдань сучасної вищої школи полягає в 
тому, щоб забезпечити взаємозв’язок 
тих соціальних інститутів, що так само, 
як і заклади освіти, спрямовують свої 
зусилля на досягнення державного прі-
оритету  – розвитку духовної культури 
молоді [2, 6]. Успішне формування у 
майбутніх педагогів системи компетен-
цій у процесі професійної підготовки 
відбувається за умови, коли вищі на-
вчальні заклади та система професійної 
освіти в цілому надають перевагу твор-
чості та інновації, забезпечують відпо-
відні навчальні практики, беруть участь 
у різноманітних важливих на міжна-
родному рівні дослідженнях, що спо-
нукає студентів до активності в соці-
альному житті країни [4, 269].
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Висновки. Проблема формування 
у майбутніх педагогів системи компе-
тенцій у процесі професійної підготов-
ки є актуальною. Сучасний стан і тен-
денції підготовки педагога до профе-
сійної діяльності полягають у компе-
тентнісно орієнтованому підході, 
ключові компетентності якого та ас-
пекти їх здобуття відповідають визна-
ченням, відображеним у міжнародних 
освітніх документах. Нині загальна 
тенденція вищих закладів освіти Укра-
їни полягає у прагненні надати пере-
вагу творчості та інновації, забезпечи-
ти відповідні навчальні практики, бра-
ти участь у різноманітних важливих на 
міжнародному рівні дослідженнях, що 
спонукає студентів до активності в со-
ціальному житті країни.

Перспективами подальших науко-
вих розвідок у даному напрямі вважа-
ємо більш ґрунтовний розгляд особли-
востей та практичних методик реалі-
зації компетентнісного підходу та його 
складових у процесі підготовки май-
бутніх фахівців, а також систему по-
точного контролю результатів реаліза-
ції даного підходу в системі вищої 
освіти України.
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Постановка проблеми. На етапі 
глобальних перетворень у системі ви-
щої освіти України, інтеграції у світо-
вий освітній простір відповідно до 
створених вимог та державних доку-
ментів (Державна національна програ-
ма «Освіта» (Україна ХХІ століття), 
Національна доктрина розвитку осві-
ти України, Закон України «Про осві-
ту», «Про вищу освіту», Концепція 
національного виховання та ін.) одним 
з найважливіших завдань сучасного 
суспільства є розвиток творчого по-
тенціалу особистості. Важливого зна-
чення набуває проблема формування 
творчого потенціалу майбутніх педа-

гогів- музикантів і, зокрема, педагогів-
бандуристів, здатних до розвитку 
творчого потенціалу учнів у процесі 
бандурного музикування.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій з теми дослідження дає змогу 
стверджувати, що проблема розвитку 
творчого потенціалу особистості тур-
бує людство упродовж усього періоду 
його існування, розглядається у пра-
цях вітчизняних і зарубіжних учених і 
до сьогодні залишається актуальною. 
Так, проблема підготовки педагогічних 
кадрів, розвитку їх творчих здібнос-
тей, якостей, стилю мислення, умінь, 
діяльності привертала увагу багатьох 
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відомих педагогів (Г. Сковорода, В. Су-
хомлинський, К.  Ушинський та ін.). У 
наукових доробках учених визнача-
ються напрями, що відображають 
окремі аспекти проблеми досліджен-
ня, зокрема: питання професійної під-
готовки педагогів (В. Андрущенко, В. 
Бондар, Б. Брилін, Г. Васянович, О. Ду-
басенюк, І. Зязюн, Т.  Люріна, Н. Нич-
кало, В. Огнев’юк, С.  Сисоєва та ін.); 
вивчення творчої особистості, її по-
тенційних можливостей, здібностей, 
характерних рис (Ю. Ананьєв, М. Бер-
дяєв, Л.  Виготський, Я.  Пономарьов, 
В. Рибалка, С. Савшинський, Б. Теплов 
та ін.); розвитку музично-перцептив-
них здібностей (Баренбойм, Н. Ветлу-
гіна, І. Гринчук, П. Едварде,, О. Мелік-
Пашаєв, В.  Моляко, С.  Науменко, 
В.  Остроменський, К.Роджерс, А.  Со-
хор та ін.); педагогічні проблеми, 
пов›язані з творчим розвитком осо-
бистості у процесі формування готов-
ності педагога до музично-естетичної 
діяльності (О. Апраксіна, В. Воєводін, 
О. Ковальов, Г. Падалка, О. Рудницька 
та ін.); дослідження ефективних шля-
хів і методів розвитку творчої особис-
тості в умовах естетико-культороло-
гічної діяльності (В. Вербець, А. Лебе-
дєва, В.  Маслов, В.  Мясіщев, Г.  Шев-
ченко та ін.); теорії і педагогічні 
технології підготовки майбутніх учи-
телів музики (Е.  Абдулін, В.  Мороз, 
О. Ростовський та ін.). питання розви-
тку музичної обдарованості, худож-
ньо-естетичних здібностей (Т.  Булга-
кова, С.  Савшинський), музичного 
мислення (М. Арановський, Г. Ципін), 
музичної пам’яті (І. Гейнріхс, О. Готсді-

нер,), мелодичного слуху, творчої уяви, 
відчуття цілого, емоційності (С.  Нау-
менко, Ю. Цагареллі), пізнавальні му-
зичні здібності (О.  Плотницька,, 
В. Фрицюк та ін.).

Виділення невиділених раніше 
частин проблеми. Водночас проблема 
підготовки майбутніх педагогів-бан-
дуристів до розвитку творчого потен-
ціалу учнів у процесі бандурного му-
зикування практично залишилася 
поза увагою дослідників, бракує сис-
темних наукових досліджень з пробле-
ми підготовки майбутнього педагога-
музиканта як творчого педагога-бан-
дуриста.

Мета статті  – висвітлити важливі 
аспекти підготовки майбутніх педаго-
гів-бандуристів до розвитку творчого 
потенціалу учнів у сучасних умовах 
реформування освіти України.

Постановка завдання: визначити 
сутність підготовки майбутніх педаго-
гів-бандуристів до розвитку творчого 
потенціалу учнів у процесі бандурного 
музикування.

Виклад основного матеріалу. По-
требують оптимізації завдання та пе-
дагогічні механізми творчого розвитку 
студентської молоді, здатної до про-
фесійного вдосконалення та самореа-
лізації. З огляду на це у вищих закла-
дах освіти особливої ваги набуває ви-
користання інноваційних методів і 
форм навчальної роботи, де реалізу-
ється креативний підхід до розвитку 
особистості, формування активно-пе-
ретворювальної позиції, розвитку 
творчого потенціалу особистості. 
Апріорі, що особистість педагога тво-
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рить особистість вихованця (за В. Су-
хомлинським). Наше дослідження 
спрямоване на вивчення проблеми 
підготовки педагога-музиканта до роз-
витку творчого потенціалу учнів у 
процесі бандурного музикування.

Теоретико-методологічну основу 
дослідження становлять концептуаль-
ні положення теорії особистості і про-
відні позиції філософії та психології 
щодо сутності, становлення і розвитку 
особистості як творця (В.  Андрущен-
ко, І. Зязюн, Г. Костюк, С. Кримський, 
Г. Сковорода, П. Юркевич та ін.); сис-
темно-структурний і діяльнісний під-
ходи щодо аналізу педагогічних явищ 
та індивідуальний і диференційований 
підходи до навчання в контексті сучас-
них теоретичних обґрунтувань інно-
ваційного підходу до змісту та форм 
організації навчально-виховного про-
цесу у вищих закладах освіти з ураху-
ванням сучасних тенденцій розвитку 
педагогічної теорії та практики зага-
лом і підготовки педагогів-музикантів 
зокрема (О.  Олексюк, Т.  Рейзенкінд, 
О. Ростовський, О. Рудницька, В. Фри-
цюк та ін.).

На основі аналізу джерельної бази 
дослідження можна зробити висновок, 
що творчості як процесу діяльності 
людини, що створює якісно нові мате-
ріали і духовні цінності, які є виявом 
індивідуальності особистості, немож-
ливо навчити (за B. Фрицюк) [8]. Отже, 
виникає потреба у створенні необхід-
них умов для розвитку творчого по-
тенціалу майбутнього педагога-музи-
канта, творча особистість якого зво-
диться до проблеми педагогічного та-

ланту чи педагогічних здібностей. 
Звідси – вимоги до майбутнього педа-
гога, сформований творчий потенціал 
якого має характеризуватися креатив-
ністю як системного (багаторівневого, 
багатомірного психічного утворення, 
що не лише включає інтелектуальний 
потенціал, але й пов’язане з мотиваці-
єю, емоціями, рівнем естетичного роз-
витку, екзистенціальними, комуніка-
тивними параметрами, компетентніс-
тю і т. д.)  [1, 3]. Основні ознаки креа-
тивності такі: активність, 
концентрованість, оригінальність, чіт-
кість, фантазія, чутливість) [2].

Учені характеризують творчий по-
тенціал здебільшого з огляду на творчі 
здібності і обдарованість. «Часто ці два 
поняття використовують як синоніми. 
Між іншим, це хоч і споріднені, але все 
ж різні поняття (Рубінштейн  C.  Л., 
1946; Ільїн  Є.  П.,1981; Шадриков  В.Д. 
1 9 8 2 ;  М а н т у р ж е в -
ська М. [Manturzevska, 1986])» [ 3, 135].

У контексті вивчення питання роз-
витку творчого потенціалу особистос-
ті вартісним є розгляд системи цінніс-
них орієнтацій, яка «концентрується 
навколо тріади  – потенціал (можли-
вість), енергія (діяльність), ентелехія 
(дійсність, результат), єдність яких 
проявляється в нерозривній взаємодії 
складових життєвої активності індиві-
да  [7]. Творча діяльність майбутнього 
фахівця відбувається поетапно: «під-
готовка творчого задуму → визрівання 
творчого задуму → народження нового 
творчого задуму → здійснення творчо-
го задуму → результат творчої діяль-
ності» [4, 9]. Особистісними підструк-
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турами, що детермінують «самореалі-
зацію творчого потенціалу майбутньо-
го вчителя музики “зсередини” є: 
природні передумови (задатки, зді-
бності, обдарованість, почуття ритму, 
мелодичний і гармонічний слух); му-
зичний досвід (знання, уміння, нави-
чки); характерологічні особливості 
(інтелектуальна гнучкість, емоційна 
стабільність, мрійливість, жагуча за-
хопленість, оригінальність, ініціатив-
ність, діяльна активність, самостій-
ність, вольові та інші якості); мотива-
ція (цілепокладання, самопрограму-
вання, саморегуляція)» [4,9].

Поняття «готовність майбутнього 
педагога-музиканта до розвитку твор-
чого потенціалу учнів у процесі бан-
дурного музикування» визначаємо як 
складне особистісне утворення, що 
містить всебічні знання суті розвитку 
творчого потенціалу учнів у процесі 
бандурного музикування, характери-
зується застосуванням необхідних 
професійно-педагогічних умінь та на-
вичок реалізації особистісно зорієнто-
ваного творчого підходу до формуван-
ня потенційних можливостей музич-
но-педагогічного досвіду як основи 
професійного керівництва процесом 
розвитку творчого потенціалу учнів у 
процесі бандурного музикування, 
спрямованого на забезпечення розви-
тку внутрішніх передумов учнів до 
творчості, формування творчих якос-
тей особистості.

Ми схильні до думки науковців, які 
виділяють такі «фактори становлення, 
розвитку і формування творчого по-
тенціалу, особистості педагога: моти-

вація діяльності і пізнавальна актив-
ність; здатність до критичного аналізу; 
самооцінка; дисциплінованість; толе-
рантність; цілеспрямованість; гнуч-
кість мислення; образність мислення; 
впевненість у собі; оптимізм»  [4,  9]. 
Вдосконалення особистості за цими 
напрямами сприяє формуванню все-
бічно розвиненого педагога-музикан-
та, здатного до творчого вирішення 
проблем у педагогічній діяльності.

Учитель музики  – це музикант і 
педагог в одній особі. Його творчий 
потенціал містить в собі музичну та 
педагогічно-методичну творчість. Він 
часто потрапляє у нетипові педагогічні 
ситуації, які актуалізують здатність до 
педагогічної імпровізації  [6]. Педаго-
гічна імпровізація вчителя музики є 
«об’єктивною складовою навчально-
виховного процесу, яка виступає засо-
бом інтуїтивного пошуку оперативно-
го розв’язання суперечностей між 
усталеними, традиційними прийома-
ми музично-виконавської і виконав-
сько-мовленнєвої діяльності та неспо-
діваною ситуацією взаємодії вчителя й 
учнів, що потребує нестандартного за-
стосування цих прийомів»  [5, 60], ви-
нахідливістю, здатністю вільно корис-
туватися своїми знаннями, досвідом, 
вмінням швидко зорієнтувати учнів на 
творче вирішення завдання та його 
реалізацію у процесі бандурного музи-
кування. Ці навички відшліфовуються 
під час моделювання педагогічних си-
туацій, які імітують бандурне музику-
вання учнів.

Педагог-бандурист повинен бути 
ерудованим та мати знання в різних 
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галузях науки і мистецтва, а також во-
лодіти цінними знаннями музично-те-
оретичних дисциплін, інструментом 
(бандурою), голосом, диригентськими 
навичками, методично правильно за-
стосовувати новітні технології.

Творчий потенціал педагога-банду-
риста об’єднує в собі різні види твор-
чості: музично-виконавську, дири-
гентську, музикознавчу, педагогічну, 
дослідницьку., що У процесі бандурно-
го музикування формується творчий 
потенціал студентів, який складається 
з музичної та музично-виконавської 
діяльності. При цьому майбутній педа-
гог-музикант, оволодівши мистецтвом 
бандурного музикування, сучасними 
технологіями та методикою навчання 
учнів, набуває «розвитку і реалізації 
свого творчого потенціалу у практич-
ній діяльності» [4, 10]. Тим паче, у сту-
дента посилюється інтерес до бандур-
ного мистецтва як форми вираження 
української свідомості, чинника фор-
мування духовно-патріотичної куль-
тури.

Особливість творчого потенціалу 
педагога-музиканта має два різних 
види психологічного процесу, один з 
яких є педагогічною діяльністю (пси-
холого-педагогічна взаємодія вчителя і 
суб’єктів навчання), а другий – специ-
фіка художнього сприймання та вико-
нання музичних творів (музично-пси-
хологічний процес осягнення творів 
мистецтв).

Висновки і перспективи подаль-
ших розвідок напряму. Таким чином, 
аналіз психолого-педагогічних дослі-
джень творчості, яка є могутнім сти-

мулом духовного життя людини, дає 
нам змогу стверджувати, що творчий 
потенціал особистості – це інтегратив-
на цілісність природних і соціальних 
сил людини, що забезпечує її 
суб’єктивну потребу у творчій само-
реалізації і розвитку. Підготовка май-
бутнього педагога-музиканта до роз-
витку творчого потенціалу учнів у 
процесі бандурного музикування ста-
новить цілісну, багатоструктурну сис-
тему, що відповідає меті, принципам і 
завданням професійно-педагогічної 
підготовки майбутніх педагогів-музи-
кантів і визначає його готовність до 
означеного процесу. Змістове наповне-
ння навчальної програми вищого за-
кладу освіти для майбутніх педагогів-
музикантів (по класу бандури) дає різ-
номанітний матеріал для розвитку 
творчої уяви, творчого ставлення до 
особистої виконавської і професійно-
педагогічної діяльності майбутнього 
фахівця.

Отже, для того, щоб педагог зміг за-
безпечити успішний розвиток творчо-
го потенціалу учнів у процесі бандур-
ного музикування, йому необхідно 
оволодіти методикою та інноваційни-
ми технологіями бандурного музику-
вання, основними видами бандурної 
техніки, вокально-інструментальними 
навичками для відображення худож-
нього образу, самому вільно орієнту-
ватися в музично-творчому процесі, 
розвивати і реалізовувати свій твор-
чий потенціал у діяльності, що перед-
бачає активізацію інтелектуального, 
емоційно-почуттєвого і вольового 
розвитку особистості.
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У подальшій роботі звернемо увагу 
на ефективну реалізацію здібностей і 
творчих сил майбутніх педагогів-бан-
дуристів у практичній діяльності з 
учнями.
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Школа є складною, динамічною, ви-
сокоорганізованою соціальною систе-
мою, яка відіграє особливо важливу 
роль як для суспільного поступу дер-
жави, так і для життя окремої особис-
тості. Від того, як будуть визначені 
освітні цілі та конкретизовані цінності 
освітнього поля залежатиме весь хід 
розгортання розбудови держави, зміц-
нення ї економіки, здоров’я політичної 
ситуації, розвиток громадянського 
суспільства, розбудова окремих сфер 
життя усього державного механізму.

Управління школою – це складний, 
багаторівневий процес, необхідними 
компонентами якого є:

• вибір цінностей та цілей, форму-
лювання завдань діяльності шко-
ли,

• вивчення й аналіз рівня навчаль-
но-виховної роботи,

• система раціонального і колегі-
ального планування,

• вибір оптимальних шляхів для 
поліпшення рівня навчання,

• виховання й розвитку усіх 
суб’єктів освітнього процесу,

• об’єктивний аналіз досягнень,

• ефективний контроль і пошук 
шляхів для поліпшення й корек-
ції організаційних та виховних 
аспектів життя школи.

Уміле й результативне поєднання 
організаційного й виховного аспекту 
діяльності директора школи є засадни-
чою умовою успіху життєдіяльності 
сучасної школи вцілому та окремого 
суб’єкта освітньої діяльності зокрема.

Вчені вказують на те, що зміни у 
суспільстві вимагають кардинальних 
перетворень у школі, які передбачають 
перетворення низки протиріч і про-
блем, що породжуються змінами сус-
пільного ладу: «Паралельно з оновлюю-
чими політичними та економічними 
процесами в країні виникають соціаль-
ні проблеми, зокрема: національного та 
духовного відродження; формування 
інтелектуального національного гено-
фонду, правового забезпечення кожно-
го громадянина країни; демократизації 
та гуманізації суспільного життя; ство-
рення умов для формування творчої 
особистості, реалізації та самореаліза-
ції потенціальних можливостей люди-
ни; матеріально-побутового забезпе-

УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ: СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ, 
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чення громадян країни на рівні світо-
вих стандартів тощо” [3, С.5.].

Усі освітні пріоритети задекларова-
ні у новому Законі «Про освіту» [1], де 
зокрема ідеться про основні засади 
державної політики у сфері освіти та 
принципи освітньої діяльності: «Заса-
дами державної політики у сфері осві-
ти та принципами освітньої діяльності 
є: людиноцентризм; верховенство пра-
ва; забезпечення якості освіти та якос-
ті освітньої діяльності; забезпечення 
рівного доступу до освіти без дискри-
мінації за будь-якими ознаками, у тому 
числі за ознакою інвалідності; розви-
ток інклюзивного освітнього середо-
вища, у тому числі у закладах освіти, 
найбільш доступних і наближених до 
місця проживання осіб з особливими 
освітніми потребами; забезпечення 
універсального дизайну та розумного 
пристосування; науковий характер 
освіти; різноманітність освіти; ціліс-
ність і наступність системи освіти; 
прозорість і публічність прийняття та 
виконання управлінських рішень; від-
повідальність і підзвітність органів 
управління освітою та закладів освіти, 
інших суб’єктів освітньої діяльності 
перед суспільством; інституційне від-
окремлення функцій контролю (нагля-
ду) та функцій забезпечення діяльнос-
ті закладів освіти; інтеграція з ринком 
праці; нерозривний зв’язок із світовою 
та національною історією, культурою, 
національними традиціями; свобода у 
виборі видів, форм і темпу здобуття 
освіти, освітньої програми, закладу 
освіти, інших суб’єктів освітньої ді-
яльності тощо» [1].

Реалізація означених вище суспіль-
них пріоритетів не може бути здійсне-
на поза межами навчально-виховного 
закладу, саме ця первинна ланка сис-
темного входження особистості у сус-
пільне життя у всіх його виявах та 
різноманітності є архіважливою для 
людини, країни, держави, народу. Су-
часна школа стає тим навчально-ви-
ховним інститутом, який покликаний 
не лише дати освіту, але, передусім, 
підготувати до життя у складному, 
змінному, нелінійному, глобалізовано-
му, інтегрованому та технологізовано-
му світі, де знання не визначають осо-
бистісного успіху, а стають лише його 
частиною.

Успіх реалізації завдань шкільного 
управління у значній мірі залежить від 
особистості директора школи, мене-
джера, управлінця, керівника, настав-
ника, лідера педагогічного колективу. 
Якщо він налаштований організовува-
ти свою діяльність і роботу усього пе-
дагогічного колективу гуманно, демо-
кратично, колективно, творчо, резуль-
тативно, дитиноцентровано, то у по-
єднанні з відповідними формами і 
методами роботи така діяльність, без-
перечно, принесе успіх.

В умовах сьогодення закономірно 
виникає питання реалізації компе-
тентнісного підходу на противагу зна-
ннєвій парадигмі. Питання компе-
тентностей директора школи розгля-
даються крізь призму його функцій та 
професійних обов’язків і визначають-
ся як необхідні складові успіху. Аналі-
зуючи та обґрунтовуючи поняття 
функціональної компетентності керів-
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ника навчального закладу (за О. Соро-
кою) Л.  Мозгова визначає основні 
ключові компетенції:

• методологічні (передбачають 
знання теорії управлінської діяльності, 
філософії освіти, сучасних практик 
діяльності навчальних закладів);

• нормативні (знання освітніх 
нормативно-правових документів);

• змістові (знання змісту освіти, 
діяльності кожного працівника школи; 
орієнтування у змісті освітніх реформ);

• управлінські (застосування 
педагогічного досвіду на практиці, 
виконання всіх функцій управлінської 
діяльності, уміння застосовувати 
особистісні якості для конструктивного 
впливу на діяльність колективу);

• педагогічні (знання теорії 
дидактики та виховання, педагогічний 
досвід);

• психологічні (знання з вікової, 
педагогічної, соціальної, ґендерної 
психології, конфліктології, психології 
менеджменту);

• соціально-правові (розуміння 
законів суспільної взаємодії, норм 
правових стосунків);

• фінансово-економічні (здатність 
керівника здійснювати господарську 
діяльність закладу, прогнозувати 
перспективний план розвитку закладу, 
здійснювати контроль за фінансово-
економічними обрахунками тощо) [2].

Усі означені вище компетентності 
директора школи мають безпосереднє 
відношення до організаційно-вихов-
них аспектів діяльності керівника, бо 
визначають їх мету, зміст, цінності, 
структуру, педагогічний інструмента-

рій, специфіку взаємодії тощо.
Сучасний портрет директора шко-

ли складаються із таких вмінь та здат-
ностей: здатність до планування та 
прийняття різнопланових рішень; ро-
боту з усіма членами педагогічного 
колективу, батьками, громадськістю; 
організованість та доцільне викорис-
тання часу; вміння спілкуватися і бу-
дувати комунікативну взаємодію; роз-
вивальна стратегія діяльності в усіх 
сферах; лідерство; наявність вміння 
управляти змінами і одержувати від-
повідні позитивні результати.

Особлива увага приділяється питан-
ням шкільного лідерства. Вчені вказу-
ють, що: «У сучасній зарубіжній літера-
турі, яка висвітлює проблеми шкільно-
го лідерства, визначається, що саме ви-
сокоякісне лідерство є основною 
вимогою щодо забезпечення успішнос-
ті загальноосвітньої школи. Хоча фор-
ми розвитку шкільного лідерства, які 
сприяють досягненню його ефектив-
ності, вивчаються недостатньо» [4]. 
Умови і спосіб розвитку сучасної освіти 
доводять, що цій проблемі не приділя-
ється належної уваги, хоч суспільний 
розвиток беззаперечно вимагає осо-
бистості-лідера, який власним прикла-
дом зможе зорганізувати інших і спри-
яти їхньому саморозвитку [4].

Отже, сучасний керівник школи сьо-
годні повинен реалізувати сучасну, ре-
зультативну, дитиноцентровану пара-
дигму освіти з опорою на загальнолюд-
ські та національні цінності задля по-
будови досконалого громадянського 
суспільства. Школа повинна перетво-
ритися із закладу, де діти отримують 



 29 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY.   #13

знання, у виховну інституцію, яка ство-
рює умови для формування компетен-
цій особистості, які дадуть їй у майбут-
ньому можливості реалізувати власний 
життєвий потенціал і досягнути успіху.

Підсумовуючи викладене вище та 
проаналізоване стверджуємо, що сучас-
ний стан розбудови та реформування 
загальноосвітньої школи вимагає пошу-
ку нової моделі директора школи, мене-
джера нового типу, лідера нового фор-
мату, найважливішою функцією якого 
має стати прагнення бути менеджером 
інноваційного розвитку закладу. З огля-
ду на це організаційні та виховні аспекти 
стають пріоритетними, оскільки визна-
чають цілі, принципи й методи життєді-
яльності школи та всіх її суб’єктів.
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Cьогодні вимогою суспільства до 
фахівців є не професіоналізм, а про-
фесійна культура, тому що наростаю-
чий динамізм розвитку суспільства 
вимагає від людини високоякісної 
прогнозованості і гуманістичної об-
ґрунтованості своїх дій на соціопри-
родну обстановку. Рівень професійної 
культури майбутніх фахівців перебу-
ває в прямій залежності від рівня їх 
професійної майстерності, так як ви-
сокий рівень професійної культури 
співвідноситься з високим рівнем про-
фесійної майстерності та сприяє під-
вищенню професійних якостей фахів-
ця, а відповідно його конкурентоспро-
можності. Науково-педагогічні дослі-
дження та особистий досвід практичної 
роботи в системі професійно-педаго-
гічної діяльності дозволили виявити 
ряд протиріч між динамікою розвитку 
професійної підготовки майбутнього 
фахівця і практикою його культуроло-
гічної освіченості; реальним рівнем 
загальної культури та її окремих видів; 
вимогами суспільства з розвиненою 
економікою і культурним рівнем до 
сучасного високоосвіченого, конку-

рентоспроможного фахівця.
У процесі навчально-виховної ро-

боти у вищих навчальних закладах 
професійна культура, як важливий 
фактор якісної підготовки майбутньо-
го фахівця, повинна бути спрямована 
на: виявлення суперечностей, які опо-
середковують реалізацію завдання 
формування професійної культури 
фахівців; з’ясування ролі і місця еле-
ментів професійної культури у профе-
сійній компетентності майбутніх фа-
хівців; визначення факторів, які зу-
мовлюють соціальне замовлення на 
рівень і структуру професійної куль-
тури фахівця певної сфери діяльності; 
визначення умов, цілей, принципів і 
функцій в процесі формування про-
фесійної культури майбутнього фахів-
ця, а також відповідних шляхів, форм, 
методів і змісту. Сприяння вдоскона-
ленню культури студентів на основі 
збагачення соціокультурного досвіду 
людства є головним призначенням 
освітньо  – виховної діяльності.  Осно-
вні її принципи передбачають досяг-
нення гуманістичного характеру про-
цесу освіти, пріоритету загальнолюд-
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ських цінностей, життя та здоров’я 
особи, вільного її розвитку.

 Н. В. Крилова дотримується думки, 
що “професійна культура – не просто 
вміння визначити і вибрати кращу 
культурну норму, а скоріше прагнення 
використовувати нові культурні зраз-
ки”. На її погляд, “професійна культура 
є станом самовідновлення власної 
культури і культурної ідентичності в 
освіті, яка зазнає постійних змін” [3, 
205]. Теорія і практика, як система 
знань, умінь і навичок, є феноменом 
професійної культури, що характери-
зує рівень особистісних якостей май-
бутнього фахівця, рівень і якість про-
фесійної діяльності, яка залежить від 
соціально-економічного стану сус-
пільства і сумлінності в оволодінні 
певними знаннями, навичками кон-
кретної професії та їх практичному 
використанні.

На думку А. І. Капської, професійна 
культура, крім необхідних знань, умінь 
і навичок включає в себе певні особис-
тісні якості, норми ставлення до різ-
них складових професійної діяльності 
[2, 134]. Складовою професійної куль-
тури є готовність до постійної продук-
тивної творчої діяльності, в процесі 
якої відбувається засвоєння людиною 
суспільно-історичного досвіду, відо-
браженого в предметах матеріальної та 
духовної культури. Її ефективність ба-
гато в чому залежить від позитивного 
емоційного фону в життєдіяльності, 
установки на пошук істини, що є істот-
ним компонентом поняття “особисто-
го сенсу життя”. Як зазначає А. А. 
Деркач, “особистість повинна оволоді-

ти здатністю до проектування само-
розвитку і до організації в межах своєї 
творчої діяльності умов для самореалі-
зації” [1, 575].

  Розглянемо чотири рівні сформо-
ваності професійної культури у май-
бутніх фахівців: елементарний, репро-
дуктивний, реконструктивний, твор-
чий.

Елементарний рівень характеризу-
ється несформованістю компонентів 
професійної культури. Професійні 
знання, уміння і навички студентів не-
достатні для ефективного виконання 
функцій майбутньої діяльності, від-
сутні професійно важливі якості та 
прагнення до самовдосконалення. 
Низький рівень теоретичної підготов-
ки поєднується з нерозвиненими твор-
чими здібностями студентів, їх него-
товністю приймати самостійні рішен-
ня. Ціннісні орієнтації не пов’язані з 
професійною діяльністю. Студенти не 
готові до продуктивної професійної 
комунікації, налагодженню конструк-
тивних відносин з партнерами по спіл-
куванню, слабо знають комп’ютерні 
технології.

 Репродуктивний рівень характери-
зується недостатньою сформованістю 
більшості компонентів професійної 
культури. Студенти з цим рівнем хоча 
і оволоділи певним обсягом базових 
професійних знань, проте не завжди 
здатні оперативно і гнучко застосову-
вати їх в практичній діяльності. Теоре-
тична підготовленість не підкріплена 
відповідними вміннями. Студентів з 
цим рівнем відрізняє недостатня сфор-
мованість професійно важливих якос-
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тей і нечіткі уявлення про цінності і 
етичні стандарти майбутньої профе-
сійної діяльності.

Реконструктивний рівень відрізня-
ється достатньою сформованістю 
основних компонентів професійної 
культури, необхідних для виконання 
функцій майбутньої діяльності. Сту-
денти знайомі з нормами професійної 
етики, мають професійно важливі 
якості, прагнуть до професійного са-
мовдосконалення, засвоїли базові про-
фесійні знання і вміння, однак здатні 
застосовувати їх тільки в типових си-
туаціях професійної діяльності. Зазна-
ють труднощів, коли доводиться при-
ймати нестандартні рішення.

Творчий рівень характеризується 
сформованістю всіх компонентів про-
фесійної культури. Студенти мають 
різнобічні і глибокі знання і вміння, 
здатні гнучко і результативно засто-
совувати їх в професійній діяльності, 
активно і творчо підходять до вико-
нання своїх обов’язків, готові само-
стійно приймати рішення в нестан-
дартних ситуаціях. Відрізняються 
сформованими професійними якос-
тями, стійкими професійно-етични-
ми ціннісними орієнтаціями, праг-

ненням до постійного професійного 
самовдосконалення. Виявляють гнуч-
кість у професійній комунікації. Зна-
ють комп’ютерні технології, вміють 
шукати, зберігати, використовувати і 
передавати професійно важливу ін-
формацію.

Отже, підвищення рівня професій-
ної культури студентів повинно здій-
снюватися шляхом механізму оптимі-
зації їх взаємовідносин з викладачами 
завдяки реалізації особистісно-орієн-
тованої моделі взаємодії між ними, 
використання інтерактивних методів 
навчання. Освітній простір в цілому 
повинен стати джерелом саморозвит-
ку і безперервного самовдосконалення 
майбутнього фахівця, природним на-
слідком якого будуть зміни в напрям-
ку підвищення рівня його професійної 
культури.
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Investigating the theoretical aspect of 
the training of teachers of philology in 
higher educational institutions of Ukraine 
in the first half of the twentieth century. It 
is necessary to highlight and characterize 
the leading trends that have identified the 
peculiarities of the organization of the 
corresponding vocational education. 
Based on the content analysis of a wide 
source base (archival materials, regulato-
ry documents, historical and pedagogical 
literature, publications in periodicals) it 
was established that at the beginning of 
the 20th century. the most acute problem 
was the training of teaching staff to teach 
the disciplines of the humanitarian cycle, 
in particular philological. In the process 
of reforming education at the beginning 
of the specified historical period, the 
main attention was focused on the provi-
sion of folk schools with a sufficient num-
ber of teachers-specialists in linguistics 
capable of teaching in the Ukrainian lan-
guage. In turn, the renunciation of the 
traditions and experience of classical 
gymnasium education, the content of 

which was determined by the knowledge 
of the classical old and new (living) for-
eign languages, the actualization of the 
need for international integration in all 
sectors of society›s life intensified the po-
lemics on the issues of practical and 
methodological support for the training 
of teachers-philologists and meaningful 
provision of the educational process of 
general education schools. In defining 
and characterizing the leading tendencies 
that influenced the organization of train-
ing of teachers of philology in higher edu-
cational institutions of Ukraine in the first 
half of the twentieth century. we were 
guided by the following criteria: the na-
ture of normative provision of education-
al institutions, the actual indicators of the 
development of a network of higher edu-
cation institutions that provided peda-
gogical education.

Thus, during the research, four main 
trends in the development of general 
philological education were identified, 
which determined the peculiarities of the 
organization of training of teachers of 
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philology in higher educational institu-
tions of Ukraine in the first half of the 
20th century:

1) Ukrainianization of public educa-
tion in general, and pedagogical in par-
ticular;

2) on the one hand, the dissemination 
in the educational theory and practice of 
the principle of equivalence and educa-
tional value of sciences, which greatly 
weakened the exceptional importance of 
studying foreign languages, and, on the 
other, the gradual revival of the general 
educational meaning of foreign languag-
es, which facilitated the acquisition of the 
status of compulsory educational sub-
jects;

3) reorientation in language training 
from a narrow philological goal to practi-
cal.

The first trend, which significantly 
influenced the nature of organizational, 
methodological and content support for 
the training of teachers-philologists. The 
Ukrainianization of public education in 
general and pedagogical in particular was 
conditioned by a number of factors, 
among which historians define:

a) activation of the public-pedagogical 
movement in the late nineteenth and 
early twentieth centuries, accompanied by 
a multidisciplinary educational activity of 
the zemstvos, which opened new schools, 
increased the expenses of district zemst-
vos of Ukrainian provinces for the educa-
tion of people;

b) the drafting by the Second State 
Duma of a draft law on the introduction 
of general education. Although the docu-
ment has not been approved, the Ministry 

of Education has begun work on the im-
plementation of its provisions.

The development of the network of 
Ukrainian-language schools was facilitat-
ed by the law of June 22, 1903, on the 
formation of a state building authority for 
loans and grants for the construction of 
school premises, namely, the aid was is-
sued in the amount of one fifth of the cost 
of the structure, and the rest was issued a 
loan for 40years under payment of 3% an-
nually [3];

 By the example of district zemstvos– 
Chernihiv (1903), Khotymlyansky (1904), 
Vovchansky (1904) and others.– It was 
found out that in the early years of the 
twentieth century. Among the ways of 
raising the level of public education in 
Zemsky schools, the introduction of the 
Ukrainian language as a language of in-
struction was determined. As an argu-
ment, one can cite a ruling of the corre-
sponding petition filed for consideration 
in the Poltava provincial zemstvo (1904). 
The adviser of this Zemstvo, the famous 
writer Volodymyr Leontovich, empha-
sized that the foreign-language school «... 
creates a certain disarray between the 
family and the school» [1].

About the distribution of the course of 
the public school through the introduc-
tion of the Ukrainian language as the 
speaker was discussed in the report of the 
Bakhmut Committee on the needs of the 
agricultural industry, consisting of peas-
ants I. Butyanka, A. Bilogrud and M. 
Gordienko. The authors of the report first 
of all emphasized such a defect of the folk 
school as the widespread use of the meth-
od of knotting «... Subjected and per-
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ceived and personalities of personal and 
impersonal, and all other useless trivia.» 
Instead of the knowledge that might come 
in handy, perhaps only to the scribes, the 
speakers expressed support for introduc-
ing into the curricula the information that 
would be useful to each peasant, whose 
proper teaching is possible only in 
Ukrainian [3].

Committees of the Khotynsky, Berdy-
ansk, Ananivsky, Lubensky, Poltava, 
Lokhvytsky, Khorolsky, Chernivtsi, Kono-
top and Voronezh regions expressed their 
desire to introduce in the popular schools 
of Ukrainian language [2].

The processing of archival documents 
showed that the request for the introduc-
tion of the Ukrainian language was adopt-
ed by the Poltava City Duma and the 
Kharkiv Society for the Support of Work-
ing Women [5]. However, most such deci-
sions and petitions were not implemented 
practically.

At the level of the state normative 
regulation of the educational sector, the 
question was also widely discussed. In 
particular, during the study, it was found 
that a bill was introduced to the State 
Duma of the third convocation to intro-
duce the Ukrainian language of instruc-
tion in primary schools of localities with 
the Ukrainian (in the original– «Little 
Russian») population. The bill was devel-
oped by A.Lototsky. It provided for four 
points. According to the first point, in 
localities with Ukrainian people in pri-
mary schools, training should be done in 
their native language. According to the 
second point, the status of the Russian 
language as a state envisaged the intro-

duction of the Russian language as a com-
pulsory academic discipline. The third 
and fourth points determined the need 
for appropriate normative and content-
methodological support [1]. The explana-
tory memorandum, which was added to 
the draft law, substantiates the expediency 
of teaching subjects in Ukrainian in pop-
ular schools of Ukraine.

The study of historical sources sug-
gests that, although the bill was not con-
sidered by the Duma, the question of the 
Ukrainian language was the subject of 
political debate when discussing the state 
budget in the third and fourth Duma.

The question of the spread of the 
Ukrainian language in schools in Ukraine 
was often violated at All-Russian con-
gresses. Yes, at the All-Earth Congress on 
Public Education in 1911. In Moscow, the 
reports of the editorial board of the 
Ukrainian pedagogical magazine «Svetlo» 
(published in Kyiv from 1910) were dis-
cussed and the speech of Luchvitsky zem-
stvo figure V. Husinov. The first All-Rus-
sian Congress on Family Education, 
which took place in St. Petersburg from 
December 20, 1912to January 6, 1913, 
passed a resolution that the teaching in 
primary schools and kindergartens 
should be conducted in their native lan-
guage, while the Russian language could 
only be the subject of study.

The most publicized was the indicated 
tendency of the studied pedagogical prob-
lem at the l All-Russian Congress on 
Public Education (December 23, 1913– 
January 3, 1924). More than 7,000mem-
bers– teachers of public schools partici-
pated in the work of the Congress. Fa-
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mous educators made presentations at the 
meetings of the special commission on 
education in localities with the foreign 
population: O. Chalyy «At school in 
Ukraine»; I.Sokil «Problems of People’s 
School»; S.Rusova «About the Ukrainian 
school»; S.Cherkasenko «Folk school and 
the environment»; S. Mendzenkamper 
«Pedagogical view on the introduction of 
Ukrainian language education in rural 
schools among the Ukrainian popula-
tion»; S.Karasevich «Modern state of edu-
cation in Ukrainian provinces and the 
desirable means to raise the level of edu-
cation»; F.Prokopovich «Folk school and 
mother tongue in Ukraine» [4].

After discussing the report, having 
analyzed the level of development of folk 
schooling in localities with foreign popu-
lation (schools of Ukrainian, Latin, Lithu-
anian, etc.), it was recognized as neces-
sary in the development of school net-
works to take into account the interests of 
different nationalities of Russia. To this 
end, it was proposed to abolish all laws 
and administrative orders that in one way 
or another limited the cultural rights of 
any population (nationality) and had a 
detrimental effect on the satisfaction of its 
educational law. The introduction of the 
mother tongue as a language of instruc-
tion, the free use of native language and 
literature in the educational and extracur-
ricular educational process, the removal 
from the school of politics and national 
animosity was envisaged; compulsory 
study of the n language from the third 
year, which explains the increase in the 
number of years of study in primary 
schools. It should be noted that at the 

mentioned Congress the resolution on 
the necessity of providing schools of each 
nationality was approved by teachers and 
other persons who are fluent in the lan-
guage of the population, can speak this 
language, are well aware of the history, 
literature and peculiarities of the everyday 
life of the local population. The require-
ment to establish equality of rights and 
authority of teachers of the native lan-
guage and teachers of the Russian lan-
guage and other disciplines, the rights 
and powers of which have already been 
legally defined, was put forward. Among 
the ways to implement such resolutions, 
the document provided for the opening of 
special pedagogical schools and tempo-
rary courses in local language for training 
the teachers of the specialty, the establish-
ment of language, history and literature 
departments of individual nationalities at 
local higher schools for the training of 
teachers of teaching seminaries, institutes 
and special pedagogical classes, as well as 
lecturers of teaching courses; organiza-
tion of periodic congresses of teachers of 
separate regions for discussion of me-
thodical questions of studying philologi-
cal disciplines at school. [3]

Unfortunately, after the completion of 
the work of the First All-Russian Con-
gress, many criminal cases were opened 
against many Ukrainian teachers. Ukrain-
ian teacher T. Lubenets was denied the 
right to teach pedagogy at the Kiev high 
schools, and Vyacheslav Prokopovych, 
history teachers in two Kyiv gymnasia, 
was dismissed because «... it seems that 
they defended him in a report in St. Pe-
tersburg the Congress on the education of 
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the people, and his very speech at the 
foreign commission of that congress tes-
tify to the direction of F. Prokopovich, 
who does not agree with the pedagogical 
activity in the Russian state school «[4].

In spite of government harassment, 
the congress on care for children of fugi-
tives and evicts (including from Galicia 
and Bukovina), which took place in early 
1915, ruled that science for children of 
fugitives and evicted Ukrainians should 
be organized in schools and refuges, initi-
ated by the All-Russian Union of Zemst-
vos and Cities, in the native language of 
children, in which local self-government 
bodies had to allocate appropriate means 
and means [3]. This decision, as evi-
denced by the analyzed historical sources, 
was practically implemented by the Com-
mittee of the Southwestern Front of the 
All-Russian Union of Cities, where prom-
inent Ukrainian enlighteners worked.

An analysis of historical sources shows 
that, despite the active efforts of Ukraini-
an educators to introduce the Ukrainian 
language as a language of teaching and 
instructional discipline, the imperial gov-
ernment of the Russian Empire forcibly 
spread folk schools with Russian language 
teaching, Russian in their spirit and their 
general arrangement. Although it is fair to 
note that the Holy Synod authorized the 
Decree on behalf of Podillya bishop Par-
theny (Levitsky) from October 12, 1907. 
use the Ukrainian language as an outline 
in the church parish schools of Podillya, 
and in the two-class schools and in the 
Vinnytsia church-teacher›s school to in-
troduce the Ukrainian language as a sub-
ject of study. But in 1912the Holy Synod 

abolished this permission. Ukrainian lan-
guage was taught and used illegally in not 
many schools, for example, in the school 
held by M. Kropivnytsky in the Kharkiv 
Region, M. Arkas in the Kherson region 
[4].

In order to accelerate the process of 
Ukrainianization of the folk school, some 
zemstvos organized summer teachers’ 
courses for their teachers, introducing 
philological and Ukrainian studies into 
their program. For example, in Poltava in 
1909, at teacher’s courses O. Levitsky out-
lined the history of Ukraine, and at teach-
er training courses in Yekaterinoslav Pro-
fessor D. Yavornytsky read two lectures 
on archeology.

Ukrainian studies were taught only in 
some private gymnasiums, for example, 
in the gymnasium Kovalchuk in Odessa 
and Slavutinskaya, in Kamyanets in Po-
dillya. In the secondary state schools, as 
the study of historical and pedagogical 
literature shows, the use of the Ukrainian 
language was prohibited even in commu-
nication. For example, in Priluki and in 
the Swan, in Mirgorod, directors of gym-
nasiums placed the following inscriptions 
on the table: «In the walls of the gymna-
sium it is strictly forbidden for pupils to 
speak in the Little Russian language» [6].

The cultural and national movement 
and the processes of Ukrainization as a 
manifestation of this movement in some 
way reflected the work of universities. So, 
in 1904, the Historical Society of Nestor-
Chronicler in Kiev organized a course on 
lectures on the history of Ukrainian liter-
ature. In 1905, the Kharkiv and Kiev uni-
versities explained the answers to the re-
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quest of the Committee of Ministers in 
the constraints of the Ukrainian word.

During the study, it was found that on 
October 16, 1905, at the University of 
Kyiv, student collections of four chairs 
(Ukrainian language, literature, history 
and law) in the Ukrainian language in the 
course of work on the above-mentioned 
request of the Committee of Ministers 
submitted a petition to the professorial 
council with the signature of 1400stu-
dents about the need for equal rights of 
Russian and Ukrainian as a language of 
instruction in schools in localities with 
the Ukrainian population. The university 
rector rejected [2]. Ukrainian students 
from other cities, for example, from 
Chernihiv, supported Ukrainian students 
[5]. In the end, the students achieved that 
in the autumn of 1907, Professor A.Lo-
boda began teaching the history of the 
new Ukrainian literature at the Kharkov 
University in the autumn of 1907at the 
Kharkov University. On the initiative of 
Professor M. Sumtsov, the teaching of 
Ukrainian studies began [3]. Teachers 
were: M.Sumtsov (Ukrainian folk lan-
guage), M. Khalansky (history of the 
Ukrainian language), D. Bahaly (history 
of Ukraine). In the Odessa University, in 
the spring of 1907, private-associate pro-
fessor O.Grushevsky began to teach the 
course of Ukrainian history in Ukrainian. 
However, the reactionary measures of the 
Ministry of Education banned all innova-
tions.

According to the research, since 1907, 
namely, since the birth of the Ukrainian 
Scientific Society in Kyiv, the issue of pro-
fessional training of philology teachers 

has gained new significance with the dis-
semination of students’ cultural and sci-
entific circles. A group for studying the 
history of Russian and Western European 
literature was founded at Kharkiv Univer-
sity, headed by Prof. M. Khalansky [6].

In the process of historiographical 
analysis it was clarified that the necessity 
of Ukrainianization of secondary and 
higher schools in Ukraine was discussed 
at the Congress of Slavic youth on the oc-
casion of the 60th anniversary of the 
Slavic congress in Prague, which took 
place June 24– 30, 1908. The composition 
of the Ukrainian section included M.Zal-
iznyak, T. Haliy, V.Struk. Among the 
means of Ukrainization, the introduction 
of teaching in the Ukrainian language in 
all schools, the opening of the chairs of 
the Ukrainian language, literature and 
history of the Ukrainian language at Kyiv, 
Kharkiv and Odessa universities was rec-
ognized as the most effective [4].

Teachers’ Institutions, which in 
Ukraine until 1917there were 8 [5], be-
longed to secondary vocational schools 
and also participated in the process of 
Ukrainization. For example, on Feb. 5, 
1907, students of the Glukhiv Teachers’ 
Institute submitted a petition for the ap-
pointment of 36people in the Institute for 
the Study of Ukrainian Literature and 
History of Ukraine in Ukrainian [5]. 
However, this petition was rejected.

Beginning with the analysis of the 
problem under investigation from the 
revolutionary events of 1917according to 
the new style– from March 8) until the 
end of November 1920, it is necessary to 
separate and characterize periods, de-
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pending on the political course of this or 
that authority in Ukraine.

The first period was the time of the 
government of the Provisional Govern-
ment of Russia from March 8, 1917, to the 
edition of June 10, 1917, and the Univer-
sal of the Ukrainian Central Rada, which 
formed the General Secretariat, and in 
particular the Secretariat of Education. 
The second period– from the Universal 
Universal of the Ukrainian Central Rada 
until April 30, 1918, give birth to the Het-
manate. The third period is the time of 
Hetman P. Skoropadsky’s power from 
April 30to December 15, 1918, when the 
Hetmanate was liquidated. The fourth 
period is the time of the authorities of the 
Directorate of the restored Ukrainian 
People’s Republic. During this period– 
from February to half of August 1919a 
significant part of Ukraine was under the 
control of the Bolsheviks.

In the first period, Ukrainian teach-
ing, having received authority, immedi-
ately proceeded to Ukrainianization of 
educational institutions. The Provisional 
Government of Russia had to make con-
cessions, which was confirmed by the fact 
that on March 28, 1918, it was decided to 
allow the teaching of all subjects in the 
Ukrainian language in schools of the Kyiv 
school district provided that the pupils 
were not Ukrainian trained in Russian.

 The First All-Ukrainian Congress of 
Teachers and Professors, organized by the 
Society for School Education, headed by 
I.Stechenko on April 5-6, 1917, decided to 
request the Ukrainian Central Rada to 
establish a General School Board, which 
would be supervised by three school dis-

tricts in Ukraine. This would ensure the 
planned nature of the development of the 
national educational network. A school 
commission was formed, later trans-
formed into a General School Council 
under the General Secretariat of Educa-
tion [5].

Since mid-June 1917, the power of the 
General Secretariat has spread to Ukraine. 
The Secretary General of Education I.
Steshenko initiated the following pro-
grams in the field of public education: 
centralization of management, control 
over the process of Ukrainization of edu-
cational activities, publication of text-
books, provision of training of the corre-
sponding specialty of teachers and their 
integration into professional societies. 
With the assistance of the All-Ukrainian 
Teachers› Union in the summer of 1917, 
up to hundreds of teaching courses were 
organized on the funds of local self-gov-
erning bodies, which were reformed on a 
democratic basis. With the help of the 
School of Education, a unified Ukrainian 
terminology was developed in various 
fields of science. The Society also devel-
oped a plan for a united Ukrainian school, 
which, after careful discussion at the Sec-
ond All-Ukrainian Teachers› Congress on 
August 10-12, 1917, formed the basis of 
the project for a future single school. At 
the same congress, a draft motion for the 
establishment of the Scientific and Peda-
gogical Academy in Kyiv [1] was ap-
proved.

According to the analysis, only in Au-
gust 1917was approved the bill of the 
Minister of Education of the Provisional 
Government on the opening of two 
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Ukrainian state schools, the establish-
ment of a department of Ukrainian lan-
guage, literature, history and law at the 
Kiev University.

In the course of the study, it was found 
that the Ukrainianization of educational 
institutions was slow, on the contrary, 
there were government directives and the 
resistance of the russified pedagogical in-
tellectuals [4]. At the request of the Secre-
tary General of Education on Ukrainiza-
tion, the Kyiv, Odesa universities, and 
other higher schools responded to the re-
fusal: «We ask you to speak in an official 
language» [4]. For the most part, Ukraini-
zation took place through the creation of 
new Ukrainian educational institutions. 
Thus, on October 5, 1917, the Ukrainian 
People›s University was opened in Kyiv, 
consisting of three faculties, among which 
the historian-philological was to train 
philology teachers [1].

After the Third Universal of the 
Ukrainian Central Council (November 7, 
1917), which was proclaimed by the 
Ukrainian People›s Republic, in the field 
of public education, attention was focused 
on the issue of national autonomy for na-
tional minorities, in particular in the edu-
cational sphere.

 Ukrainianization and scientific sub-
stantiation of the organizational and 
methodological aspects of the training of 
teachers-philologists was in some way 
promoted by the activities of the Ukrain-
ian Academy of Sciences, under the stat-
ute of which the courses of the Ukrainian 
language and the history of Ukrainian 
writing were opened, etc. [3].

 The study found that during the pe-

riod of the UNR the teachers sincerely 
promoted the educational views of repre-
sentatives of the reformist movement of 
Europe, the United States, on the renewal 
of the educational process, the rise of the 
role of the teacher in the development of 
the child›s personality. This was evi-
denced by the numerous performances of 
prosvita, state officials, and teachers of 
that time, in which the ideas of the forma-
tion of a new school, the dissemination of 
innovative pedagogical concepts in the 
mass school. The teacher relied on a deci-
sive mission as the organizer of updating 
the national idea. For example, S.Rusova, 
a prominent Ukrainian educator, a mem-
ber of the Central Council, the director of 
the out-of-school and preschool depart-
ments of the Ministry of Education of the 
country, devoted a special role to the 
teacher in the development of the Ukrain-
ian state. At the same time, she noted that 
«... we lack so much for the construction 
of our state, for the education of our peo-
ple educated people, the education of 
children, the training of teachers is of 
particular importance. In our time, to be 
a good educator, to be an apostle of Truth 
and Science. Only by the great efforts of 
such apostles Ukraine will have honest 
patriots, skilled practical workers and a 
socially united, intellectually developed 
mass of people «[2].

Thus, the problem of training teachers 
has become the subject of attention and 
interest of government officials. This was 
facilitated by the following trend, which 
determined the nature of the organization 
of the educational process in general, and 
the training of teachers-philologists in 



 41 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY.   #13

particular,– the tendency of the principle 
of equality of educational value of scienc-
es in the educational theory and practice.

During the time of the Directorate of 
the UPR, the Ministry of Education de-
veloped a draft single school program, 
which consisted of a core cycle and a col-
lege.

The main school course is 8years old 
for 4years on two levels, the course of the 
board is 4years old. On the basis of the 
analysis of the manuscript copy of the 
second part of the project of a unified 
school, it was found that the educational 
process at the college provided for differ-
entiation in two directions: humanistic 
and real (agricultural, economic, etc.). 
The fundamental principle, according to 
the document, is the principle of equiva-
lence of the educational value of sciences. 
It was suggested, for example, to reduce 
the number of hours of mathematics, in-
troducing grammar to studying languag-
es, because these subjects had roughly the 
same meaning for the intellectual devel-
opment of children. All variants of de-
partmental programs were counted in the 
project, six of them: 1) humanistic de-
partment with one classical language and 
one new language; 2) humanistic depart-
ment with two classical languages   and one 
new; 3) humanistic department with 
three new languages   or one classical and 
two new languages. English language was 
included in the content of the programs of 
three other departments– real, economic, 
maiden [3].

 Based on the document «Basic Princi-
ples of a Uniform Work School», dated 
October 16, 1918, general education in 

Ukrainian secondary schools provided 
for subject teaching: «The higher we 
climb the school ladder, the closer to this 
encyclopedia the place occupy the ob-
jects, that is, systematic study under the 
leadership of specialists: native language, 
mathematics, geography, history, biology 
in its subdivisions, physics and chemistry, 
living foreign languages   «[5]. However, as 
confirmed by the study, in the early years 
of Soviet power in the country foreign 
languages   did not become a full-fledged 
academic discipline in schools, therefore 
the issue of preparation of the corre-
sponding specialty of teachers also gradu-
ally lost its significance. Among the rea-
sons that led to this tendency, historians, 
linguists point to pseudo-ideological be-
liefs that determined the status of a for-
eign language since the Russian Empire as 
a sign of the ruling class of the popula-
tion. The weakening of the attention to 
the study of foreign languages   was also 
due to the popularization of the idea of   an 
active labor-oriented school focused on 
the professional-production and agricul-
tural sectors. The study of journalistic 
materials shows that the public opinion of 
the representatives of the proletariat was 
rather negatively oriented on the feasibil-
ity of studying foreign languages   in gen-
eral educational institutions.

The conducted research showed that 
the beginning of the twentieth century. in 
the history of Ukrainian schooling was 
marked by the reform of gymnasium edu-
cation, in particular the conduct of activi-
ties that facilitated the students of the 
gymnasium of examinations and studying 
of classical languages. In particular, on 
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August 1, 1900, written tests on classical 
languages   were canceled in gymnasiums, 
and pedagogical boards of gymnasiums 
were given the right to transfer successful 
students to the next class without exams. 
Since the autumn of 1901in the first two 
classes of boys› gymnasiums and progym-
nasia the teaching of Latin was abolished, 
and in the third and fourth languages– 
Greek. The law of July 20, 1902established 
the same course of study in the first two 
classes of gymnasiums and real schools, 
according to which the Latin language 
began to study in the third grade, and the 
Greek language– in the fourth grade gym-
nasium, in which the Greek language 
should be taught in a few gymnasia. For 
example, in the Kyiv school district there 
was only one gymnasium in Greek, name-
ly the Kiev Second Gymnasium [5].

In the course of the study, it was found 
that after the 1905revolution there was no 
change in the legislative aspect. Let›s just 
note that the Ministry of Public Educa-
tion, led by Count Tolstoy, of November 
25, 1905, has been restored written ex-
aminations in Latin and raised the re-
quirements for the level of knowledge of 
students from the Latin language. These 
measures negatively influenced the for-
mation of public opinion about the im-
portance of studying foreign languages   in 
general.

Educational propaganda that clarifies 
the value and purpose of these disciplines 
was not carried out. Also, the weakening 
of the attention to the problem of prepa-
ration of teachers-philologists was due to 
the general deficit of teacher›s courses.

In the early years of Soviet power, in 

an effort to eliminate illiteracy, the gov-
ernment initiated a quantitative growth of 
the school network. But many of the 
teachers who received professional educa-
tion during the Russian Empire did not 
share new ideological views. Especially 
often felt the lack of just teachers-philolo-
gists, teachers of foreign languages. This 
is confirmed by the fact that N. Krups-
kaya in 1923advised to engage in the 
teaching of the German language in 
schools of prisoners who learned some of 
the elements of this language [3].

In order to overcome the crisis, in the 
20›s of the twentieth century. On the basis 
of university faculties (Kyiv, Kharkiv, 
Odesa, Kamyanets-Podilsky) and peda-
gogical institutes (Nizhyn, Katerynoslavs-
ky, Glukhovsky, Vinnitsa, Mykolayiv, 
Chernigov, Zhytomyr, Kherson), the 
Higher Women›s Courses (in Kyiv, Ode-
sa, Kharkiv) was A new form of higher 
education was created– Institutes of Pub-
lic Education (INO). According to the 
statute, these were higher educational in-
stitutions, which were entrusted with the 
training of teachers for both general and 
vocational schools, library workers, 
children›s out-of-school institutions.

The problem of the theory of organi-
zation of training of philology teachers in 
higher educational institutions of Ukraine 
in the first half of the twentieth century. 
emerged and formed in the tendency of a 
gradual revival of the importance of stud-
ying foreign languages   in general educa-
tional institutions. The study showed that 
in the 1920s, together with the develop-
ment of (centrally) unified training pro-
grams for labor, vocational and higher 
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education, the question arose about the 
justification of new approaches to teach-
ing foreign languages   and the correspond-
ing changes in vocational pedagogical 
education. For the first time at the state 
level, the indicated aspect of this peda-
gogical problem was specified in the arti-
cle by N. Krupskaya «On Teaching For-
eign Languages». Note that the article was 
signed only by the initials of «NK» and 
marked with a «Discussion» mark, since 
the author proposed in it to a certain ex-
tent a new concept. In particular, N. 
Krupskaya raised a controversial question 
about the dubious value of studying Espe-
ranto at school, speaking in defense of 
new foreign languages: «Even if Esperan-
to was introduced into school, this would 
be of little value, because Esperanto 
knowledge would quickly be forgotten 
due to lack of practice in the school ac-
quired by Esperanto, during the collision 
with reality every time there would be a 
need for knowledge of the living language 
«[3]. As noted above, the study found that 
in the early years of Soviet power, foreign 
languages   were perceived as the property 
of an enemy class, educational work 
among the general population was di-
rected exclusively to overcoming illitera-
cy. The controversy in this aspect was also 
strengthened by publications of translated 
articles by German professors A. Gerlach 
L. Gurlitta and others. [6]. The idea of   re-
placing foreign languages   in school cur-
ricula with the study of artificially-created 
language– Esperanto– with a lightened 
structure and grammar, which, according 
to the supporters, could provide commu-
nication among representatives of different 

nations, spread among the educational 
community. A specially created commis-
sion in the People›s Commissariat in 
1919even expanded Esperanto in schools 
[5]. Historical facts show that there were 
attempts to organize circles and groups for 
the study of Esperanto [4]. In turn, under 
the conditions of the domination of the 
dictatorship of the proletariat in the 20›s of 
the twentieth century, the refusal to study 
living foreign languages   was due to insig-
nificant practical results and low quality 
knowledge of students.

 As it was mentioned above, it was 
Krupskaya himself who for the first time 
drew attention to the practical signifi-
cance of studying foreign languages, em-
phasizing that the programs should pro-
vide for the primary teaching of reading, 
and then– oral speech: «... The closest 
goal is to understand the language and the 
ability to understand it» [3]. Thus, N. 
Krupskaya, on the basis of educational 
goals, considered it necessary to carefully 
choose the languages   to study: «It is nec-
essary to study the languages   of advanced 
nations, in which there is a rich scientific 
and socialist literature» [3].

 In contrast to the narrowly philologi-
cal orientation of language education that 
prevailed in the Russian Empire, N. Krup-
skaya in the above-mentioned article ac-
tualized the cultural purpose of foreign 
languages: «Study of a foreign language 
should be connected with the study of 
modern life and the recent history of the 
country where this language is wide-
spread. It should also include the study of 
economic, political and cultural life of the 
country «[5].
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Also, it should be noted that N. Krup-
skaya in his article emphasized the gen-
eral meaning and value of understanding 
the language itself, its laws in comparison 
with its native language, and the founda-
tion on this basis for the mastery of any 
other language. For example, the author 
emphasized: «Comparison is a matter of 
great importance. Understand the laws of 
the formation of structures and phrases of 
a given language, establish what is com-
mon in these laws, and what distinguishes 
the laws of one language from the laws of 
another, to understand their origin– all 
this is a large and important work, after 
which students will receive a serious ba-
sis. for the study of any language «[3]. 
Thus, in the article named after N. Krup-
skaya, based on the traditions and me-
thodical work of pre-revolutionary peda-
gogical thought, the most important criti-
cisms of the general approaches in the 
development of thinking, the formation 
of the world outlook by means of the for-
eign language were deliberately refuted, 
reorienting the educational process to the 
knowledge of the general laws of lan-
guage, the development of analytics 
through comparison native and foreign 
language.

According to the analysis, the article 
«On the teaching of foreign languages» 
and the firm belief in the educational 
value of foreign languages   N. Krupskaya 
contributed to the gradual introduction of 
a foreign language as a compulsory disci-
pline in the curriculum of secondary 
schools. In the end, this fact was already 
evident in 1924. On October 14, the spe-
cial resolution of the Scientific and Peda-

gogical section of the State Social Insur-
ance Institution on the teaching of foreign 
languages   was adopted [2]. It stated that 
the study of new languages   should begin 
with the second stage of study. From 
1925to 1926academic year, it was pro-
posed to introduce the study of the sec-
ond optional language. In the study of 
compulsory language, the following tasks 
were formulated: a) to teach students to 
read and understand business literature; 
b) to understand the spoken language 
and, if possible, to express their thoughts 
in the language taught; c) Combine the 
study of language with the study of life 
and life of those countries in which they 
speak the given language. Thus, the first 
programmatic minimum of the contents 
of the professional training of teachers of 
philology was also specified.

In the course of studying historical and 
pedagogical sources it was found out that 
the first attempt to study foreign language 
in the Soviet school in programmatic terms 
can be considered a program in 1925. This 
program was supposed to allocate to one 
compulsory foreign language 12weekly 
hours. The distribution of hours was as fol-
lows: V group– 3hours per week, VІ 
group– 3hours, VІІ group– 2hours [60, 
19]. In addition, for 2weeks was given in 
VІІІ and ІХ groups. At the same time, this 
network of watches was considered as ex-
emplary, and local authorities of the pub-
lic education were given the right to de-
termine the extent of their education. In 
particular, it was pointed out: «We do not 
fix a certain number of hours for each 
subject, the final grid of distribution of 
hours must be made by local authorities 
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of public education» [2]. The program has 
legitimized for many years the predomi-
nant study of the German language: «The 
most common and desirable is the Ger-
man language. But in connection with 
local conditions, such a language can be 
French as well as English «[4].

The attitude towards foreign languag-
es   changed substantially in 1927, reflect-
ing a fundamental change in the country›s 
life. First, it was at that time that the trade 
and economic ties between the USSR and 
other countries were being established. 
Second, after the XIV Congress (Decem-
ber 1925), a course was taken to industri-
alize the country; and this required the 
account of modern foreign achievements 
in the field of science and technology. 
Society needed people who owned for-
eign languages, this strengthened the au-
thority and the status of the correspond-
ing language disciplines, stimulated 
young people to study foreign languages. 
With this purpose, extensive organiza-
tional and advocacy work was launched, 
statements were expressed in favor of the 
study of foreign languages   by authorita-
tive persons and representatives of or-
ganizations. For example, with such a call 
the People›s Commissariat of the RSFSR 
and the Ukrainian Soviet Socialist Repub-
lic: «More attention to foreign languages!» 
[2]. After pointing out the need for lan-
guage learning, NGOs called for: «We 
appeal to all workers of Soviet construc-
tion, to all students, to the working assets 
of our factories and to the whole Soviet 

public with a hot call:» Study German, 
French and English! «. The authors called 
for the use of foreign literature and re-
ported that for those who use a foreign 
language, the journal Der Neue Weg– 
German (New Way) and Our Way– Eng-
lish (Our Way) are published. This call 
launched the «Foreign Languages   to Mass 
Media» campaign. In 1927– 1929foreign 
languages   became the subject of discus-
sion in the People›s Commissariat and its 
institutions.
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В сучасній вищій освіті України від-
бувається процес перебудови, який 
має на меті наближення до європей-
ського освітнього простору. Реформу-
вання системи вищої освіти пов’язане 
з наявністю низки проблем, а також 
невирішених питань, одним із яких є 
протиріччя між колективним та інди-
відуальним принципами.

Колективізм – це моральний прин-
цип, який установлює пріоритет інтер-
есів і цілей колективу як соціальної 
спільноти людей, згуртованих навколо 
суспільно значущих цілей, й характе-
ризує високий рівень групової згурто-
ваності. В соціальному й моральному 

аспектах принцип колективізму є про-
тилежним як до принципу індивідуа-
лізму, так і до принципу групового 
егоїзму (корпоративізму). Колективізм 
як принцип організації життєдіяль-
ності дітей було взято на озброєння ще 
радянською системою виховання. На 
відміну від принципу колективізму, 
принцип індивідуалізму проявляє 
риси світогляду і принципи поведінки 
людини, під впливом яких інтереси 
окремого індивіда абсолютизуються, 
протиставляються колективові й сус-
пільству, а також світові в цілому. В 
теорії соціалізму індивідуалізм відки-
дався як світогляд, який що супере-
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чить завданням розвитку соціалістич-
ного суспільства і встановлення за-
гальної рівності [1].

Існують також інші інтерпретації 
термінів «колективізм» і «індивідуа-
лізм» [2-4]. Протилежність між термі-
нами «колективізму» та «індивідуаліз-
му» проявляється в різних аспектах, а 
саме: у філософському, політичному, 
громадянському, суспільному, психо-
логічному, культурному, освітньому та 
в інших [5-8].

Головні тези щодо принципу колек-
тивізму є такими [9]: люди народжу-
ються і живуть у великих сім’ях, які їх 
підтримують протягом усього життя, 
тому вони зобов’язані чинити так само 
по відношенню до сімей; кожна люди-
на ідентифікується за належністю до 
тієї або іншої соціальної групи; дітей 
потрібно навчати думати і говорити з 
точки зору «ми»; завжди слід прагнути 
до гармонії у відносинах і до уникнен-
ня прямої конфронтації; комунікації є 
висококонтекстними; здійснювати по-
гані вчинки соромно, оскільки це веде 
до втрати поваги з боку групи; метою 
навчання є набуття конкретних знань; 
диплом відкриває шлях до «вищого 
світу»; відносини «начальник – підле-
глий» потрібно сприймати в мораль-
них термінах, як у сім’ї; прийняття та 
реалізація рішень повинні здійснюва-
тись з урахуванням думок членів гру-
пи; менеджмент здійснюється в гру-
пах; першочерговим завданням є фор-
мування відносин.

До головних тез принципу індиві-
дуалізму належать такі: кожен пови-
нен дбати й відповідати тільки сам за 

себе і за найближчих людей; кожна 
людина повинна ідентифікуватись як 
окрема особистість; дітей потрібно на-
вчати думати і говорити з точки зору 
«я»; пряме висловлювання власної 
думки в будь-якій ситуації є ознакою 
чесної людини; комунікації є низько-
контекстними; погані вчинки підляга-
ють покаранню і ведуть до втрати са-
моповаги; мета навчання  – навчитися 
вчитися; одержання диплома підви-
щує самоповагу і матеріальний доста-
ток; відносини «начальник  – підле-
глий» є результатом договору, спрямо-
ваного на досягнення взаємної вигоди; 
прийняття та реалізація рішень засно-
вується на нормативах і професіона-
лізмі; менеджмент особистості; спра-
ва – насамперед.

За радянських часів в українській 
освітній системі домінував принцип 
колективізму, на відміну від європей-
ської й американської освітніх систем, 
де панував принцип індивідуалізму. За 
останні двадцять років ситуація карди-
нально змінилась на користь індивідуа-
лізму, при цьому колективізм частіш за 
все сприймається як анахронізм мину-
лого. Безперечно, індивідуалізм є при-
вабливим з точки зору формування 
якостей незалежності, самостійності й 
індивідуальності особи. З іншого боку, 
кожна особа є частиною суспільства, 
тому є залежною від нього. Необмеже-
на свобода, необґрунтований індивіду-
альний вибір, егоїзм належать до якос-
тей особи, які призводять до порушен-
ня дисципліни, невміння виконувати 
свої обов’язки, безвідповідальності, са-
мотності, соціальної ізоляції. У зв’язку 



48 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

з цим опитування студентів показують, 
що більшість із них на питання про те, 
ким вони себе вважають: колективіста-
ми чи індивідуалістами, відповідають: 
«Я  – індивідуаліст, так як відповідаю 
тільки за себе, а інші мене не хвилю-
ють». Але ж на запитання про те, чи 
зможуть вони самостійно сформувати-
ся як фахівці, набути необхідних знань, 
навичок та вмінь, досягти високого 
рівня соціальної адаптації для подаль-
шої успішної кар’єри без взаємодії з 
одногрупниками, викладачами та се-
редовищем університету ті самі сту-
денти відповідають: «Ні». Тому модель 
існування взаємодії між усіма учасни-
ками освітнього процесу в університе-
ті є моделлю майбутньої взаємодії мо-
лодого фахівця в трудовому колективі. 
Отже, абсолютизація колективізму або 
індивідуалізму як підходів до освіт-
нього процесу не є доцільною, оскіль-
ки тільки в процесі взаємодії з колек-
тивом, з іншими людьми окремий ін-
дивід може проявляти себе як особис-
тість, набувати знань щодо позитивних 
ціннісних орієнтацій та соціальних 
норм, відпрацьовувати комунікативні 
та професійні вміння й навички, отри-
мувати інформацію, яка дозволяє пра-
вильно оцінювати та сприймати себе, 
що сприяє розвитку позитивних влас-
тивостей і усуненню недоліків, забез-
печенню себе системою позитивних 
емоцій [10].

Гармонізація принципів колекти-
візму та індивідуалізму є важливим 
завданням української вищої освіти на 
сучасному етапі реформування її кон-
цептуального змісту: від предметоцен-

тризму до студоцентризму, основними 
категоріями якого є орієнтація на ком-
петентнісний підхід та на результати 
навчання. Орієнтація на компетент-
нісний підхід є головним чинником 
оновлення змісту вищої освіти та на-
вчальних технологій, узгодження їх із 
сучасними потребами суспільства, ін-
теграції до європейського освітнього 
простору. Поняття компетентність 
означає динамічне поєднання знань, 
розумінь, навичок, умінь і здатностей 
[11]. Компетентності надають можли-
вість успішно відповідати на потреби 
та виконувати завдання [12].

Компетентності класифікуються на 
предметно-спеціальні (фахові) та за-
гальні.

Загальні компетентності  – це уні-
версальні компетентності, що не зале-
жать від предметної галузі, але є важ-
ливими для успішної подальшої про-
фесійної та соціальної діяльності здо-
бувача вищої освіти в різних галузях 
та для його особистісного розвитку. До 
об’єднаного переліку загальних ком-
петентностей за проектом ЄС Тюнінг 
входить 31  компетентність. Щодо ін-
женерних спеціальностей, такий пере-
лік містить 15  загальних компетент-
ностей [13]: навички щодо викорис-
тання інформаційних і комунікацій-
них технологій; здатність застосовувати 
знання в практичних ситуаціях; умін-
ня виявляти, визначати та вирішувати 
проблеми; здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу; здатність 
навчатися й оволодівати сучасними 
знаннями; здатність працювати авто-
номно; здатність до адаптації та дії в 
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новій ситуації; здатність працювати в 
команді; здатність до відшукування, 
оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел; здатність спілкуватися 
державною мовою як усно, так і пись-
мово; здатність генерувати нові ідеї 
(креативність); здатність приймати об-
ґрунтовані рішення; здатність мотиву-
вати людей та рухатися до спільної 
мети; здатність працювати в міжна-
родному контексті; здатність спілкува-
тися іноземною мовою.

Загальні компетентності формують-
ся у здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) та другого (магістер-
ського) рівнів як у рамках навчального 
процесу під час лекційних, лаборатор-
них і практичних занять, під час вико-
нання самостійної роботи, індивідуаль-
них завдань, курсових проектів, випус-
кних кваліфікаційних робіт, під час 
проходження практичної підготовки, 
так і за його межами, тобто в позана-
вчальній діяльності (участь у науковій, 
науково-технічній, громадській, твор-
чій, спортивній діяльностях) [14].

Поєднання принципів колективіз-
му та індивідуалізму у процесі форму-
вання загальних компетентностей здо-
бувачів вищої освіти є дуже важливим, 
оскільки тільки за виконання цієї умо-
ви забезпечується повноцінне станов-
лення молодих фахівців, дозрілих як в 
особистісному, так і в професійному 
аспектах. У процесі навчання і вихо-
вання студентської молоді не можна 
допускати крайнощів: культивувати 
лише колективізм або, навпаки, лише 
розвиток індивідуальності на шкоду 
колективістичним якостям особистос-

ті. Дозрілій уяві про виховання най-
більшою мірою відповідає гармонія 
колективного й індивідуального [15].

Аналіз співвідношення «колекти-
візм – індивідуалізм» як фактора впли-
ву на формування загальних компе-
тентностей здобувачів вищої освіти 
свідчить про те, що:

На формування такої компетент-
ності, як «здатність працювати в ко-
манді» переважний вплив чинить 
принцип колективізму.

На формування такої компетент-
ності, як «здатність працювати авто-
номно» переважний вплив чинить 
принцип індивідуалізму.

На формування таких компетент-
ностей, як здатність щодо використан-
ня інформаційних і комунікаційних 
технологій»; «здатність застосовувати 
знання в практичних ситуаціях»; 
«уміння виявляти, визначати та вирі-
шувати проблеми»; «здатність до аб-
страктного мислення, аналізу та син-
тезу»; «здатність навчатися і оволоді-
вати сучасними знаннями»; «здатність 
до адаптації та дії в новій ситуації»; 
«здатність до відшукування, обро-
блення та аналізу інформації з різних 
джерел»; «здатність спілкуватися дер-
жавною мовою як усно, так і письмо-
во»; «здатність генерувати нові ідеї 
(креативність)»; «здатність приймати 
обґрунтовані рішення»; «здатність мо-
тивувати людей та рухатися до спіль-
ної мети»; «здатність працювати в між-
народному контексті»; «здатність спіл-
куватися іноземною мовою» принципи 
колективізму та індивідуалізму впли-
вають спільно та рівнозначно.
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Таким чином, можна зазначити, що 
переважна більшість загальних компе-
тентностей здобувачів вищої освіти 
ефективно формується тільки в резуль-
таті гармонійного поєднання колекти-
візму та індивідуалізму, що досягається 
за рахунок удосконалення форм і мето-
дів організації навчальної та позана-
вчальної діяльності студентської молоді.
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Постановка проблеми. Стан роз-
витку суспільства сьогодні характери-
зується прискореним прогресом тех-
нологій, активним збільшенням тран-
скордонної міграції, різновекторними 
демографічними тенденціями, значни-
ми змінами у структурі ринку праці й, 
відповідно, освітніх послуг. Суттєво 
змінюються пріоритети у вимогах до 
компетентностей працівників різних 
галузей. «Саме тому в змісті формаль-
ної загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної), фахової пе-
редвищої та вищої освіти все більша 
увага приділяється формуванню й 
розвитку загальних (універсальних, 
ключових тощо) компетентностей і на-
голошується на необхідності вміти 
безперервно вчитися впродовж життя. 
У парадигмі навчання впродовж жит-
тя формальна освіта розглядається як 
відправна» [6].

У зв’язку із цим виявилися проти-
річчя між традиційним рівнем реаліза-
ції діяльності учителя і сучасними по-
требами школи та потреба суспільства 
в сучасних учителях із творчим, науко-
во-педагогічним мисленням – наявний 
дисбаланс між суспільною потребою у 
висококваліфікованих працівниках 
освіти, перспективними шляхами роз-
витку суспільства та чинною системою 
підготовки кадрів для педагогічної 
освіти, а також рівнем готовності су-
часних педагогічних працівників до 
сприйняття та реалізації освітніх інно-
ваційних реформ в Україні.

Зміни в організації діяльності шкіл 
(упровадження широкої автономії за-
кладів освіти), інноваційна направле-
ність освітньої діяльності тісно 
пов’язані зі змінами в методологічній і 
технологічній підготовці педагога. 
Водночас дуже часто такий процес має 
нестійкий характер, що значною мі-
рою пояснюється недостатньою кіль-
кістю практичних рекомендацій щодо 
удосконалення інноваційної діяльнос-
ті вчителя, особливо в середній та 
старшій ланці школи, закладах вищої 
освіти, де здійснюється підготовка 
майбутніх учителів.

Актуальність статті полягає в тому, 
що саме сучасний педагог як суб’єкт 
освітнього процесу є основним чинни-
ком і суб’єктом будь-яких перетворень 
у системі освіти. Динамічні процеси 
реформування сучасної школи в кон-
тексті впровадження Нової україн-
ської школи (НУШ), сприймання за-
значеної реформи суспільством, гро-
мадськістю як основними стейкхолде-
рами освітніх послуг потребують від 
учителя переорієнтації його свідомості 
на активізацію творчого (інноваційно-
го) складника педагогічної діяльності.

Проблема створення і впроваджен-
ня нововведень потребує дослідження 
питань, що не вивчалися чи вивчалися 
незначною мірою в сучасній педагогі-
ці: залежність розповсюдження ново-
введень від особливостей середовища, 
закономірності сприйняття нововве-
день вчителем, технологія інновацій-

Key words: higher education, innovation in education, competence, educational 
program, creativity.
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ної підготовки, зняття психологічних 
бар’єрів.

Метою статті є аналіз важливості 
упровадження інновацій майбутніми 
працівниками закладів освіти.

Виклад основного матеріалу. Без-
перечно, чинниками, що призвели до 
виникнення дисбалансу в системі осві-
ти, з-поміж інших, є: зниження соці-
ального статусу, можливостей і моти-
вації до діяльності та професійного 
розвитку педагогічних працівників; 
застарілі методичні основи системи 
педагогічної освіти, які не забезпечу-
ють майбутнім педагогам можливості 
оволодіння компетентностями та су-
часними ефективними інструментами 
освітньої діяльності;

недостатня фінансова й ресурсна 
підтримка професійної освітньої ді-
яльності педагогічних працівників 
(відсутність необхідної матеріально-
технічної бази, недостатнє оснащення 
оновленим прикладним програмним 
забезпеченням (цифровими комплек-
сами), сучасною мультимедійною тех-
нікою тощо;

орієнтування технологій професій-
ного розвитку працівників освіти на 
формальне дотримання встановлених 
вимог, а не на особистісне та професій-
не зростання;

умови науково-педагогічної (педа-
гогічної) діяльності та склад працівни-
ків закладів педагогічної освіти, які не 
можуть повною мірою забезпечити 
роботи в умовах прискореної модерні-
зації змісту;

невідповідність ключових профе-
сійних компетентностей випускників 

закладів педагогічної освіти викликам 
цифрового суспільства [6].

Відтак, проявами проблеми в ре-
зультаті є погіршення якості освіти, 
зумовлене неспроможністю частини 
працівників освіти до практичного ви-
користання інноваційних технологій.

Одним із шляхів розв’язання про-
блеми передбачається є безперервний 
професійний та особистісний розвиток 
педагогічних працівників, включаючи 
структуру, зміст, організацію та мето-
дики (технології) навчання, збільшення 
в освітніх програмах питомої ваги 
практичної підготовки й, відповідно, 
ефективне опанування професійними 
компетентностями. «Конкурентоспро-
можність педагогічного працівника ви-
значається його професіоналізмом, за-
лежить від рівня кваліфікації, досвіду 
педагогічної діяльності, майстерності, 
наявності професійно значущих якос-
тей, зокрема мобільності, особистої від-
повідальності за власний неперервний 
професійний розвиток, налаштованос-
ті на сприйняття нового, здатності до 
особистого творчого розвитку, іннова-
ційних пошуків і відкриттів» [6].

Згідно з дослідженнями Світового 
економічного форуму, проведеними 
для визначення основних умінь людей у 
2015 році із прогнозованими вміннями, 
що будуть важливими у 2020 році, «Ви-
рішення комплексних життєвих про-
блем (Complex Problem Solving)», «Кри-
тичне мислення (Сritical Thinking)», 
«Креативність (Creativity)»   – є тими 
здатностями, які знаходяться на верши-
ні рейтингу, так звані «навички майбут-
нього».
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Формуванню професійних особли-
востей, характерним креативній (твор-
чій) особистості працівника освіти 
(вчителя, викладача, освітнього управ-
лінця-менеджера), людини, яка має ор-
ганізувати ефективний освітній про-
цес, залучити до активної діяльності 
усіх учасників, спонукати їх до власної 
діяльності, навчити критично думати 
та результативно діяти присвячено чи-
мало наукових праць українських і за-
рубіжних учених, зосібна Е. Карпової, 
М. Холодної, Дж.-П. Гілфорда, В. Кан-
Каліка, В.  Андреєва, В.  Моляко, 
О. Кульчицької, А. Спіркіна, В. Андру-
щенка, М. Згуровського, В.Кременя, В. 
Лугового, С. Ніколаєнка та ін.

Професійні й особистісні здібності 
майбутніх працівників освіти розви-
ваються у тісному зв’язку з теоретич-
ним навчанням і практичної підготов-
кою, спільному плануванні організа-
ційної діяльності структурного під-
розділу закладу освіти, дотримання 
обов’язкових вимог та удосконалення 
освітньої програми, навчального пла-
ну згідно із загальноєвропейськими 
нормами і наявними умовами.

Сучасними тлумачними словника-
ми поняття “креативність” визначено 
як творча новаторська діяльність або 
спроможність оперативно вирішувати 
проблеми, суперечливі ситуації, про-
дукувати оригінальні ідеї тощо. Креа-
тивна особистість має уявляти резуль-
тат свого задуму, усвідомлює і визна-
чає послідовні кроки для реалізації. У 
методичній літературі креативність 
часто й небезпідставно ототожнюють 
із творчістю. У психолого-педагогічній 

літературі терміни «творча особис-
тість» і «креативна особистість» вико-
ристовуються рівночасно: психологіч-
ний словник потрактовує термін «кре-
ативність» як «здібність швидко і не-
стандартно вирішувати інтелектуальні 
і навчальні задачі» [1, 178].

Фондом «Демократичні ініціати-
ви» імені Ілька Кучеріва та фірмою 
«Юкрейніан соціолоджі сервіс» з 5 по 
20  червня   2015  р. було проведено 
опитування батьків учнів закладів за-
гальної середньої освіти, вчителів та 
директорів шкіл у м. Києві та 15-ти 
областях України, яке засвідчило, що 
«понад 70% педагогів загалом задово-
лені можливостями підвищення влас-
ної кваліфікації. При цьому можли-
вості вдосконалення свого професій-
ного рівня освітяни вбачають пере-
довсім у інноваційних методах 
викладання (47%), найновіших здо-
бутках у фаховій сфері (43%) та у во-
лодінні інформаційними технологія-
ми (41%)» [2]. З метою аналізу динамі-
ки зміну ставлення до освітніх ре-
форм, і зокрема до інноваційної 
діяльності освітян, студентами Глу-
хівського НПУ ім. О. Довженка було 
здійснено подібну дослідницьку ро-
боту в межах організаційно-управлін-
ської практики «Управління дошкіль-
ними, загальноосвітніми та іншими 
навчальними закладами системи за-
гальної середньої освіти» з 05.11.2018р. 
до 02.12.2018р. Одержані результати 
засвідчили позитивну динаміку в 
усвідомленні всіма респондентами 
важливості впровадження інновацій 
в освітній процес закладу освіти: «Ін-
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новаційні методики викладання» ви-
значили важливими 85% опитаних, 
«сучасні дослідження (здобутки) у 
фаховій сфері» – 63%, «володіння пра-
цівником освіти інформаційними 
технологіями» – 81% респондентів.

Водночас показники усвідомлення 
необхідності реформування освіти 
з-поміж майбутніх працівників закла-
дів освіти дещо нижчі й не конкрети-
зовані, а саме: 36% майбутніх вчителів 
відповіли, що зміни потрібні в техно-
логіях навчання, виховання та особис-
тісному розвитку, 27% – в режимі ро-
боти педагогів, 18%  –  в управлінні, 
19% респондентів зазначили, що зміни 
не потрібні. Більшість майбутніх педа-
гогів (понад 55%) не відчувають сфор-
мованої готовності до впровадження 
інновацій у власну професійну діяль-
ність.

Основні риси креативної особис-
тості педагога найбільшою мірою фор-
муються у майбутніх працівників сфе-
ри освіти саме в період навчання у за-
кладі вищої освіти  – забезпечується 
набуття креативності (творчості) сту-
дентами в умовах освітнього середови-
ща (у процесі науково-дослідної, інди-
відуально-самостійної навчальної ро-
боти), створення якого є, на нашу дум-
ку, обов’язковою та необхідною 
вимогою.

Опанування зазначеними компе-
тентностями має бути передбачено 
освітніми програмами, навчальними 
планами, й бути зорієнтовано на 
програмовані результати навчання. 
Модернізація освітніх програм має 
охоплювати не тільки впровадження 

особистісно-орієнтованого, компе-
тентнісного підходу в освіті (забез-
печення формування необхідних 
компетентностей), формування ме-
неджерських (управлінських) нави-
чок із широким використанням ін-
формаційно-комунікаційних та циф-
рових технологій для ефективної ді-
яльності в умовах реальної автономії 
закладів освіти; опанування іннова-
ційних освітніх технологій, а й при-
щеплення інноваційності як способу 
мислення [6].

Висновки. Проведене дослідження 
дало змогу засвідчити, що впрова-
дження інноваційних технологій в 
освітній процес закладів вищої освіти 
сприяє підвищенню його ефективнос-
ті й удосконаленню процесу форму-
вання фахової компетентності май-
бутніх працівників освітньої галузі. 
Водночас здійснюється модернізація 
системи освіти, простежується пози-
тивна динаміка розвитку дослідниць-
кої інноваційної діяльності науково-
педагогічного складу, розроблення, 
освоєння та реалізація інноваційних 
освітнріх технологій; формування су-
часного стилю мислення з його харак-
терними ознаками: креативністю, 
гнучкістю, системністю, перспектив-
ністю, об’єктивністю, тощо.

Деклароване сучасним законодав-
ством України право здобувачів освіти 
отримати доступ до найсучасніших 
знань та компетентностей, які можуть 
бути опановані ними на відповідних 
освітніх рівнях, потребує невідкладної 
належної підготовки та вдосконалення 
педагогічних (науково-педагогічних) 
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працівників. Для усвідомленої, повно-
цінної участі педагога в інноваційній 
діяльності важливо, щоб він був не 
тільки безпосереднім учасником, а й 
об’єктивним експертом на етапі її ана-
лізу, що сприятиме реалізації особис-
тісного потенціалу, підвищенню за-
гальної культури, здійсненню адекват-
ного самооцінювання та самокорекції 
професійної діяльності [7, 67].

Отже, інновація є важливим чинни-
ком розвитку сфери освіти, а управлін-
ня інноваційним процесом, що перед-
бачає створення умов для її відтворен-
ня,  – основним механізмом, який ви-
значає її якість та якість освіти в цілому.
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Штучним інтелектом називають 
програмне забезпечення здатне вико-
нувати завдання, що потребують вико-
ристання інтелекту людини. До таких 
завдань належать розпізнавання мов-
лення, прийняття рішень, візуальне 
сприйняття та інші. Штучні нейронні 
мережі базуються на застосуванні вели-
кої кількості даних, зокрема таких, як 
зображення та звукових інструкції.

У сфері освіти штучний інтелект досі 
використовується мало, незважаючи на 
очевидні переваги та перспективи. Існу-
ючі програми здебільшого призначені 
для учнів початкового рівня знань.

У таких системах відповіді учнів 
аналізуються, що дозволяє вчителю 
зробити висновок про рівень знань 
учнів та знайти можливі прогалини у 
знаннях. Деякі з програм мають кілька 
рівнів складності. Таким чином учні не 
переходять до вищого рівня, якщо не 
продемонструють достатнього рівня 
знань на нижчому.

Системи штучного інтелекту з успі-
хом використовуються у програмних 

комплексах, що надають довідки. Зо-
крема штучно створений персонаж 
персонаж виступає як асистент викла-
дача, відповідаючи на рутинні запи-
тання та розвантажуючи викладача, 
оскільки схожих запитань багато. 
Штучний інтелект поступово знахо-
дить свій шлях в учбові аудиторії ви-
щих учбових закладів. Студенти ма-
ють різні здібності, рівень знань та 
здатність засвоєння нового матеріалу. 
Алгоритми машинного навчання за-
безпечують аналітичне оцінювання 
результатів.

Наприклад, Third Space Learning  – 
платформа, що надає онлайн допомогу 
в області математики у режимі реально-
го часу. система аналізує реакцію сту-
дента, що допомагає виокремити ви-
падки нерозуміння матеріалу на ран-
ньому етапі та запобігти майбутніх 
проблем. Система забезпечує персо-
нальне керівництво студентами та 
представляє базову теорію і моніторить 
відповіді студентів з метою об’єктивної 
оцінки. Зворотній зв’язок дозволяє сис-
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темі визначити найкращий шлях до 
оволодіння предметом. Зокрема це 
означає оптимізацію учбового плану. 
До таких систем належать Thinkster 
Math та Carnegie Learning [1].

Крім того, платформа штучного ін-
телекту підтримує соціальну мережу, у 
якій студенти отримують поради від 
інших студентів з усього світу. Алго-
ритми машинного навчання застосову-
ються у мережі для автоматичного 
фільтрування спаму. Очевидною пере-
вагою слугує той факт, що дана плат-
форма робить навчання студента пер-
соналізованим.

До того ж, завдяки цій платформі 
штучного інтелекту викладачі мають 
можливість створювати нові підручни-
ки та вправи відповідно до вимог окре-
мих курсів. Проте роботи не здатні по-
вністю замінити викладача, наприклад 
тому, що не мають здатності співчувати.

Системи штучного інтелекту також 
застосовуються у навчанні англійській 
мові. Було розроблено систему, яка має 
трьохшарову структуру:

‒ браузер, що обслуговує користува-
чів системи;

‒ інформаційна мережа, яка надсилає 
запити на передачу даних та виконує 
логічні операції у предметній області;

‒ база даних, до функцій якої належать 
читання та запис даних, а також передача 
інформації до мережі, де вона обробляєть-
ся та відображається у веб сторінці та над-
силається до браузера [2, c. 36].

Система складається з експертної 
системи, яка допомагає викладачам та 
студентської системи. Важливими ком-
понентами таких систем є бази даних, 

бази знань та лексичні бази даних, що 
дозволяють генерувати речення при-
родною мовою. У якості бази знань ви-
ступають певного роду семантичні мо-
делі, які описують предметну область.

Розрізняють чотири типи користу-
вачів: адміністратори, студенти, викла-
дачі та експерти, відповідно до можли-
востей у рамках системи та їх обов’язків.

Адміністратор підтримує систему у 
робочому стані. Його обов’язок поля-
гає у тому, щоб змінювати пароль, опе-
рувати запитами, модифікувати та ви-
даляти тестову інформацію, керувати 
викладачами та студентами.

У якості експертів виступають ви-
кладачі з високою кваліфікацією та ве-
ликим досвідом, які створюють шабло-
ни необхідні для штучної нейронної 
мережі. Крім того, експерти аналізують 
та модифікують вміст бази даних [3].

Студенти вводять им’я користувача 
та пароль для того, щоб увійти у систе-
му. Вони виконують вправи та тести, а 
також проходить подальше навчання 
згідно з результатами тестів.
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Необхідність вирішення проблем 
надання професійної педагогічної під-
тримки обдарованим учням спонукає 
науковців шукати шляхи вдосконален-
ня роботи вчителів шляхом надання їм 
спеціальної підготовки. В зв`язку з 
цим, актуалізується питання вивчення 
педагогічного досвіду країн, які вже 
успішно реалізують таку підготовку. 
Однією з них є держава Ізраїль.

Вивченню питання спеціальної під-
готовки вчителів до роботи з обдарова-
ними учнями присвячено роботи бага-
тьох науковців, серед них: українські: 
В. Алфімов, О. Антонова, О. Бочарова, 
П.  Тадеєв та ін.; ізраїльські: Х.  Девід 
(H.  David), Х.  Відергор (H.  Vidergor), 
Ш.  Роузмерін (Sh.  Rosemarin), Б.  Еілем 
(B. Eilam) та ін.; закордонні: С. Гелехер 
(S.  Gallagher), Д.  Сиск (D.  Sisk), 
Дж. Фельдхьюсен (J. Feldfusen), Дж. Фрі-
мен (J. Freeman) та ін.

Діяльність, пов`язана з розвитком 
обдарованих дітей, потребує постійно-
го вдосконалення як професійного 
рівня педагога, так і його творчих на-
вичок і спеціальних знань та вмінь. З 
огляду на це, багато країн дійшли ви-
сновків про необхідність запрова-
дження обов`язкової спеціальної під-

готовки педагогів до роботи з обдаро-
ваними учнями.

Ізраїль, що є одним зі світових ліде-
рів з розвитку дитячої обдарованості, 
також успішно реалізує програми зі спе-
ціальної підготовки вчителів, що бажа-
ють працювати з обдарованими учнями. 
Розуміння необхідності запровадження 
такої підготовки сформувалося посту-
пово з набуттям досвіду надання педаго-
гічної підтримки учням, що мають висо-
кі інтелектуальні, особистісні, творчі або 
фізичні здібності. Спочатку програми 
додаткової підготовки вчителів запропо-
нували окремі навчальні заклади країни. 
Поступово питання здійснення такої 
підготовки вийшло на державний рі-
вень, що обумовило появу у 2010  році 
наказу Міністерства освіти, культури та 
спорту Ізраїлю про обов`язкову підго-
товку вчителів і спеціалістів, що працю-
ють з обдарованими учнями. Відтоді всі 
вчителі та спеціалісти, що працюють з 
обдарованими дітьми, мають отримати 
відповідну кваліфікацію та сертифікат. 
Для цього було розроблено спеціальну 
програму післядипломного навчання. 
Кілька провідних навчальних закладів 
країни отримали ліцензії для здійснення 
такої підготовки. Курс навчання для 
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вчителів триває два роки і передбачає 
240 годин підготовки, а для інших спеці-
алістів (психологів, консультантів, ар-
тистів, митців, майстрів)  – 60  годин. 
Програма включає як теоретичну, так і 
практичну підготовку. Вчитель обдаро-
ваних учнів має розуміти феномен дитя-
чої обдарованості, знатися на методах її 
діагностики, вміти надавати психологіч-
ну підтримку обдарованим дітям, воло-
діти сучасними методами навчально-ви-
ховної роботи з учнями, що мають висо-
кі здібності тощо. «Метою програми 
професійного розвитку вчителів для об-
дарованих є створення цілісного підхо-
ду у навчанні обдарованих учнів, що 
означає обов’язкове дотримання зв’язку 
між такими компонентами навчання, як 
когнітивний, емоційний, соціальний та 
екологічний.» [1]

Розумінню чому навчати вчителів об-
дарованих учнів допомагають такі науко-
ві праці, як «Важливість вчительського 
ставлення у справі виховання і навчання 
обдарованих дітей» (The Importance of 
Teachers’ Attitude in Nurturing and 
Educating Gifted Children) ізраїльського 
науковця Х. Девід (H. David) [2]. В роботі 
виокремлюються головні вимоги до вчи-
теля обдарованих дітей, а саме: наявність 
певних особистісних характеристик, екс-
пертних професійних та дидактичних 
знань, спеціальні знання з навчання об-
дарованих дітей, а також адміністративні 
здібності. Кожну з вимог автор розкриває 
та обґрунтовує певним набором компо-
нентів. «Складання списку характерис-
тик ідеального вчителя обдарованих 
учнів є цікавою теоретичною вправою, 
що може мати внесок у галузь філософії 

освіти, а також слугувати додатковою 
пропозицією для підготовки як вчителів, 
які ще не працювали, так і тих, хто вже 
працює.» [2, 74]

Дослідження питання доводить, що 
додаткове підвищення кваліфікації пе-
дагогів безумовно впливає на ефектив-
ність роботи з дітьми, що мають високі 
здібності, і суттєво підвищує результати 
співпраці вчителя і учня. Разом з тим, 
інформаційно-технічний прогрес надає 
дітям з високими здібностями широкі 
можливості розвиватися більш само-
стійно і незалежно, тому вчителі обдаро-
ваних учнів мають постійно підвищува-
ти свій професійний рівень, адаптувати-
ся до нових освітніх реалій і вміти кон-
курувати з технічними засобами 
навчання, вміло використовуючи їх 
можливості на свою користь.

Таким чином, вивчення найкращого 
світового педагогічного досвіду є дієвим 
шляхом розвитку вітчизняної науки, а 
його впровадження – важливим джере-
лом удосконалення практики роботи з 
обдарованими дітьми.
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Значне місце серед досліджень об-
дарованої особистості посідають ро-
боти світових науковців, які присвяче-
ні вивченню феномена обдарованості 
серед жінок. Ця проблема достатньо 
глибоко висвітлена у розвідках таких 
дослідників обдарованості та таланту, 
як Б.  Керр, Дж.  Віллінскі, Дж.  Елліс, 
М. Группетта, Л. Уілсон, С. Рейс та ба-
гатьох інших.

Вони стверджують, що обдаровані 
жінки здатні більш належним чином 
адаптуватися до свого середовища, 
щоб вижити в психологічному плані. 
Вони вважають свій вибір виправда-
ним та не розглядають ситуацію як 
втрачені можливості. Вивчаючи жит-
тєвий шлях та кар’єру іменитих жінок, 
дослідники виявили багато спільного: 
періоди часу, коли обдаровані жінки 
залишались на самоті, «ненажерливе» 
читання, відсутність або смерть бать-
ків, прийняття відповідальності на 
себе, відчуття відмінності від інших, 
як у позитивному, так і негативному 
сенсі. Іншим аспектом обдарованості 
серед жінок є так званий «синдром 

страху успіху», коли жінки проявля-
ють свої здібності не на повну силу, 
якщо змагаються з чоловіками. Також 
їм притаманне гостре почуття відпо-
відальності за інших, а також тенден-
ція «придушувати» свої надзвичайні 
таланти та здібності. Так, «синдром 
емпатії» виявляється серед обдарова-
них жінок набагато частіше ніж серед 
обдарованих чоловіків. Це можна спо-
стерігати у будь-якій ситуації, коли 
чоловіки значно болісніше сприйма-
ють поразку, якщо програють жінці.

Ще одним явищем, яке найчастіше 
можна спостерігати у поведінці жінок 
є «синдром самозванця». Цей феномен 
характеризується «самопридушенням» 
і є не чим іншим, як проявом самоза-
хисту обдарованої жінки, коли жінка 
надає своєму начальнику, учителю або 
власному чоловіку тільки ті відповіді, 
які вони хочуть почути, тому що об-
даровані жінки не вірять у власний ін-
телект. Іншими спільними ознаками 
обдарованих жінок є перфекціонізм і 
самотність або ізоляція. Значна кіль-
кість досліджень підтримує тенденцію 
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ЖІНОК

Скирда А.Є.
канд. пед. наук, доцент кафедри мовної підготовки ДВНЗ «Донецький 
національний технічний університет»

Ключові слова: обдарованість, талант, «синдром самозванця», «синдром 
співчуття», «синдром бджолиної матки», «синдром Попелюшки»

Keywords: giftedness, talent, «imposter syndrome», «empathy syndrome», «bee 
queen syndrome», «Cinderella syndrome»



62 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

обдарованих жінок відмовлятися від 
своїх особливих талантів і обирати 
традиційні жіночі ролі.

Серед інших особливих жіночих 
рис, які впливають на зростання і роз-
виток усіх жінок, але є особливо акту-
альними для обдарованих є такі:

• «Синдром бджолиної матки» – це 
сучасна «супержінка», яка має ви-
конувати безліч ролей та 
обов’язків.

• «Комплекс Попелюшки»  – є ха-
рактерним для жінок, які чекають 
на принца з казки, який прийде 
та буде опікуватись усіма її про-
блемами.

• «Комплекс досконалості»  – коли 
обдаровані жінки встановлюють 
для себе нереалістичні цілі, намага-
ючись бути найкращими в усьому.

На додаток до цих специфічних жі-
ночих явищ, які впливають на досяг-
нення обдарованих жінок, є культур-
ний вплив і соціальні упередження. 
Загублений потенціал доволі часто має 
культурно-лінгвістичне підґрунтя. 
Оскільки для того щоб досягти успіху, 
чужинцям потрібно успішно адапту-
ватись до іншого культурного середо-

вища, що завжди виявляється більш 
складним завданням для обдарованих 
жінок порівняно з обдарованими чо-
ловіками через певні упередженості 
у суспільстві.
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Питанню організації науково-до-
слідницької роботи студентів у закла-
дах вищої освіти завжди приділялося 
багато уваги. Науково-дослідницька 
діяльність є ефективною і результа-
тивною умовою розвитку творчих зді-
бностей студентів. Її метою є створен-
ня умов для всебічного розвитку і реа-
лізації творчого і наукового потенціа-
лу студентів вищого навчального 
закладу. Тому науково-дослідницька 
діяльність сприяє розвитку дослід-
ницьких і наукових здібностей у сту-
дентів.

Основними формами науково-до-
слідницької роботи, що здійснюється у 
позааудиторний час є: наукові гуртки, 
проблемні групи, студентські лабора-
торії, виконання наукових досліджень 
в період проходження практики, ви-
конання курсових і дипломних робіт, 
розробка макетів і навчальних трена-
жерів для лабораторних і практичних 
занять, участь в наукових і науково-
практичних конференціях, участь в 
конкурсах. Серед усіх зазначених форм 
науковий гурток можна вважати одні-
єю із найбільш застосовуваних та 
ефективних.

В літературі можна знайти ряд ро-

біт, присвячених дослідженню питан-
ня організації роботи наукових гуртків 
[1, 2, 3]. Проте питання організації хі-
мічного наукового гуртка у вищих на-
вчальних закладах висвітлено недо-
статньо [4].

Науковий гурток – це організаційне 
утворення на кафедрі, учасниками 
якого є студенти факультету, яке фор-
мується згідно напряму наукової ді-
яльності кафедри та у відповідності до 
затверджених тематичних планів ро-
боти [1]. Хімічні гуртки мають вирішу-
вати певні завдання. Відповідно до 
ролі хімічної науки в сучасному житті 
цими завданнями, в першу чергу, є:

– свідоме, міцне і глибоке засвоєн-
ня основ хімічної науки, її понять, за-
конів, учень і теорій;

– оволодіння спеціальними прак-
тичними вміннями та навичками в га-
лузі хімії;

– розвиток пізнавальних і розумо-
вих здібностей та умінь самостійно 
оволодівати знаннями.

Формат організації роботи у гурт-
ках дозволяє поєднувати різні форми 
роботи, такі як: бесіди, диспути, обго-
ворення доповідей тощо. А обов’яз-
ковою умовою є виконання кожним 
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студентом індивідуальної дослідниць-
кої теми. Робота у науковому гуртку 
має творчий характер і виховує у сту-
дента якості дослідника, збагачує і за-
кріплює знання й уміння студентів, 
готує їх до розв’язання завдань, які 
мають практичне значення.

Головне завдання при організації 
науково-дослідницької роботи в рам-
ках наукового гуртка  – це озброєння 
студентів методиками наукових дослі-
джень. Найбільш поширеними мето-
дами є теоретичний аналіз наукової 
літератури, спостереження, експери-
мент. На основі цього формується 
вміння формулювати певну проблему, 
вміння працювати з науковою літера-
турою та здійснювати її пошук. Осно-
вними методами отримання фактич-
ного матеріалу є спостереження, що 
характеризується перш за все чітко 
усвідомленою метою. В такій ситуації 
студент-дослідник виділяє тільки ті 
факти, деталі, зв’язки, які його цікав-
лять.

Попереднє планування роботи на-
укового гуртка є вкрай важливим. Те-
матика дослідницьких робіт має не 
просто відповідати науковому спряму-
ванню кафедри, вона має бути ще й 
цікавою для студентів. Звичайно ж 
слід залишати і простір для творчої ді-
яльності студентів, адже окремі заці-
кавлені наукою студенти можуть само-
стійно пропонувати теми своїх дослі-
джень.

Хімія є експериментальною нау-
кою і передбачає наявність у майбут-
нього вчителя не лише суми теоре-
тичних знань, але і великого переліку 

практичних умінь і навичок. Звичай-
но, формування цих компетентнос-
тей відбувається впродовж всього 
періоду навчання в ході виконання 
лабораторних робіт. Проте, викону-
ючи лабораторну роботу, студент 
має лише одну-дві спроби при про-
веденні якогось досліду, а під час ви-
конання науково-дослідницької ро-
боти йому необхідно багаторазово 
повторити експеримент, отриманий 
результат обробити статистично, 
узагальнити, осмислити та теоретич-
но обґрунтувати.

В ході виконання лабораторної ро-
боти всю підготовчу роботу робить 
лаборант: це і підготовка посуду, при-
готування розчинів реактивів, підго-
товка необхідних приладів. Досліди 
виконуються згідно підібраних та пе-
ревірених методик. В процесі ж вико-
нання науково-дослідницької роботи 
студент мусить самостійно здійсню-
вати ці етапи, починаючи з підбору та 
аналізу літературних джерел, вибору 
відповідних методів та методик вико-
нання експериментальної частини, 
підготовки обладнання та реактивів і 
закінчуючи аналізом одержаних ре-
зультатів. Він має навчитися критич-
но оцінювати результати власної ді-
яльності, визначати способи і шляхи 
їх корекції, оволодіти технологією 
оформлення та представлення ре-
зультатів дослідження.

Цінність роботи наукового гуртка 
полягає не тільки в поглибленні знань 
студентів, формуванні навичок пла-
нування та проведення наукової екс-
периментальної роботи, але ще й в 
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тому, що це – гарний спосіб познайо-
митися з тактикою та методологією 
наукового дослідження ще задовго до 
виконання дипломної роботи, оскіль-
ки найчастіше до роботи в наукових 
гуртках залучаються студенти молод-
ших курсів. До того ж виконання екс-
периментальної роботи часто дозво-
ляє студенту визначитися з подаль-
шим напрямком своєї науково-до-
слідницької роботи.

Отже залучення студентів до нау-
ково-дослідницької роботи у науко-
вих гуртках дозволяє не тільки закрі-
пити та поглибити їхні знання з хімії, 
практичні навички, але ще й підви-
щити інтерес до самостійного оволо-
діння інформацією та знаннями. 
А успішне виконання індивідуальних 
дослідницьких завдань і, як наслідок, 
моральне задоволення від цього є 
важливим психологічним моментом, 
що підсилює мотивацію до подаль-
ших творчих наукових пошуків.
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Teaching effective communication 
skills must be the cornerstone for any 
university curriculum. A student who 
can’t communicate effectively will not be 
able to compete in the modern world. 
Social, economic, political and cultural 
changes in Ukraine, its integration into 
the world educational environment, im-
plementation of the EU recommenda-
tions as for the competent specialist train-
ing are impossible without personal and 
professional development of a specialist 
who is able to adapt to multicultural, mul-
tilingual environment for the realization 
of personal and professional needs and to 
work in a complete harmony with the in-
ternational community. And in its turn, 
this is impossible without achieving a 
high level of foreign language mastering 
in the process of professional activity. In 
the government strategic documents such 
as: the Law of Ukraine “On Higher Edu-
cation” (2014), the “National Education 
Development Strategy for the period 
2012-2021”, the “Project of Concept of 
Ukraine Education Development during 
2015-2025” it is emphasized on training 
competitive specialists in the economic 
sphere who are able to speak fluently a 

foreign language as a means of interna-
tional communication, to conduct oral 
and written business negotiations with 
foreign partners, to fill in the forms of fi-
nancial documents, to make financial 
agreements/reports, to discuss financial 
and economic issues taking into account 
current trends of economy development 
and to improve professional knowledge 
by means of reading a professional litera-
ture in a foreign language [1].

The globalization of English and a 
growing demand for good English-speak-
ing skills in the job market in particular 
have been placing a greater emphasis on 
the learning of English speaking skills in 
Ukraine. The universities emphasize de-
veloping English skills for professional 
communication. English is one of the core 
subjects in universities and it is essential 
that students receive a good education in 
this subject. Since writing and speaking 
are such significant parts of the English 
language, the teacher is obliged to possess 
knowledge of how to improve students’ 
proficiency in an efficient way. The ques-
tion is how to use this knowledge when 
the teacher is supposed to compose dif-
ferent methods for lessons, evaluate the 
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exercises and give proper feedback to the 
students [2].

Communication is an important skill 
for every modern student to master. With 
massive online social media usage chang-
ing how the world communicates, it’s no 
wonder some struggle to properly com-
municate their thoughts and feelings and 
tailor them to the right audience. Ad-
vances in digital media, changing career 
environment and greater competition in 
colleges and workplaces makes improving 
student communication skills a must. 
Cramming tips the night before a job in-
terview won’t do the trick if students are 
trying to make an impression in the col-
laborative workplaces of the future. When 
it comes to acquiring indispensable com-
munication skills, there’s no time like the 
present [3].

How to develop communication or 
speaking skills? Just like any other skill 
set, communication is one that needs 
practice. There are different strategies to 
enhance students’ speaking abilities. 1) 
One of the most common is to offer group 
presentations and assignments. Team-
building exercises can also help students 
sharpen both oral and written communi-
cation skills. Not only does it offer stu-
dents the chance to work in small groups, 
thereby reducing some of the pressure, 
but it also gives them the opportunity to 
debate their opinions, take turns, and 
work together towards a common goal. 2) 
Ask open-ended questions. Because they 
require more than a one- or two-word 
response, open-ended questions are vital 
for inspiring discussion and demonstrat-
ing that there are multiple ways to per-

ceive and answer a question. You might 
set a timer for short informal conversa-
tions and challenge students to use open-
ended questions. For example, you might 
show students the difference in how much 
more information they can obtain by ask-
ing “What did you like best about the 
presentation?” rather than simply “Did 
you like the presentation?” 3) Use tasks 
and activities that foster critical thinking. 
Another task-based method for improv-
ing student communication skills is 
through critical thinking exercises. These 
can be done verbally or through written 
assignments that give students the chance 
to answer questions creatively using their 
own words and expressions. Classroom 
culture can be established by saying things 
like, “I listened to what X said, and actu-
ally it’s made me think differently–I’m 
starting to change my mind,” or, “I’m not 
totally sure yet, but I think …. What do 
you think?”

It is important to teach many commu-
nication skills, for example summarizing 
a discussion. Students need to know what 
a summary is. They may also need some 
sentence stems to structure summarizing 
a discussion (“The main points you raised 
were...,” “In summary, we talked about...”). 
They may also need practice judging 
when it’s useful to summarize a discus-
sion [4].

One of the common problems faced 
by teachers is supporting quiet students. 
For them, increasing the amount of talk 
in classroom may be hard. A teacher has 
to invite such students into a discussion, 
asking them a question. You can also sup-
port quieter students by giving them a 
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specific role, such as summarizer of the 
discussion. Encouraging them to speak in 
a supportive environment may give some 
quieter students the confidence they need 
to find their voice.

To sum it up, making students speak 
more English in class is not only a matter 
of “forcing” them to speak. This requires 
thorough preparation of proper teaching 
materials. A few tips for teachers in gener-
al: 1) reduce your TTT (Teacher Talking 
Time) in the classroom, by giving simple 
and clear instructions. Being a teacher of 
English is different from being a lecturer. 
2) Increase STT (Student Talking Time), 
eliciting students’ participation. 3) avoid 
yes/no questions; ask questions that make 
students speak in order to make them-
selves clear. 4) be careful how you correct 
students. For instance, if you want to point 
out a mistake to a student, instead of saying 
“Oh! this is not correct,...” or “You made a 
mistake,...” etc. you’d better say “Very good 
try, but you’d better say/do...” or “Nice try/
beginning. Now why don’t you...?” 5) 
When students are having fluency practice 
(for instance, free conversation), which is 
totally different from pronunciation or 
grammar practice, never correct them, un-
less something really serious happen. Let 
them talk. Let them feel that they can com-
municate in despite of their mistakes in 
pronunciation, grammar etc. Praise them 

for speaking and show satisfaction. 8) don’t 
forget that participating/speaking is what 
really matters in this situation, and when a 
student participates (answering questions, 
clarifying, helping other in English, argu-
ing etc) accept that as something good, 
otherwise you will make your student shy 
and quiet (lack of participation). 9) for ac-
tivities such as group discussion/debate, 
topics must be of students’ interest and, the 
last but not the least, relevant to their field 
of study and future profession [5].
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Цифрова зйомка та Інтернет дають 
змогу швидко підготовити ексклюзив-
ні рекламні матеріали, зафіксувати 
важливі події, зустрічі, симпозіуми 
тощо. За допомогою мережі Інтернет 
результати миттєво розповсюджують-
ся серед широкого круга партнерів та 
споживачів. Все це має велике значен-
ня для сучасного бізнесу. Для вирішен-
ня цих задач необхідне професійне 
володіння сучасною фотоапаратурою, 
приладами, аксесуарами, володіти 
основами композиції та технікою фо-
тозйомки. Не менше значення має і 
володіння технологіями обробки 
отриманих цифрових зображень за до-
помогою спеціалізованих програмних 
засобів зокрема растрового редактора 
Photoshop та Lightroom. Такими зада-
чами можуть бути виправлення поми-
лок експозиції, тонова та колірна ко-
рекція зображень, видалення шуму, 
підкреслення головних об’єктів та 
«приглушення» другорядних, привне-
сення або видалення тих чи інших 
об’єктів, перенесення композиції у 
інше місце і так далі. Метою є форму-
вання у студентів компетентностей з 
фотографування та подальшого реда-
гування цифрових фото із застосуван-
ням графічного редактора Adobe 
Lightroom. Чому саме Lightroom? На-
самперед тому, що широкий діапазон 

представлених функцій дозволяє не 
лише візуально змінювати стиль зо-
браження, а і вносити зміни в більш 
складніших розділах, таких як “Camera 
calibration”, що дозволяє коригувати 
параметри та ефекти об’єктивів різних 
фокусних відстаней. Він позбавлений 
багатьох недоліків Adobe Photohop для 
обробки фотографій. Підтримує ко-
лекції фотографій, має дуже зручний 
інтерфейс, не має функцій, не потріб-
них для обробки фотографій. Для пев-
них кругів користувачів Lightroom  – 
ідеальний програмний додаток для об-
робки фотографій.

Мета статті: відібрати зміст ви-
вчення графічного редактора Adobe 
Lightroom в процесі формування про-
фесійної компетентності бакалаврів 
спеціальності комп’ютерні технології.

Згідно з вимогами освітньо-профе-
сійної програми студенти повинні:

знати: основи фотографування; 
призначення й склад сучасної фото-
техніки; основи фотозйомки і компо-
зиції; природу й характеристики ра-
стрових зображень; технологію ство-
рення й редагування цифрових зобра-
жень; технологічні прийоми тонової та 
колірної корекції цифрових зобра-
жень; засоби створення професійної 
реклами з використанням спецефек-
тів; технологічні професійні прийоми 

ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ФОТОГРАФА

Тимчук А.Т.
маґістрант ІПФ групи мКТ  
наук. керівн.: д.пед.н., проф. І.М. Цідило
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ретушування й монтажу зображень; 
особливості підготовки зображень для 
Інтернету.

вміти: формувати оптимальний на-
бір фототехніки для ефективної зйом-
ки різних об’єктів і подій; обирати 
оптимальні параметри для здобуття 
якісних фотографій; компонувати кадр 
згідно основ композиції та дизайну; 
виявляти похибки й спотворення зо-
бражень для подальшого їх виправлен-
ня; застосовувати програму Adobe 
Photoshop для проведення загальної 
тонової й колірної корекції різних ти-
пів зображень застосовувати техноло-
гії створення колажів, методи накла-
дення тіней з обліком спеціальних 
ефектів на шарах (імітація рельєфу, 
висвітлення, обведений контуру зо-
браження); проводити відновлення 
ушкоджених фотознімків, розфарбо-
вування чорно-білих фотографій; за-
стосовувати фільтри для розмиття, 
підвищення різкості і імітації світло-

вих ефектів, а також фільтри для до-
сягнення «художніх» ефектів[2].

Аналіз змісту вивчення навчальної 
дисципліни показав відсутність тем з 
вивчення програмного забезпечення 
Adobe Lightroom. Постає проблема у 
відборі змісту навчального матеріалу з 
вивчення даного програмного середо-
вища, яке зможе значно вдосконалити 
обробку зображень.

Методика викладення дисципліни 
передбачає використання сучасних 
технічних засобів, включаючи 
комп’ютери та мультимедійні проекто-
ри. Для індивідуалізації навчання сту-
дентам видаються диференційовані 
індивідуальні завдання на лабораторні 
та практичні заняття, а також завдан-
ня для самостійної роботи

У процесі викладання навчальної 
дисципліни для активізації навчально-
пізнавальної діяльності студентів пе-
редбачене передбачено застосування 
таких навчальних технологій, як лекції 

Таблиця 1 
Розподіл форм та методів активізації процесу навчання за темами навчальної дисци-
пліни (лекційні заняття)
Тема Практичне застосування навчальних техно-

логій
Тема 1. Фотографія: від минуло-
го до сучасності

Лекція проблемного характеру з питань сучасно-
го фотомистецтва, робота в малих Групах.

Тема 2. Основні поняття фото-
зйомки

Лекція проблемного характеру з питання
«Режимів фотозйомки»

Тема 3. Фотозйомка для різних
бізнес-завдань

Презентація результатів

Тема 4. Особливості растрових 
зображень

Лекція проблемного характеру з питань
публікації зображень, презентація результатів

Тема 5. Виділення областей в 
зображенні. 

Лекція проблемного характеру з питання
«Технологія використання масок»

Тема 6. Тонова та колірна
корекція зображень

Презентація результатів

Тема 7. Поліпшення якості
зображень – ретуш

Мозкова атака, презентація результатів
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проблемного характеру, мозкові атаки, 
презентації [1].

Теми лабораторно-практичних за-
нять

Виконання лабораторних робіт є 
одним із способів формування розу-
мових дій і практичних навичок. До 
основних видів проведення лабора-
торних робіт відносять: фронтальні 
лабораторні роботи, лабораторний 
практикум та цикловий метод.

У ході лабораторних робіт студент 
набуває професійних компетентнос-
тей та практичних навичок роботи з 
фотоапаратом, засвоює техніку фото-
зйомки, застосовує відповідні про-
грамні продукти для обробки цифро-
вих фотографій. Для обробки вибира-
ються як авторські роботи, виконані 
студентами, так і спеціальні навчальні 
фотографії відповідно до теми, яка ви-
вчається.

За результатами виконання завдан-
ня на лабораторному занятті студенти 
оформляють індивідуальні звіти про 
його виконання та захищають ці звіти 

перед викладачем. Теми лабораторних 
занять написані у табл. 2.

Державним стандартом професійно-
технічної освіти для підготовки робітни-
ків з професією фотограф передбачено 
обсяг навального часу на обов’язкову 
компоненту змісту до 80%, і на варіатив-
ний компонент до 20%. Після завершен-
ня навчання кожен учень повинен уміти 
самостійно виконувати всі роботи, пе-
редбачені освітньо-кваліфікаційною ха-
рактеристикою, технологічними умова-
ми і нормами.

При здобутті професії фотограф ви-
значено професійні компетентності, які 
отримують студенти після вивчення 
навчальної дисципліни: обирати та ви-
користовувати фототехніку, здійснюва-
ти фотографування та редагування 
цифрових зображень для розв’язання 
поставлених бізнес-завдань.

Таким чином нами розроблено на-
вчально-методичне забезпечення до 
курсу «Цифрова фотографія та оброб-
ка зображень». Згідно програми перед-
бачено: 7  годин лекційного заняття, 

Таблиця 2 
Теми лабораторних занять
Назва змістового
модуля

Теми практичних (лабораторних) занять (за 
модулями)

Змістовий
модуль 
1. Цифрова фотографія

Практичне заняття 1. Знайомство з фотоапаратом
Практичне заняття 2. Керування параметрами зйомки
Практичне заняття 3. Проведення фотозйомки

Змістовий
модуль 
2. Технологія обробки
цифрових фотографій

Практичне заняття 4. Дослідження колірних моделей, 
зміна розмірів цифрових фотографій, оптимізація 
зображень для Інтернету
Практичне заняття 5. Виділення областей, застосуван-
ня масок, створення колажів
Практичне заняття 6. Проведення тонової та кольоро-
вої корекції
Практичне заняття 7. Засвоєння технологій поліпшен-
ня якості зображень



72 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

12 годин лабораторних занять та 18 го-
дин для самостійного опрацювання. 
Сформована методична розробка ла-
бораторних занять з використанням 
програмного забезпечення Adobe 
Lightroom.
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Аналіз сучасних досліджень і публі-
кацій свідчить про накопичений пев-
ний досвід щодо формування профе-
сійної майстерності концертмейстера. 
Проблему професійної підготовки 
концертмейстера розглянуто у дослі-
дженнях С.  Белькевич, Г.  Курбонова, 
А.  Люблінського, В.  Пустовіта, 
С. Фейнберга, В. Фрейдмана, Р. Хавкі-
ної-Трахтер, Г. Ципіна, Є. Шендерови-
ча та ін. Фундаментальні положення 
музичної педагогіки та виконавства 
викладені у працях К.  Виноградова, 
Г. Нейгауза, С. Ріхтера, С. Рубінштейна 
та ін. Вивчення мистецтвознавчої та 
музикознавчої літератури дозволяє 
зробити висновок, що музично-вико-
навська діяльність концертмейстера є 
різновидом художньо-творчої діяль-
ності. Специфіка професійної діяль-
ності концертмейстера закладу вищої 
освіти має яскраво виражені риси ба-
гатофункціональності. У музично-до-
відковій літературі “концертмейстер-
ство” розглядається як багатофункціо-
нальна творча (виконавська, педаго-
гічна, організаційна) діяльність щодо 
розкриття художнього задуму музич-
ного твору [2]. Є.  Шендерович вио-
кремлює дві функції діяльності кон-
цертмейстера: власне виконавську та 
педагогічну. Спрямованість роботи 
концертмейстера полягає у творчій 

взаємодії із солістом-виконавцем та 
передбачає різноманіття видів і типів 
діяльності у межах професії. В педаго-
гічній стратегії і тактиці професійної 
діяльності концертмейстера існують 
наступні типи взаємовідносин: настав-
ництво – співпраця – консультування. 
Є.  Шендерович впевнений, що діяль-
ність концертмейстера поєднує твор-
чо-педагогічні та психологічні функції, 
при цьому їх важко відокремити один 
від одного у навчальному процесі. Сут-
ністю діяльності концертмейстера За-
кладу вищої освіти в сучасній музич-
ній практиці, на погляд дослідника, 
слід вважати супровід, який є не лише 
процесом музикування, але і засобом 
творчості, що підтримує будь-які вну-
трішні спонукання у процесі розкрит-
тя художнього задуму музичного тво-
ру [6].

Професійна діяльність концерт-
мейстера відбувається за такими на-
прямками:

• організаційному, який полягає у 
контактах із солістом, камерним 
ансамблем тощо;

• педагогічному  – процес і резуль-
тат навчальної діяльності;

• виконавському  – участь у різно-
манітних концертах

Важливим завданням концертмей-
стера є розуміння природніх можли-

ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Харченко Ю.Т.
Мелітопольський державний педагогічний університет  
імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна
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востей і перспектив студента-виконав-
ця. Сутність при цьому завжди зали-
шається одна: забезпечення повноцін-
ного процесу художньої творчості 
соліста або колективу музикантів, тоб-
то супровід творчого процесу. Необ-
хідною умовою творчого процесу кон-
цертмейстера із студентом є наявність 
задуму і його втілення щодо розкриття 
художнього задуму музичного твору. 
Реалізація задуму органічно пов’язана 
з активним пошуком, який полягає в 
розкритті інтерпретації художнього 
образу твору. Майстерність концерт-
мейстера глибоко специфічна. Вона 
вимагає від піаніста не тільки величез-
ного артистизму, але і різнобічних му-
зично-виконавських обдарувань, во-
лодіння ансамблевої технікою, знань 
основ співочого мистецтва, особли-
востей гри на різних інструментах, 
відмінного музичного слуху, спеціаль-
них музичних навичок з читання пар-
титур, вміння імпровізувати на форте-
піано. Педагогічний аспект полягає у 
співпраці зі студентами в вокальному, 
хоровому, інструментальному та хоре-
ографічному класах. Творча діяльність 
концертмейстера особливо яскраво 
відбувається у сумісної виконавської 
діяльності із солістами, колективами. 
Виконавська діяльність концертмей-
стера дуже різноманітна. Існує безліч 
різних форм виконавської практики: 
виступ у концертах-лекціях, вечорах-
романсах, звітного концерту класу ви-
кладача, участь в конкурсах, олімпіа-
дах, майстеркласах, інструментальний 
супровід заліків, іспитів тощо. Все це 
вимагає від фахівця безліч професій-

них якостей. Важливою умовою про-
фесіоналізму концертмейстера закла-
ду вищої освіти є наявність у нього 
виконавської культури, яка передбачає 
розвинутий художній смак, широту 
світогляду, свідоме ставлення до му-
зичного мистецтва, готовність до му-
зично-просвітницької діяльності. 
Спільна діяльність студента-виконав-
ця і концертмейстера загалом спрямо-
вана на:

1)  набуття знань, умінь і навичок 
студентом, з одного боку, і передаван-
ня професійного досвіду концертмей-
стером, з іншого боку, тобто відбува-
ється в системі “концертмейстер-педа-
гог – студент-учень”;

2) практичне застосування набутих 
професійних знань і навичок у спіль-
ній навчальній та виконавчій діяль-
ності, яка відбувається в системі “кон-
цертмейстер і виконавець-студент  – 
співвиконавці, партнери”.

Кожний з цих напрямків обумов-
лює існування відповідних соціальних 
і художніх функцій концертмейстер-
ської творчості, а також принципів ді-
яльності, найважливішими з яких є: 
толерантність до думки всіх учасників 
художнього процесу; координації на-
мірів і дій учасників підготовчого і 
творчого процесу; пріоритет музики 
як основи художньої діяльності [4]. 
Концертмейстер має практично опа-
новувати різні жанри музичного мис-
тецтва, намагаючись розширити свій 
досвід і зрозуміти особливості кожно-
го виду виконавства. Концертмейсте-
рові вкрай необхідно накопичити різ-
номанітний музичний репертуар, що 
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надає можливість сприймати музику 
різних стилів й жанрів. Для опануван-
ня стилем будь-якого композитора 
зсередини, бажано грати поспіль бага-
то його творів. Досвідчений концерт-
мейстер виявляє інтерес до пізнання 
різноманітних музичних жанрів, зна-
йомства з музичними творами бага-
тьох композиторів, слухаючи їх у за-
пису і на концертах. Професійна май-
стерність концертмейстера передбачає 
певні піаністичні навички, здібності і 
якості, творчу активність та ініціатив-
ність, художнє мислення; багатство і 
розмаїття емоційного спектра, широту 
і розвиненість комплексу музичної об-
дарованості, чутливий музичний слух, 
уяву, вміння охопити форму твору, ар-
тистизм, здатність втілювати задум 
композитора. Для постановки цікавих 
завдань у музично-творчої діяльності 
концертмейстерові зазвичай буває не-
достатньо знань тільки зі свого пред-
мета. Необхідні глибокі пізнання в 
дисциплінах музично-теоретичного 
циклу (гармонії, аналізу музичних 
форм, поліфонії, історії музичного 
мистецтва тощо). Гнучкість мислення, 
здатність опановувати музичне мисте-
цтво у різних зв’язках – все це сприяє 
творчому осмисленню та творчому 
трактуванню художнього задуму ком-
позитора.

Отже, аналіз сутності та структури 
концертмейстерської діяльності пояс-
нює багатоплановість виконавської та 
педагогічної творчості концертмейсте-
ра, яка обумовлена сутністю професії, 
що полягає в супроводі як засобі твор-
чого самовираження, що виявляється 

в підтримці різних ініціатив в галузі 
музичного мистецтва і співтворчості із 
студентом у педагогічному процесі. 
Особливості художньо-творчої діяль-
ності концертмейстера відзначаються 
у співпраці з вокалістами, диригента-
ми, інструменталістами, хореографа-
ми. Майстерність концертмейстера ви-
магає від фахівця не тільки величезно-
го артистизму, але й різнобічних му-
зично-виконавських обдарувань, 
володіння ансамблевої технікою, зна-
ння основ музичного мистецтва, осо-
бливостей гри на різних інструментах, 
також відмінного музичного слуху, 
імпровізації на фортепіано. Концерт-
мейстер закладу вищої освіти має про-
довж життя займатися самоосвітою 
для досягнення необхідних підсумків у 
роботі зі студентами.
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Professional plurilingual competence 
is one of key competencies of a manager, 
since in their professional activity man-
agers have to be able to communicate 
with partners from abroad, be aware of 
conversation rules and business etiquette 
adopted in various foreign countries, 
make use of information sources in for-
eign languages, and actively apply their 
experience in cross-cultural professional 
sphere. Professional plurilingual compe-
tence (PPC) of the future manager is a 
universal professional and personal 
quality that integrates linguistic and pro-
fessional knowledge and skills and char-
acterizes the specialist’s ability to take 
part in multicultural communication in 
the field of management and to use the 
possibilities of their own language reper-
toire and non-verbal means for solving 
job-related tasks [6, 55].

One of the priority methods for the 
formation of the PPC is the contrastive 
method (or method of comparison in 
another terminology). According to L. 
Malikh [3], the ability of students to com-
pare languages   (cultures, communicative 
situations, facts, etc.) refers to the meta-
linguistic strategy, which is the ability to 
transfer the methods of learning one lan-
guage into another language and to en-
hance the culture of an individual stu-

dent’s work, and which can only be devel-
oped systematically by completing tasks 
based on the comparison procedure.

While comparing and contrasting the 
languages, students may face problems in 
learning grammar structures and memo-
rising new vocabulary. Therefore, at the 
stage of eliminating lexical and gram-
matical difficulties, the method of exer-
cises should also be used. According to P. 
Obraztsov, the essence of this method is a 
systematic repetition of actions in order 
to master the theoretical knowledge and 
practical skills, as well as to consolidate 
and improve their quality [4, 64].

Thus, a special complex of contrastive 
exercises has been developed and applied 
in the process of PPC formation. Since the 
purpose of the PPC formation is to de-
velop not only linguistic but also profes-
sional and communicative competences, 
the exercises on forming, training and 
consolidating plurilingual skills and abili-
ties should be situational, informative, 
and time-saving. They also should create 
conditions for multilanguage communi-
cation in a professional context.

The system of contrastive exercises 
includes the following types: multilingual 
noncommunicative exercises (analytical, 
lexically oriented); multilingual receptive 
exercises; multilingual partly communi-
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cative (mediative); multilingual commu-
nication thematic exercises (interactive).

The process of PPC formation is also 
based on the method of linguistic experi-
ence actualisation, which correlates with 
the principle of relying on linguistic and 
educational experience of students [1]. 
The use of this method is of particular 
importance in the teaching of vocabulary 
and grammar of the acquired languages. 
For example, it assumes that all gram-
matical phenomena in each particular 
language are presented in close connec-
tion with similar phenomena in another 
language. Comparing the differences be-
tween languages and identifying unique 
phenomena in the acquired languages 
prevent language interference. The meth-
od of linguistic experience actualisation is 
not identical to the comparative method, 
since it is important not only to compare 
the languages   but to correlate them with 
the linguistic experience of students. The 
PPC formation is based on the definition 
of a communicative development zone in 
one language, which includes linguistic 
knowledge and speech skills, and on the 
basis of which the developmentzone in 
the second language is determined; thus, 
the students’ linguistic experience is actu-
alised.

The method of linguistic experience 
actualisation is due to the integrity of plu-
rilingual competence, which makes it 
possible to rely on the principle of co-
learning languages in the process of de-
veloping plurilingualism. In addition, the 
application of this method should be 
guided by the principle of integrity in 
aquiring several languages. Thus, there 

must be a basic first foreign language 
(FL1) that integrates other foreign lan-
guages. Mastering the FL1  is a linguistic 
basis for learning other foreign languages; 
mastering FL2 also becomes the basis for 
acquiring FL3, etc.

The method of linguistic experience 
actualisation is related to the bilingual 
comparison method, the essence of which 
is disclosed by O. Yegoshina [2]. This 
method involves comparing related lan-
guages (e.g. Ukrainian and Russian, Eng-
lish and German) on the one hand, and 
comparing the mothertongue (Ukrainian 
or Russian) and the acquired one (Eng-
lish, German, etc), on the other hand. 
This method is based on the study, evalu-
ation and application of grammatical, 
lexical, and stylistic equivalents in compa-
rable language systems.

The analysis of bilingual comparisons 
is a rather promising area in the method-
ology of teaching language disciplines, 
since the focus on the correlative facts of 
the acquired languages has a developmen-
tal and educational importance for the 
students’ PPC formation. Studying lan-
guage disciplines on the basis of bilingual 
comparison contributes to mutual enrich-
ment of the two methodical systems and 
determination of common methodologi-
cal goals and tasks, the main of which is 
the formation of plurilingual competence. 
This method of learning is promising due 
to the common origin of the Ukrainian, 
Russian, English and German languages, 
since these languages   belong to the Indo-
European group of languages.

In the process of PPC forming the 
method of bilingual comparison is ap-



 79 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY.   #13

plied to solve the following methodologi-
cal tasks:

• developing skills in analysing, se-
lecting and expedient use of linguis-
tic means;

• identifying universal and specific 
features of linguistic means of the 
appropriate functional style in dif-
ferent languages;

• enriching the students’ vocabulary 
with professional terminology.

The quality and result of the process of 
PPC formation are related to the develop-
ment of various functions of independent 
activity of future managers and their criti-
cal attitude to their activities. This re-
quires the use of the language portfolio 
method, the main purpose of which is to 
reveal the individual abilities of each stu-
dent in the process of PPC formation. In 
addition, the creation of one’s own lan-
guage portfolio contributes to the follow-
ing tasks:

• improving the quality of students’ 
education;

• reflecting on the dynamics of their 
own achievements;

• developing the ability to evaluate 
their own results;

• developing communicative skills 
[3].

In the PPC formation process the use 
of the portfolio is a new method of form-
ing reflexive skills, which involves the 
students’ ability to rethink their activities, 
to raise new questions, to put forward 
various arguments, and to think critically. 
In the process of creating their portfolio, 
students feel responsible for their studies; 
they independently evaluate the results of 

their training activities. Thus, conditions 
for increasing students’ self-esteem and 
confidence in their own capabilities are 
created, the individual characteristics of 
each student are revealed to the maxi-
mum, creative activity attitude is formed, 
the motivation for further personal cre-
ative growth, reflection skills and socia-
bility are developed.

The use of interactive learning meth-
ods also contributes to the effective PPC 
formation. The use of such methods in-
volves developing the students’ sustain-
able cognitive interest, intellectual activi-
ty, and creative autonomy. The imitation 
methods which are characterized by sim-
ulating future professional activities are 
the most effective in the process of profes-
sional development of future specialists.

Thus, one of the effective methods for 
the PPC formation is a simulating role-
play through which future specialists can 
gain experience in their professional com-
munication area. The game is a unique 
mechanism for modeling professional 
and social activity and accumulating and 
transferring practical experience, that is, 
mastering the means of solving problems, 
as well as ethical experience associated 
with certain norms and rules of conduct 
in different situations [7]. The main pur-
pose of the simulation role-play is to de-
velop and improve the professional com-
petence of students, so the simulation is-
sues should reflect the key aspects of their 
future professional activity [5, 81].

Thus, the PPC formation of future 
managers is one of the most important 
tasks in their professional training. The 
solution of this task requires the develop-
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ment of both relevant theoretical posi-
tions and methodological means which 
contribute to its purposeful formation.
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Інтенсивне реформування освіти 
вимагає наполегливих пошуків транс-
формування освітнього процесу на гу-
маністичних засадах. Одним із виявів 
такого трансформування є інновацій-
ні освітні технології, що передбачають 
якісно нові перетворення як педагогіч-
ного процесу в цілому, так і його скла-
дових, і сприяють істотному підви-
щенню його ефективності. У сучасній 
моделі освіти особливе значення має 
розвиток особистості. Одним з аспек-
тів розвитку особистості є розвиток 
розумової діяльності, де значне місце 
займає узагальнення і систематизація 
знань. Психолого-педагогічне значен-
ня узагальнення полягає в розвитку 
логічного мислення, творчих здібнос-
тей учнів, створенні в їх свідомості ці-
лісної наукової картини світу, в фор-
муванні наукового світогляду[1].

Питанням узагальнення і вдоскона-
лення знань учнів в методиці викла-

дання хімії приділяли велику увагу 
багато педагогів-методистів, які вне-
сли великий вклад в теорію і практику 
навчання. Чайченко Н.  Н. [2] розро-
блена методична система формування 
узагальнених знань учнів про хімічні 
елементи. В роботі виділено наступні 
рівні узагальнення знань: перший (ви-
щий) рівень ‒ узагальнення знання 
учнів про основні хімічні теорії; дру-
гий рівень ‒ узагальнені знання учнів 
про класи хімічних елементів; третій 
рівень ‒ узагальнені знання учнів про 
групи хімічних елементів; четвертий 
рівень ‒ узагальнені знання учнів про 
індивідуальні хімічні елементи. Уза-
гальненням знань з органічної хімії 
займалась Базелюк І. І. [3]. Вона вказу-
вала на зростаючу роль самостійної 
роботи, оскільки на уроках узагаль-
нення не вивчається новий матеріал, а 
в основному йде обговорення в різних 
аспектах того, що знайоме учням.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ 
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До числа умов формування уза-
гальнених умінь відносять: вміння 
учнів виконувати певні елементарні дії 
і операції виявленої структури; роз-
криття ролі кожної з виконуваних опе-
рацій; уявлення операційного складу 
дій у вигляді плану, алгоритму, схеми; 
підведення учнів до усвідомлення уза-
гальненого уявлення про виконувані 
операції; організація діяльності учнів 
із засвоєння вмінь [4]. Узагальнення ‒ 
один з найскладніших прийомів мис-
лення і навчальної роботи. Тому увагу 
учнів слід звернути на значення при-
йому узагальнення, використання яко-
го є умовою швидшого і свідомого за-
своєння навчального матеріалу з хімії.

Модульне конструювання процесу 
вивчення хімії є одним із способів реа-
лізації системного підходу в навчанні і 
дозволяє не тільки вибудувати структу-
ру навчального змісту, визначити 
зв’язки між системоутворюючими зміс-
товними компонентами, а й розробити 
технологію діяльнісного їх засвоєння 
учнями в конкретних умовах. При та-
кому конструюванні за основну систем-
ну одиницю планування та організації 
діяльності вчителя і учнів приймається 
тематичний модуль як конкретний 
проект навчально-пізнавальної діяль-
ності учнів та вчителя, націлений на 
вирішення певних завдань засвоєння 
змісту окремої великої теми в рамках 
системи уроків. Модуль будується на 
основі логічно пов’язаних складових 
частин ‒ навчальний зміст теми і про-
цес засвоєнню [5].

У процесі узагальнення і системати-
зації знань можливе використання різ-

них методів навчання. Одним з най-
більш поширених методів узагальнен-
ня і систематизації є бесіда, яка активно 
використовується в модульному на-
вчанні, під час обговорення різних пи-
тань. Вона може дати бажаний успіх, 
якщо тема не дуже велика і учні попере-
дньо добре підготовлені. У старших 
класах ефективні оглядовий виклад 
(лекції) із застосуванням системного 
аналізу складних об’єктів і їх моделю-
вання (знакового або графічного). 
Оглядові лекції проводяться на початку 
вивчення модульної програми, вони 
покликані мотивувати навчальну діяль-
ність, зацікавити учнів, включити їх в 
роботу. Для активізації розумової ді-
яльності учнів під час викладу вчителя 
рекомендується складати план, тези або 
конспект повідомлення. Це змусить 
учнів міркувати, виділяти головне, 
формулювати свою думку так, щоб 
зручно було фіксувати її на папері.

Одним з важливих засобів узагаль-
нення і систематизації є самостійна 
робота учнів з підручником при робо-
ті з модульною програмою. Правильна 
організація самостійної роботи учнів з 
підручником, додатковою і довідковою 
літературою може сприяти успішному 
узагальненню і систематизації знань.

Велике значення для узагальнення 
мають схематичні зображення і гра-
фічні моделі які часто застосовуються 
при вивченні органічної хімії. Чим 
більш широких узагальнень ми бажає-
мо досягти, тим більше значення слід 
надавати розвитку мислення, аналіти-
ко-синтетичної діяльності учнів, тим 
більшу роль у цьому процесі відігра-
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ють схеми, числові таблиці, діаграми, 
карти різних видів, граматичні табли-
ці, графічні і знакові моделі та інші 
схематичні та символічні зображення.

Певну роль в процесі узагальнення 
і систематизації можуть грати лабора-
торні досліди і практичні роботи. Ла-
бораторно-узагальнюючі заняття від-
різняються певною складністю завдань 
і зазвичай складаються з цілого комп-
лексу знань, навичок і умінь, 
об’єднаних однією ідеєю і близькими 
за змістом поняттями. Узагальнення і 
систематизація в навчанні хімії ‒ це 
необхідний етап повного циклу на-
вчально-пізнавальної діяльності учнів 
із засвоєння знань. Узагальнення і сис-
тематизація є одним з важливих засо-
бів підвищення якості знань школярів, 
розвитку їх логічного мислення, вмін-
ня самостійно орієнтуватися в на-
вчальному матеріалі.
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Сучасному закладу дошкільної осві-
ти потрібні вихователі, яким  властива 
інша типологічна структура особистос-
ті. Суб’єкт має постійно змінюватися, 
спроможним саморозвиватися й само-
визначатися в різних ситуаціях, відкри-
тим до соціального замовлення освіти 
(суб’єкт, який усвідомлює своє профе-
сійне призначення, сприймає педагогіч-
ну діяльність як важливий пріоритет, 
готовий до постійного перенавчання й 
поновлення знань, удосконалення 
умінь і навичок організації навчальної 
діяльності дітей дошкільного віку).

Отже, на підставі аналізу науково-
педагогічного дискурсу свідчуємо, що 
реалізація формування лінгвокульту-
рологічної компетентності майбутніх 
вихователів закладів дошкільної осві-
ти можлива за умови розробки 
та впровадження спеціально скоректо-
ваної освітньої технології [1; 3; 4].

Одним із завданням для конструю-
вання технології формування лінгво-
культурологічної компетентності май-
бутніх вихователів закладів дошкільної 
освіти у  процесі фахової підготовки є 
визначити етапи технологічного про-
цесу формування лінгвокультурологіч-
ної компетентності майбутніх вихова-
телів закладів дошкільної освіти [2].

У процесі нашого дослідження ми 
визначаємо такі етапи: мотиваційно-
цільовий, змістово-процесуальний та 
оцінно-результативний [2].

Так, мотиваційно-цільовим етапом 
передбачається усвідомлене входжен-
ня студента в простір навчальної ді-
яльності на заняттях, визначається 
особистісний сенс майбутньої діяль-
ності. Цим процесом керує викладач: 
спочатку у формі діалогу, далі – із  за-
провадженням дослідницьких мето-
дів. Як системи на цьому етапі визна-
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чається особистісний результат вихо-
вання й навчання, а також – прийоми, 
засоби й технології, у процесі яких за-
своюється зміст освіти.

Змістово-процесуальним етапом 
передбачається, що підґрунтям засво-
єння змісту є універсальні засоби, ме-
тоди діяльності. За такого підходу 
в  майбутніх вихователів закладів до-
шкільної освіти виникає позитивне 
ставлення до пізнання природничо-
наукової картини світу. Відповід-
но до складності завдання робота ор-
ганізовується в індивідуальній, парній 
або колективній формі. Результати ді-
яльності обговорюються, уточнюють-
ся, коригуються навідними запитання-
ми та зіставленнями. Провідними є 
методи, завдяки запровадженню яких 
забезпечується саморозвиток, самоак-
туалізація майбутніх вихователів за-
кладів дошкільної освіти. Цьому спри-
яють аналіз, метод проектів, колектив-
ного навчання, технології портфоліо, 
модульного, критичного, проблемного 
навчання тощо.

Рефлексивно-оцінним етапом ор-
ганізовується рефлексія й самооцінка 
студентами – майбутніми вихователя-
ми закладів дошкільної освіти – влас-
ної навчальної діяльності, під час якої 
співвідносяться її мета й результати, 
визначається ступінь їх відповідності 

й накреслюється нова мета діяльнос-
ті. Рефлексією і адекватною самооцін-
кою забезпечується усвідомлення сту-
дентами рівня досягнення запланова-
ного результату діяльності, розуміння 
власних проблем, створюються пере-
думови для подальшого самовдоско-
налення.

Отже, структура процесу форму-
вання лінгвокультурологічної компе-
тентності являє собою організовану 
сукупність компонентів (етапів про-
цесу) і звʼязків між ними, якими забез-
печується реалізація спільної мети  – 
досягнення майбутніми вихователями 
закладів дошкільної освіти певного 
рівня сформованості лінгвокультуро-
логічної компетентності.
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Метод CLIL (Content and Language 
Integrated Learning або предметно-
мовне інтегроване навчання) останнім 
часом набирає все більшої популяр-
ності у викладанні англійської мови у 
вищих навчальних закладах, що зу-
мовлено рядом причин. Серед них 
основними є: сучасна вища освіта має 
за мету виконання замовлення сус-
пільства, тобто підготовку спеціаліс-
тів, які володіють не тільки безпосе-
редньо спеціальністю, а також профе-
сійною англійською мовою; англійська 

мова все частіше стає мовою викла-
дання програм післядипломної освіти; 
володіння навичками професійної ко-
мунікації англійською мовою дозволяє 
здобувачу вищої освіти або випускни-
ку вищого навчального закладу про-
водити наукові дослідження в закор-
донних університетах, приймати 
участь у міжнародних дослідницьких 
групах та публікувати результати своїх 
досліджень в міжнародних наукових 
журналах. Таким чином, глобалізація в 
сучасному світі, європейська інтегра-
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на занятті з курсу «Граматичні категорії» на прикладі тем «Modal verbs», 
“Moods”, “Syntax”. Авторами виділені основні цілі методики предметно-мовного 
інтегрованого навчання. Розглядаються матеріали, які використовуються для 
вивчення зазначених тем. Авторами визначені та проаналізовані основні 
переваги та труднощі при імплементації методики CLIL у вищих навчальних 
закладах України.

Ключові слова: предметно-мовне інтегроване навчання, компетентності, 
міжкультурна комунікація, граматичні категорії.
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ція України, розробка новітніх мето-
дик навчання іноземній мові зумовлю-
ють прискорення впровадження різ-
номанітних методик навчання для під-
вищення якості освіти у закладах 
вищої освіти України.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій дозволяє зробити висновок про 
те, що питання впровадження предмет-
но-мовного інтегрованого навчання 
(CLIL) займає одне з провідних місць в 
дослідженнях як вітчизняних так і за-
кордонних науковців. Найбільш поши-
реними та перспективними методика-
ми навчання іноземних мов, які при-
йняті в Євросоюзі, вважаються CLIL 
(Content and Language Integrated 
Learning) та CALL (Computer Assisted 
Language Learning), як показує аналіз 
останніх публікацій у цій сфері [6, 7]. 
Різними аспектами предметно-мовного 
інтегрованого навчання займалися такі 
вітчизняні вчені як С. Бобиль, Ю. Руд-
нік, Ю. Соболь та багато інших. Серед 
зарубіжних науковців, які розглядали 
це питання можна виокремити таких 
дослідників як М. Аллен, Д.Греддол, Л. 
Коллінз, Д. Марш та ін. На сьогодніш-
ній день велика кількість наукових пу-
блікацій обґрунтовує необхідність 
впровадження CLIL у вищих навчаль-
них закладах України [4, 5, 8].

Щодо досладження аспектів інте-
грованого навчання, то варто виділити 
роботи, Л.К. Мазунова, який пропонує 
„інтегрований підхід”, під час імпле-
ментації якого оволодіння іноземною 
мовою, тобто аудіюванням, говорін-
ням, читанням і письмом в умовах 
спеціально організованого спілкуван-

ня характеризується єдиним вмотиво-
ваним предметним змістом. Ю.Б. Клоч-
ков, З.Н. Ієвлева вивчали інтегрований 
підхід з позиції теорії діяльності. 
Н.М. Кучина досліджувала способи ін-
тегрованого управління операційними 
та мотиваційними компонентами на-
вчально-пізнавальної діяльності сту-
дентів немовного вузу при навчанні 
граматики англійської мови. М.П. Си-
соєв після своїх досліджень дійшов до 
висновку про ефективность інтегра-
тивного методу навчання граматики в 
різноманітних соціальних та культур-
них контекстах.

В європейському союзі досить 
успішно використовують методику 
CLIL на практиці, але досі залишається 
відкритим питання про впровадження 
даної методики у вищих навчальних 
заклади України, зокрема у нашому 
дослідженні обумовлено особливості 
використання технологій інтегровано-
го навчання під час викладання дис-
ципліни «Граматичні категорії осно-
вної мови». Використання інтегрова-
ного навчання передбачає подвійну 
природу використання мови: як цілі і 
як засобу, тому дослідження таких 
курсів як граматика іноземної мови є 
особливо цінними для дослідження. 
Адже основна перевага залучення 
CLIL полягає у вихованні крос куль-
турної свідомості, розвитку та вдоско-
наленні мовних компетенцій та підви-
щенні мотивації студентів. Розвиток 
мовної компетенції студентів міг би 
перейти на якісно новий рівень, якщо 
застосування поданої методики буде 
вивчено на саме практичних заняттях.
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Мета статті: виділення основних 
цілей методики CLIL; опис впрова-
дження предметно-мовного навчання 
на практичних заняттях з англійської 
мови при вивченні модальних дієслів, 
способів дієслова та синтаксису; ви-
значенні та аналізі основних переваг 
та труднощів при імплементації мето-
дики CLIL у вищих навчальних закла-
дах України.

Під час впровадженні предметно-
мовного інтегрованого навчання на 
заняттях з дисципліни «Граматичні ка-
тегорії основної мови» зі студентами 
2 курсу метод CLIL (предметно-мовне 
інтегроване навчання) передбачав ряд 
основних цілей щодо практичного за-
стосування:

• володіння граматичними нави-
чками мовлення: репродуктивни-
ми, тобто граматичними нави-
чками говоріння і письма (актив-
ним граматичним мінімумом)

• рецептивними навичками, тобто 
граматичними навичками аудію-
вання і читання (активним і пасив-
ним граматичним мінімумом) [9].

• розвиток навичок міжкультурної 
комунікації;

• вивчення професійної терміноло-
гії англійською мовою;

• вдосконалення загальних компе-
тенцій мови, яка вивчається;

• розвиток навичок усного мовлення;
• виховання крос культурної свідо-

мості студентів.
Формування граматичної компе-

тенції формується під час виконання 
ряду вправ від простіших до складні-
ших, відповідно з поступовим введен-

ням граматично-синтаксичних кон-
струкції для їх ефективного засвоєння 
студентами. Проте відмінність інте-
грованого навчання від методу, який 
формується на виключному виконі за-
вдань, полягає в активному викорис-
танні комунікативно-когнітивного 
підходу, який уможливлює системний 
відбір граматичних засобів для здій-
снення усномовленнєвої діяльності.

Виділяючи критерії, щодо грама-
тичних структур, які потенційно бу-
дуть використані у процесі навчання 
варто виділити наступні:

– розповсюдженість і частотність – 
граматична структура широко вико-
ристовується у академічному та усно-
му мовленні, часто зустрічається в лі-
тературі;

– сполучуваність  – граматична 
структура легко сполучується з різни-
ми мовними одиницями;

– багатозначність функції [8].
Процес введення граматичних 

структур також повинен бути засвоє-
ним відповідно в логічній послідов-
ності  – від граматичних структур, які 
повністю співпадають з граматичними 
структурами в українській мові, потім 
граматичні структури, що відрізня-
ються за формою від граматичної 
структури рідної мови за рахунок спо-
лучення з різними формами інфініти-
ва та граматичні структури, що відріз-
няються розмаїтістю вираження зна-
чень [8].

На другому курсі навчання дисци-
пліна «Граматичні категорії основної 
мови», відповідно до затвердженої на-
чальної програми, передбачається ви-
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вчення модальних дієслів, способів ді-
єслова та синтаксису.  Вивчення осо-
бливостей реалізації методу предмет-
но-мовного інтегрованого навчання в 
процесі навчання граматики англій-
ської мови як другої іноземної, дозво-
лило визначити основні його особли-
вості: реалізація комунікативної тех-
нології формування граматичних на-
вичок; орієнтування навчального 
процесу на особистість студента; на-
явність свідомого компонента в на-
вчанні граматики; опора на лінгвістич-
ний досвід студента у іноземній та 
рідній мовах; застосування стратегій 
вивчення мови. Реалізація комуніка-
тивної технології формування грама-
тичних навичок означає спрямовуван-
ня навчання на практичне викорис-
тання мови завдяки моделюванню 
умов, за яких відбувається реальне ін-
шомовне спілкування у вправах кому-
нікативного характеру.

Використання технологій введення 
студентів в атмосферу активної кому-
нікації дозволяє підвищити рівень за-
своєння навчального матеріалу. Фор-
мування усномовленнєвої граматичної 
компетенції на засадах інтегрованого 
навчання має відбуватися на основі 
таких дидактичних принципів: на-
ступності та систематичності й послі-
довності [1, с. 48], [2; 3].

Наприклад, інтегроване навчання з 
вивчення дієслів з іноземної мови про-
понується розпочати з проблемних си-
туацій, завдання студентів обговорити 
ситуацію з товаришем да сформувати 
ряд порад, які б вони дали на місці 
психолога, друга, батьків, тощо. Таке 

завдання стимулює студетнів вико-
ристовувати ряд дієслів. Таких як may, 
might, should, have to, must без прямого 
оголошення теми уроку. Наступним 
кроком заняття є обговорення запро-
понованих порад вже в мікро групах 
після чого зазначені поради обговорю-
ються всією студентською аудиторією. 
На базі такого представлення нової 
теми пропонується робота з текстами 
різних рівнів складності, завдання до 
яких спонукають студентів говорити 
про необхідність, бажання, намір щось 
зробити.

1. My eyes are tired.
2. They quarrelled last night.
3. My life is hectic.
4. Bess’ boyfriend is too young.
5. What a horrible film!
6. Jack thinks his girl is light-minded.
7. Mr. Snow has gone bankrupt.
8. The roses have faded.
9. I caught a cold last week.
10. Now I’m coughing and sneezing.
11. The police are helpless in this case.
12.I have developed a splitting head-

ache.
13. I haven’t been getting enough sleep 

lately.
14. She’s been eating only one meal a day.
15. This is my sixth cup of coffee this 

evening.
На підставі опрацьованого матеріа-

лу студенти самостійно повинні при-
йти до висновку щодо використання 
модальних дієслів та їх відмінностей з 
позиції граматики. Наприклад, студен-
ти можуть виділити наступні правила 
вживання модальних дієслів Functions 
of Modal Verbs
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Expressing ability (can/be able to)
Expressing obligation/duty/necessity 

(must/ have to/ ought to/ should/need)
Expressing prohibition (mustn’t/ can’t)
Expressing certainty (must/can’t)
Expressing probability (ought to/ 

should)
Expressing possibility (can/could/

may/might)
Asking for permission (can/Could/

may/Might/ be allowed to)
Making request (can/will/could/

would/may/might)
Making offers (shall/can/could)
Giving advice (should/ ought to/ 

must)
Крім того, своєрідність форми та 

семантико-синтаксичні особливості, 
зокрема модальних дієслів, дозволя-
ють згрупувати їх за наступними кри-
теріями:

1) за різновидами форми;
2) за значенням;
3) за сполученням з різними фор-

мами інфінітива.
Як правило основними трудноща-

ми, з яким зіштовхуються студенти та 
викладач є наступні:

1) суміщення вираження часових 
відношень сполученням модального 
дієслова з неперфектним і перфектним 
інфінітивом (might understand замість 
might have understood);

2) неадекватне трактування зна-
чень модальних дієслів (can win за-
мість might win; can be замість must be; 
can’t go замість may not go; don’t have to 
work замість mustn’t work; must see за-
мість can see).

Отже, після використання методу 

предметно-мовного інтегрованого на-
вчання під час викладання дисципліни 
«Граматичні категорії основної мови» 
ми можемо прийти до висновку про те, 
що запропонований метод стимулює 
розвиток комунікативних навичок 
студентів, інтерактивна взаємодіє зі 
студентами, використання реальних 
життєвих ситуацій стимулюють сту-
дентів розширювати їх граматичні ак-
тивні та пасивні мінімуми. Основними 
складностями під час вивчення мо-
дальних дієслів стали суміщення ви-
раження часових відношень сполучен-
ням модального дієслова з неперфек-
тним і перфектним інфінітивом та не-
адекватне трактування значень 
модальних дієслів.

Можемо зробити висновок, що для 
реалізації такої методики у вищих на-
вчальних закладах України необхідні 
високо кваліфіковані викладачі, які 
здатні читати лекції та проводити 
практичні, семінарські або лаборатор-
ні заняття двома мовами. Викладачі, 
які використовують методику CLIL, 
повинні володіти специфічними про-
фесійними компетентностями для 
ефективної імплементації даної мето-
дики. Але саме в підготовці необхідних 
кадрів, розробці нових навчальних 
програм та добірці матеріалів поляга-
ють головні труднощі при впрова-
дженні предметно-мовного інтегрова-
ного навчання у вищих навчальних 
закладах України.
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Одним із необхідних елементів 
культури сучасної людини є освіче-
ність у галузі дизайну, який становить 
одну з найбільш ефективних практич-
них форм естетичного виховання в 
тому руслі, що усвідомлене як провід-
на тенденція нового етапу розвитку 
освіти. Пропедевтикою дизайнерської 
діяльності можна вважати трудове на-
вчання (технології), яке широким 
спектром охоплює різні види діяль-
ності, у тому числі і проектну. Однією 
з найважливіших умов досягнення 
успіху в підготовці учнів до естетико-
трудової діяльності є відповідна під-
готовка вчителя технологій [3, 325]. На 
вимогу сучасного суспільства майбут-
ньому вчителю технологій для успіш-
ного впровадження у практику іннова-
цій та реалізації їх у нових економіч-
них і політичних умовах необхідно 

володіти певним рівнем професійної 
компетентності з основ дизайну [4, 
66]. Професійне становлення студен-
тів спеціальності 014  Середня освіта 
(Трудове навчання та технології) під 
час навчання основ дизайну передба-
чає зміну діяльності та мислення. 
Освоєння основних принципів і зако-
номірностей дизайну полягає у фор-
муванні у студентів основ творчої ді-
яльності художника та проектної ді-
яльності дизайнера.

У розгляді проблеми розвитку 
творчих здібностей важливого значен-
ня набуває креативність, концепція 
якої як універсальної пізнавальної 
творчої здібності була розроблена пси-
хологами Дж. Гілфордом та Е. Торрен-
сом. Дж.  Гілфорд розрізнив конвер-
гентне та дивергентне мислення. Ди-
вергентне мислення є основою твор-
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чості, воно допускає можливість 
безлічі шляхів вирішення проблеми; 
конвергентне передбачає єдине вірне 
рішення. Він виокремлює такі параме-
три креативності: здатність до вияв-
лення і постановки проблем; здатність 
до генерування великою числа ідей; 
гнучкість – здатність продукувати різ-
номанітні ідеї; оригінальність  – здат-
ність відповідати на подразники не-
стандартно; здатність удосконалити 
об’єкт; здатність вирішувати пробле-
ми, тобто здатність до аналізу й синте-
зу [1, 186]. Психолог Е. Торренс визна-
чає творче мислення як процес, що 
передбачає усвідомлення труднощів, 
проблем, інформації, що не вистачає; 
висунення припущень і формулюван-
ня гіпотез, їх оцінки; можливості їх 
перегляду та перевірки; узагальнення 
результатів. Виконання завдань за ме-
тодом проектів передбачає наявність 
цих етапів, отже, сприяє розвитку 
творчого мислення. Психолог Л. Б. Єр-
молаєва-Томіна зазначає, що для фор-
мування вмінь сприймати світ очима 
художника, творця; у кожному кон-
кретному об’єкті бачити та передавати 
одночасно одиничне, загальне, сутніс-
не; невидиме психічне робити види-
мим; несподівано та точно передавати 
власні думки, відношення мовою об-
разотворчого мистецтва; виявляти 
творчість і уникати шаблонів у будь-
якому виді діяльності, студентам необ-
хідно опанувати мовою мистецтва, 
розвивати художньо-творче сприй-
няття, опановувати навичками пізнан-
ня, формувати творче мислення, до-
сягти єдності «голови і рук» [2, 216].

У контексті навчання студентів 
основ дизайну необхідно розглянути 
особливості мислення художника та 
дизайнера. Аналіз літератури дає під-
стави стверджувати, що мислення ди-
зайнера має інтегрований характер, 
воно включає інженерне та художнє 
мислення і характеризується образніс-
тю, системністю, інноваційністю. Мис-
лення художника супроводжується 
появою зорових і звукових образів. 
Кінцевим продуктом творчої діяль-
ності і дизайнера, і художника є образ. 
Під час навчання основ дизайну май-
бутні учителі трудового навчання (тех-
нологій) оволодівають способами 
створення художнього та проектного 
образу. Художній образ  – особлива 
форма відображення дійсності, його 
формування і сприйняття можливі 
лише у певній естетичній системі. Він 
завжди цілісний, емоційно забарвле-
ний, оскільки відображає дійсність у 
своєрідній умовній формі. Проектно-
му образу властиві ідеальність, ціліс-
ність, осмисленість. У ньому виокрем-
люються об’єктивний та суб’єктивний 
фактори: відображення стану культу-
ри, соціальних процесів, соціально-
психологічних особливостей, еконо-
мічних та інших факторів.

Особливістю образного проектного 
та художнього мислення є умовність, 
зображальність і виразність. Ці образи 
нетотожні дійсності. Під час створен-
ня образу студентам необхідно усвідо-
мити проблему, вирішити, на яку кате-
горію людей буде орієнтований май-
бутній продукт. Робота над проектом 
має кілька етапів, на кожному з яких 
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студент зустрічається з новими про-
блемами, що активізують творче мис-
лення і різні розумові процеси. Етапи 
виконання проекту передбачають тео-
ретичні основи, що розкривають осо-
бливості виконання завдання, перед-
проектний аналіз, проектну діяль-
ність  – розробку фор-ескізу, розробку 
ескізу, остаточну подачу – проект у ма-
теріалі. Передпроектний аналіз спря-
мований на вивчення умов завдань і 
пошук принципів їх вирішення, його 
методика передбачає низку етапів. 
Етап дослідження полягає у теоретич-
ному ознайомленні та формуванні 
уявлення про об’єкт (майбутній про-
ект). Техніка цього етапу: вивчення 
аналогів, конструктивно-технічний 
аналіз прототипів за літературними 
джерелами, визначення завдань по-
дальшої роботи. Для наступного ета-
пу – усвідомлення завдання як пробле-
ми – характерні опрацювання матеріа-
лу для вирішення означеної проблеми, 
опора на існуючі способи вирішення 
проблеми. Наступний етап  – розумо-
вий пошук теми, сюжету та визначен-
ня засобів вирішення проблеми. За-
вершується передпроектний аналіз 
порівнянням варіантів рішення і ви-
бором найбільш ефективного вирі-
шення в ескізі.

Оскільки здібності розвиваються 
тільки в діяльності, то в процес на-
вчання основам дизайну необхідно 
включити систему завдань і вправ, що 
активізують розумові операції та спри-
яють розвитку художньо-образного й 
проектного мислення. Зокрема, за-
вдання, що сприяють формуванню го-

товності до виконання художніх про-
ектів; завдання на освоєння творчого 
методу дизайнера; вправи, які сприя-
ють розвитку комбінаторних здібнос-
тей; завдання з колористики на деко-
ративність як прийом художньо-об-
разного мислення; завдання, спрямо-
вані на пошук художнього образу 
шрифту та розроблення шрифтової 
гарнітури. Таким чином, розвиток 
професійного мислення майбутніх 
учителів трудового навчання та техно-
логій під час навчання основ дизайну 
відбувається в процесі засвоєння про-
фесійних знань, умінь і навичок, а та-
кож досвіду творчої діяльності худож-
ника та дизайнера.

Для безперешкодного входження у 
світ мистецтва необхідно оволодіти 
особливою мовою – мовою мистецтва. 
В її основу покладено такі засоби, як 
форма, колір, ідея, вивчення яких 
спрямовано на оволодіння прийомами 
створення художнього та проектного 
образу. Тому навчання студентів основ 
дизайну має починатися з ознайом-
лення з видами дизайну, увагу слід зо-
середити на графічному дизайні й 
основах композиції. Студенти у прак-
тичній художній діяльності опанову-
ють засобами виразності художнього 
образу: вони виконують вправи на ви-
вчення лінії, точки, плями, об’ємної 
форми, пропорцій, стилізації, транс-
формації, кольору, фактури, текстури; 
вивчають закони композиції, види 
композиції, виконують завдання із за-
стосуванням засобів гармонізації ком-
позиції: ритму, метру, створення ста-
тичної та динамічної композиції, 
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контрасту, нюансу та ін. Студентам 
пропонуються завдання, що сприяють 
формуванню нового бачення.

Розвиток художньо-творчого 
сприйняття  – важливе завдання для 
професійного становлення майбутніх 
учителів трудового навчання та техно-
логій. Сприйняття творів під час на-
вчання основ дизайну відбувається в 
процесі аналізу аналогів і прототипів. 
Увага студентів звертається на струк-
туру аналога. Вони у своїй навчальній 
діяльності виконують добір аналогів, 
аналіз яких служить основою для 
вправ і проектних завдань з компози-
ції, формоутворення, кольорознав-
ства, шрифту та ін. Під час навчання 
основ дизайну студенти виконують за-
вдання на формування аналітичного, 
синтетичного сприйняття, образного 
бачення, ці завдання допомагають по-
бачити новизну, створити концепцію. 
Вони створюють електронну презента-
цію, що відображає послідовність 
сприйняття об’єктів графічного дизай-
ну, починаючи з аналізу форми, кольо-
ру і змісту.

Вивчення мови мистецтва, форму-
вання художнього сприйняття сприя-
ють розвитку творчого мислення, що 
здійснюється під час виконання студен-
тами завдань, в основу яких покладено 
різні прийоми розвитку мислення, зо-
крема: комбінаторика, декоративність, 
надання нової образотворчої форми 
певного об’єкта або теми  – символ, аб-
стракцію, алегорію, метафору та ін., ви-
користання творчих методів для ство-
рення нового: цитація, запозичення, ре-
продукція, натяк, наслідування, тощо.

Ще одним важливим етапом 
творчого розвитку у професійному 
становленні майбутніх учителів тру-
дового навчання та технологій є ре-
алізація проектного та художнього 
образу в матеріалі. Для постановки 
руки студенти виконують завдання 
в різних техніках із застосуванням 
різноманітних матеріалів. Ними ви-
конуються завдання на емоційну пе-
редачу і виразність ліній, фактур і 
ін. Всі навички роботи з матеріала-
ми відпрацьовуються в ескізуванні, 
яке передує подачі проекту. Ескізу-
вання включає в себе такі ескізні 
форми, як фор-ескізи  – швидкі по-
передні малюнки; творчі ескізи – ви-
конання зображень з досить деталь-
ним промальовуванням форми й 
окремих її елементів; робочі ескізи – 
малюнки, схеми, що точно переда-
ють конструктивну основу форми; 
графічні макети-оригінали.

Таким чином, нами розроблено ме-
тодику професійного становлення 
майбутніх учителів трудового навчан-
ня та технологій та запропоновано за-
вдання, що сприяють оволодінню мо-
вою мистецтва, розвитку художньо-
творчого сприйняття, формуванню 
творчого мислення, технічних прийо-
мів реалізації художнього образу.
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У статті розглядається проблема практичної підготовки майбутніх 
учителів початкової освіти в країнах ЄС. Доведено актуальність цієї проблеми. 
Проаналізовано низку наукових праць з названої проблеми. Досліджено досвід і 
особливості практичної підготовки фахівців початкової освіти в Польщі, 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В СТРАНАХ ЕС

В статье рассматривается проблема практической подготовки будущих 
учителей начальной школы в странах ЕС. Доказана актуальность данной 
проблемы. Проанализирован ряд научных работ по названной проблеме. Исследо-
ваны опыт и особенности практической подготовки специалистов начальной 
школы Польши, Франции и Германии, которые целесообразно было бы использо-
вать в теоретико-методической подготовке будущих учителей в Украине.

Ключевые слова: будущие учителя, начальная школа, практическая 
подготовка.
PRACTICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF PRIMARY 
EDUCATION IN EU COUNTRIES

The given article deals with the problem of the practical training of future primary 
school teachers in EU countries. The actuality of this problem is proved. A number of 
scientific works on the mentioned problem are analyzed. The experience and peculiarities 
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Постановка проблеми. Особливе 
місце в системі підготовки й форму-
вання особи вчителя займає педагогіч-
на практика, яка забезпечує практичне 
закріплення психолого-педагогічних 
знань, формування вмінь та навичок 
професійної майстерності майбутньо-
го вчителя. У процесі педагогічної 
практики не тільки відбувається пере-
вірка теоретичної і практичної підго-
товки студентів до самостійної робо-
ти, але й створюються можливості для 
збагачення творчого потенціалу осо-
бистості майбутнього вчителя. Адже 
якісного навчання й виховання учнів 
можна досягти лише в тому випадку, 
якщо весь спектр своїх професійних 
обов’язків виконувати творчо, систе-
матично вести пошук ефективних 
форм і методів. Саме творча актив-
ність як складовий елемент структури 
особистості вчителя формується на 
стадії професійного зростання май-
бутнього вчителя й особливу роль у 
цій справі відіграє педагогічна практи-
ка.

Перед вищою школою постає за-
вдання забезпечення високого рівня 
сучасної підготовки фахівців, які воло-
діли б глибокими теоретичними зна-
ннями та мали сформовані міцні прак-
тичні навички. Необхідною умовою 
професійної підготовки нових кадрів 
для школи є підвищення якості органі-
зації педагогічної практики, застосу-

вання найефективніших форм і мето-
дів педагогічного становлення протя-
гом усього навчання у ЗВО.

У зв’язку з цим у процесі гармоніза-
ції європейського освітнього простору 
підготовка висококваліфікованих пе-
дагогічних кадрів вимагає особливої 
уваги. Дуже важливий цей аспект і для 
України, особливо в контексті освітніх 
реформ і процесу євроінтеграції. Ре-
формуючи українську педагогічну 
освіту, слід брати до уваги прогресив-
ний досвід країн ЄС. Сучасна різнома-
нітність підходів та стратегій підготов-
ки вчителів зумовлена історичними, 
соціальними, культурними та еконо-
мічними чинниками розвитку кожної 
країни [7].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій свідчить про те, що українські 
науковці надають великого значення 
проблемам професійної підготовки 
вчителів у країнах ЄС. Систему підго-
товки вчителів у Німеччині досліджу-
вали Т. Вакуленко, Л. Гаврило, Т. Крис-
топчук, у Франції – О. Бочарова, О. Го-
лотюк, Т. Харченко; професійну підго-
товку вчителів у країнах Західної 
Європи в другій половині ХХ ст. до-
сліджувала Л. Пуховська.

Науковці Б.  Вульфсон та О.  Джу-
ринський присвятили свої досліджен-
ня розгляду французьких педагогіч-
них концепцій та їх теоретико-методо-
логічних основ, впливу науково-тех-

of practical training of primary education specialists in the countries of Poland, France 
and Germany, which would be expedient to use in theoretical and methodological prepa-
ration of future teachers in Ukraine, are researched.

Key words: future teachers, elementary education, practical training.
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нічного прогресу на освіту Франції, а 
також основним напрямам удоскона-
лення освітньої системи західноєвро-
пейських країн.

Науковці Польщі мають значний 
доробок у дослідженні проблем стану 
національної освітньої системи, аналі-
зу світових процесів розвитку науки, 
освіти й культури, створення кількох 
альтернативних моделей реформуван-
ня вищої школи та підготовки вчите-
лів. Ці питання вивчали Ч.  Банах, 
Ю. Кузьма, Ч. Купісевич, Т. Левовиць-
кий, В. Оконь, М. Цацковська, Х. Квят-
ковська та ін. Формування вчителя в 
контексті євроінтеграційних процесів 
досліджували Д.  Голебняк, К.  Денек, 
Г. Теуш, Б. Квятковська-Коваль і т.д.

Виклад основного матеріалу. Педа-
гогічну освіту в країнах ЄС можна здо-
бути в університетах, коледжах, спеці-
альних інститутах. Термін підготовки 
вчителів початкової школи триває від 
трьох до п’яти років. Специфіка вищих 
педагогічних навчальних закладів За-
хідної Європи зумовлена особливостя-
ми соціокультурного рівня суспільно-
го розвитку конкретної країни. Тому 
кожній структурі педагогічної освіти 
притаманна низка специфічних харак-
теристик, що представляють націо-
нальну самобутність.

На прикладі Німеччини, Франції та 
Польщі детальніше розглянемо прак-
тичну підготовку майбутніх учителів 
початкової школи.

Професійна підготовка вчителів 
початкової школи у Франції здійсню-
ється в університетських інститутах 
підготовки вчителів або в національ-

ному центрі дистанційної освіти. Під-
готовка студентів здійснюється за та-
кими спеціальностями, як: вихователь 
материнської та вчитель початкової 
школи.

Вихователь материнської і вчитель 
початкової школи працюють з дітьми 
від 2  до 11  років, тобто починаючи з 
першого року перебування дитини в 
материнській школі та закінчуючи ро-
ботою в останньому класі початкової 
школи. Майбутні вчителі материнської 
і початкової шкіл вивчають французь-
ку мову та літературу, математику, іс-
торію, географію, експериментальні 
науки, іноземні мови, музику, танці, 
методику й фізичну культуру. Це ті 
дисципліни, з яких вихователь мате-
ринської та вчитель початкової школи 
повинен уміти організувати навчаль-
но-виховний процес.

Найкращими навчальними закла-
дами для тих, хто хоче стати виховате-
лем материнської і вчителем початко-
вої шкіл, викладачем середньої школи 
вважаються сучасні французькі уні-
верситетські інститути підготовки 
вчителів (УІПВ). Крім професійно-пе-
дагогічної підготовки майбутніх учи-
телів материнської, початкової шкіл, 
до завдань УІПВ належить організація 
стажувань з підвищення кваліфікації 
викладачів у межах системи неперерв-
ної освіти, проведення наукових до-
сліджень у галузі педагогічної науки, а 
також виконання експертних і консал-
тингових завдань із професійної під-
готовки вчителів у багатьох країнах 
світу.

Особливістю професійно-педаго-
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гічної підготовки майбутніх учителів у 
Франції є її здійснення на базі триріч-
ної освіти в одному з університетів, де 
студенти отримують спеціально-нау-
кову підготовку й диплом ліценціата 
(укр.  – бакалавр / фр.  – licence). Цей 
диплом свідчить про завершення пер-
шого року другого циклу навчання в 
університеті, тобто студенти отриму-
ють його після трьох років навчання в 
університеті («бакалавр + 3  роки на-
вчання» (bac + 3). Згідно із Законом від 
1989 року навчання в УІПВ розрахова-
но на два роки та передбачає погли-
блення спеціально-наукової підготов-
ки протягом першого року, психолого-
педагогічну й загальноосвітню підго-
товку, а також педагогічну практику 
протягом усього періоду навчання в 
УІПВ [6].

Як зазначає Н.  Казакова у своєму 
дисертаційному дослідженні «Органі-
заційно-методичні засади педагогічної 
практики майбутніх учителів початко-
вої школи в умовах ступеневої підго-
товки», у Франції студенти проходять 
дві практики загальним обсягом від 
8 до 10 місяців або чотири практики – 
від 47  тижнів до 1,5  року (термін на-
вчання в університеті триває 5 років). 
Проходження практики на робочих 
місцях сприяє подальшому працевла-
штуванню студентів саме в тих закла-
дах, де вони проходили практику. 
Зміст практики є різноманітним: прак-
тика-спостереження в різних типах 
шкіл, де відбувається ознайомлення із 
системою освіти й роботою вчителя на 
уроці, шкільним життям, учнями; 
практика з навчально-виховної робо-

ти; відвідування показових уроків; 
проведення пробних уроків з подаль-
шим обговоренням на семінарах; са-
мостійна педагогічна практика (остан-
ній триместр 3 курсу) [2].

Щорічно кожний УІПВ у лютому 
публікує перелік спеціальностей, за 
якими буде здійснюватися набір на на-
ступний навчальний рік. Перелік спе-
ціальностей залежить від потреб дер-
жави в педагогічних кадрах і від ступе-
ня затребуваності кожної спеціальнос-
ті зокрема.

Основним типом навчальних за-
кладів, які готують учителів для почат-
кової та головної школи, досить довго 
у ФРН була вища педагогічна школа з 
терміном навчання 6 семестрів, у Бре-
мені й Баварії – 8 семестрів. До серед-
ини 60-х років у багатьох землях ФРН 
підготовка вчителів для початкової 
школи здійснювалася протягом 2  ро-
ків. Пізніше в Гамбурзі (1945 р.), у Ба-
ден-Вюртемберзі (1965  р.) був уведе-
ний трирічний термін навчання [8, 
с.  104]. З 1969  р. підготовка вчителів 
для різних типів шкіл включає 3-4-річ-
не навчання зі складанням державного 
іспиту та 1,5-3-річне стажування – так 
звану підготовчу службу. Сьогодні в 
Німеччині вчителів початкової і голов-
ної школи готують переважно у вищих 
педагогічних школах з трирічним кур-
сом, а також середніх спеціальних на-
вчальних закладах, де навчання ве-
деться на базі реальної школи (анало-
гія наших педагогічних училищ) [3].

Для західнонімецьких учителів по-
чаткової школи практика триває 13-
15  тижнів у закладі вищої освіти та 
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розбивається на дві «фази». Першу 
фазу (Studium) називають умовно тео-
ретичною, бо в її рамках проводиться 
шкільна практика як рівноправний 
компонент змісту навчальних планів і 
програм. Друга фаза 
(Vorbereitungsdienst) передбачає поєд-
нання практичної підготовки в проце-
сі безпосередньої викладацької діяль-
ності в школі під час лекцій, практич-
них занять, групової роботи. Цей пері-
од професійної підготовки вчителів у 
Німеччині називається підготовчою 
службою [2].

У межах трирічної теоретичної під-
готовки вчителів початкової школи 
студенти проходять навчальну прак-
тику у формі щотижневих відвідувань 
шкільних уроків з наступним їх обго-
воренням під керівництвом викладача. 
Тривалість практичної підготовки 
майбутнього вчителя в різних землях 
становить від 18  місяців до 3-х років. 
Вона організовується таким чином, що 
майбутні вчителі отримують місце ро-
боти в школі з повним навантажен-
ням. Їхньою педагогічною діяльністю 
керують досвідчені вчителі – ментори. 
Працюючи в школах, майбутні вчителі 
відвідують семінари та об’єднання, які 
організовують шкільні радники та їх 
представники. Після завершення ци-
клу практичної підготовки майбутні 
вчителі складають державний іспит, 
що передбачає перевірку вмінь і нави-
чок проводити навчальну роботу в 
школі та теоретично її обґрунтовува-
ти. Серед головних недоліків другої 
фази підготовки вчителя до практич-
ної роботи в школі є автономність і 

відмежованість від університету, вна-
слідок чого виникає розрив між теоре-
тичною та практичною професійною 
підготовкою. Тому в Німеччині постій-
но дискутують з питань реорганізації 
педагогічної освіти, незважаючи на те, 
що фахівці західних країн загалом 
схвально оцінюють модель двофазної 
підготовки вчителів [8, с. 105-107].

Університетська підготовка май-
бутнього педагога в Німеччині має 
такі складники: вивчення навчальних 
предметів, які вчитель буде викладати 
в школі; вивчення майбутнім учителем 
педагогічної науки (25% навчальної 
програми відводиться для майбутніх 
учителів початкової школи); практич-
не навчання в школі. Шкільна практи-
ка орієнтує студентів на роботу в шко-
лах, допомагає отримати практичний 
досвід та оцінити особистісну придат-
ність до професії вчителя. Практична 
підготовка відбувається за двома фор-
мами: Tadespraktika і Blockpraktika. У 
межах першої  – здійснюється підго-
товка до уроків, їх обговорення на за-
няттях з педагогіки й методик, а зго-
дом студенти протягом семестру пара-
лельно із заняттями або після їх закін-
чення відвідують уроки. У ході другої 
практики відбувається підготовка до 
уроків та їх обговорення на заняттях з 
педагогіки та методик, проте відвіду-
вання уроків проводиться у вільний 
від занять час і триває 4 тижні. Після 
успішного складання першого держав-
ного іспиту майбутній учитель прохо-
дить дворічну педагогічну практику – 
референдаріат. Вона є професійною 
практичною підготовкою в школі і на 
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так званому навчальному семінарі. За 
час перебування в референдаріаті ста-
жер поступово включається в шкільну 
навчально-виховну практику, оскіль-
ки центральне місце в професійній 
педагогічній підготовці займає відвід-
ування уроків, проведення пробних 
уроків та самостійне викладання. 
Кількість самостійних уроків зростає 
поступово, але не більше 8 на тиждень. 
Навчання стажерів проводять кваліфі-
ковані керівники семінарів і методис-
ти, що мають певну кількість годин у 
своїй школі. Безпосередньо в школах 
практикантом керує наставник (мен-
тор), якому зменшено кількість годин 
на тиждень за місцем постійної робо-
ти. Референдаріат закінчується Другим 
державним іспитом, що дає право за-
раховувати на посаду і включає теоре-
тичну (домашня письмова робота, 
усний екзамен) та практичну (два про-
бні уроки) роботу. Успішно складений 
другий державний іспит вказує на за-
вершення підготовки вчителя [4].

Професійно-педагогічна підготовка 
вчителів Польщі, яка донедавна орієн-
тувалася на технологічний підхід, на-
буває ознак моделі функціональної і 
професійної майстерності. Процес під-
готовки вчителя все частіше вважаєть-
ся не ремеслом, а мистецтвом, що ха-
рактеризується креативністю та реф-
лексією освітньої практики. Для сту-
дентів істотним є пізнання й 
випробовування себе в ролі вчителя, 
визначення власних професійних ін-
тересів, переконання в психологічній 
готовності до фахової діяльності. 
Отже, майбутній учитель має бути до-

бре підготовленим до професії, а не 
вчитися на власних помилках коштом 
учнів (а це вже межує з моральним 
злочином) [4].

У середовищі польських освітян 
побутує думка, що викладачі вищих 
шкіл з підготовки майбутніх учителів 
не повинні зосереджуватися лише на 
трансформації теоретичних знань. На-
томість вони мають сприяти самостій-
ному отриманню студентами профе-
сійних компетентностей, зокрема за-
вдяки організації практичної діяль-
ності шляхом експериментування й 
набуття цінного досвіду. Здійснити 
таке завдання можна лише за умови 
тісної співпраці з учителями базових 
шкіл, де студенти перебувають майже 
стільки ж часу, скільки на заняттях у 
вищій школі. Головними завданнями 
шкільної практики є формування 
вмінь налагодження міжособистісної 
взаємодії в учнівському колективі, ор-
ганізації праці з малими групами та 
окремими учнями [1].

Так, У. Новацка стверджує, що голо-
вну роль у професійній підготовці 
вчителя відіграють практики, які реа-
лізуються за схемою: прямий контакт 
студента з учнем-вихованцем; студент 
як асистент учителя; студент як учи-
тель-товариш; студент як самостійний 
учитель протягом одного семестру. У 
Польщі педагогічна практика у Вищій 
Школі педагогічній (Жешов) розпочи-
нається з другого курсу і триває в та-
кій послідовності: орієнтаційна, спря-
мована до наслідувальної діяльності, 
пізнання педагогічної суті (3-4  семе-
стри); предметна (з 3 по 5 рік навчан-
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ня), що формує у студентів схильність 
до педагогічних інновацій, уміння роз-
пізнавати інновації та оцінювати їх 
значення (проводиться раз на тиж-
день); шеститижнева, протягом якої 
студенти самостійно проводять уроки 
з обраної спеціальності. У педагогіч-
них навчальних закладах Польщі 
функціонують 4  форми педагогічних 
практик: виховна-табірна, асистент-
сько-загальнопедагогічна, предметно-
методична, безперервна. У процесі ви-
ховної табірної практики студент веде 
спостереження за психофізичним роз-
витком дітей, перевіряє власне став-
лення студента до професії вчителя. 
Асистентсько-загальнопедагогічна 
практика  – це виховна практика в 
школі, де студенти спостерігають ви-
ховні та дидактичні процеси в їх 
взаємозв’язку, оцінюють психолого-
педагогічні теорії в умовах шкільної 
дійсності протягом двох тижнів. У ході 
предметно-методичної практики про-
тягом навчального року студенти са-
мостійно планують, готують і прово-
дять пробні уроки, учаться практично 
оцінювати відвідані уроки. Безперерв-
на предметна практика відбувається у 
вигляді стажування, під час якого сту-
денти самостійно працюють у школі, 
планують та проводять уроки, дослі-
джують результати навчання, беруть 
активну участь у навчально-виховній 
роботі школи. Тривалість цього виду 
практики у вищих навчальних закла-
дах неоднакова – від 4 до 12 тижнів [5, 
с. 57-62].

Період практики у педагогічних 
ЗВО Польщі складається з трьох ета-

пів: підготовчого, основного і заключ-
ного. На підготовчому етапі створю-
ються програми практики, укладають-
ся договори зі школами, призначають-
ся керівники (опікуни) практик із 
числа досвідчених учителів. Перед по-
чатком практики студенти отримують 
вступний інструктаж, ознайомлюють-
ся з вимогами ведення звітної доку-
ментації та індивідуальних завдань. 
Під час педагогічної практики вчителі-
опікуни мають дбати про якість пере-
бігу практики, здійснювати контроль 
за дисципліною і ставити високі вимо-
ги до виконання практикантами своїх 
обов’язків. Після завершення практи-
ки на третьому (заключному) етапі 
студенти звітують про виконання про-
грами й отримують зарахування прак-
тики з оцінкою (дуже добре – 5,0; до-
бре з плюсом – 4,5; добре – 4; достат-
ньо з плюсом  – 3,5; достатньо  – 3,0; 
недостатньо – 2,0).

Аналіз літературних джерел дає 
змогу зробити висновок, що в Західній 
Європі продовжують створюватися 
різні моделі професійної підготовки 
педагогічних кадрів, мета яких  – під-
вищення якості підготовки вчителів.

Висновки. Отже, прогресивні ідеї 
зарубіжного досвіду можуть врахову-
ватися у вітчизняній практиці підго-
товки вчителів початкової школи.
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У найбільш загальному вигляді тех-
нічна підготовленість визначається:

1/ об’ємом прийомів і дій, якими 
володіє спортсмен;

2/ ступінь оволодіння цими прийо-
мами і діями;

3/ результативністю техніки.
У структурі технічної підготовле-

ності спортсмена дуже важливо виді-
ляти базові і додаткові рухи.

До базових відносяться рухи і дії, 
які складають основу технічного арсе-
налу даного виду спорту, без яких не-
можливе ефективне ведення змагаль-
ної боротьби з дотриманням існуючих 
правил. Оволодіння базовими рухами 
є обов’язковим.

Додаткові рухи і дії – це другорядні 
рухи і дії, які характерні для окремих 
спортсменів і пов’язані з їх індивіду-
альними особливостями. Зокрема ці 
рухи і дії визначають індивідуальний 
стиль спортсмена [1].

На початковій стадії базової підго-
товки рівень технічної майстерності і 
спортивний результат визначається 
перш за все базовими рухами і діями, а 
на стадії вищих спортивних досяг-
нень  – додатковими діями, які і вирі-
шують успіх.

Результативність техніки обумов-
люється її:

1/ ефективністю – відповідність за-
дачам, які вирішуються, і високому 
кінцевому результату, відповідність 
фізичній, тактичній, психологічній 
підготовленості;

2/ стабільністю – пов’язаною із пе-
решкодостійкістю, незалежністю від 
умов змагань, функціонального стану;

збиваючі фактори: - активна 
протидія суперника;

– прогресуюча втома;
– незвична манера суддівства;
– незвичний стан місць змагань, 

обладнання.
3/ варіативність  – визначає зді-

бність спортсмена до оперативної ко-
рекції рухів, дій у залежності від умов 
змагальної боротьби.

4/ економність  – характеризується 
раціональним використанням енергії, 
часу і простору при виконанні прийо-
мів і дій.

5/ мінімальна тактична інформа-
тивність техніки для спортсмена є 
важливим показником результатив-
ності діяльності у спортивних іграх та 
одноборствах [1].

У різних видах спорту проявляєть-
ся різні характеристики спортивної 
техніки:

– швидкісно-силові види спорту. 
Особливість їх короткочасна і макси-

ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА ТА КРИТЕРІЇ ТЕХНІЧНОЇ 
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ

Олександр Брояковський,
Кандидат педагогічних наук, старший викладач  
Центральноукраїнський державний педагогічний університет  
імені Володимира Винниченка
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мальна потужність зусиль. Спортивна 
техніка направлена на розвиток най-
інтенсивніших силових зусиль у осно-
вній фазі руху у необхідному напрям-
ку.

– циклічні види спорту /витрива-
лість/. Техніка направлена на еконо-
мічність витрат фізичних сил та підви-
щення ефективності робочих зусиль.

– складно координаційні види 
спорту  – техніка має відносно само-
стійне значення, складаючи предмет 
оцінки спортивного досягнення. Роз-
виток фізичних здібностей повинно 
тут забезпечувати перш за все переду-
мови успішного вивчення та удоскона-
лення спортивної техніки.

– спортивні ігри та одноборства. 
Спортивна техніка призвана вирішу-
вати складні завдання:

а/ підвищення ефективності при 
використанні максимальних силових 
затрат;

б/ економізація робочих зусиль;
в/ підвищення швидкості та точ-

ності рухів в умовах високої варіатив-
ності спортивних змагань [2].

Враховуючи вище сказане, можна 
зробити висновок: процес технічної 
підготовки дуже важливий у всіх без 
винятку видах спорту.

Принципово зазначити, що техніч-
ну підготовленість, як і техніку спортс-
мена не можна розглядувати як дещо 
ізольоване, автономне. Вона багато в 
чому обумовленої рівнем фізичної під-
готовленості спортсмена. Не те щоб 
навіть досконала, але й більш-менш 
ефективна техніка неможлива без не-
обхідного рівня фізичної підготовле-

ності, а в ряді видів спорту і передусім 
в спортивних іграх та єдиноборствах – 
тактичної підготовленості і т.п. Тобто 
технічна майстерність спортсмена як 
би поєднує в собі рівень усіх інших 
сторін його підготовленості. Нещодав-
но захищаючи блискучу майстерність 
зірки української гімнастики чемпіон-
ки Катерини Серебрянської, Олени Ві-
тріченко і Лілії Підкопаєвої ми асоцію-
вали це з їх фантастичною технікою. 
Але була б вона можлива без високого 
рівня гнучкості, координаційних мож-
ливостей, швидкості? Могла б бути 
вона продемонстрована в умовах вели-
чезного емоційного стресу, який за-
вжди є на головних змаганнях чотири-
річчя без належного рівня психологіч-
ної надійності? Відповіді на ці питання 
цілком зрозумілі. І тому техніку 
спортсмена не можна асоціювати лише 
з формою рухів і слід розуміти, що 
звична раніш констатація типу “ у цьо-
го спортсмена відмінна техніка, але 
погана фізична підготовленість ” стає 
все більш архаїчною [4].

Спортивна техніка обумовлена не 
тільки рівнем всіх сторін підготовле-
ності спортсмена, але і змінами правил 
змагань, вдосконаленим обладнання 
та інвентарю. Наприклад заповнення 
стрибкової ями паралоном дозволяє 
розробити техніку стрибка у висоту 
спиною вперед.

Головним орієнтиром, який визна-
чає стратегію усієї багаторічної тех-
нічної підготовки спортсмена є техні-
ка змагальної діяльності, яка прита-
манна його спортивній дисципліні. І 
дійсно, у виді спорту і спортивних 
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дисциплінах з точно витривалими ре-
зультатами технічна підготовка, так 
саме як до речі і інші сторони підго-
товки спортсмена, спрямовані на до-
сягнення у відповідності з олімпій-
ським числом “вище, довше, швидше 
”. А у складно координаційних видах 
спорту, таких, наприклад, як напри-
клад спортивна і художня гімнастика, 
фігурне катання на ковзанах та синх-
ронне плавання, вона головним чи-
ном спрямована на досягнення доско-
налості рухів у спортивних іграх та 
єдиноборствах – на досягнення пере-
моги над суперником [3].

Об’єм необхідних спортсмену для 
досягнення висот майстерності техніч-
них прийомів, умінь та навичок також 
визначається технікою змагальної ді-
яльності. Наприклад при досить не-
простому характері техніки сучасних 
лижних гонок з відміністю ходів, необ-
хідністю ретельного урахування по-
годних умов, профілю траси та інше, їх 
технічний арсенал не йде ні в яке рів-
няння з технічним арсеналом гірсько-
личжного спорту. І звичайно, одна 
справа – тахніка спортивної ходьби та 
навіть бігу, і зовсім інша – спортивної 
гімнастики.

Технічна підготовленість спортсме-
на характеризується мірою оволодіння 
базовими та додатковими рухами. Де 
базовим належать рухи і дії які склада-
ють основу технічного оснащення да-
ного виду спорту, тобто ті, без яких 
неможлива ефективна змагальна ді-
яльність. Додаткові, тобто, по суті, 
другорядні рухи і дії в основному ви-
значають індивідуальну технічну ма-

неру, яка досить часто стає вирішаль-
ним фактором у змагальній боротьбі.

Головною, інтегральною характе-
ристикою технічної підготовленості 
спортсмена є результативність його 
техніки, тобто те, до якого вона при-
зводить спортивного результату. Ре-
зультативність яка в свою чергу обу-
мовлена ефективністю, стабільністю, 
варіативністю, економічністю техніки 
та її мінімальною інформативністю 
для суперника [1].

Техніка спортсмена характеризу-
ється кінематичними, динамічними та 
ритмічними характеристиками.

Кінематичні характеристики відо-
бражають форму та амплітуду рухів чи 
інакше мовлячи, просторо-тимчасові 
характеристики переміщення тіла та 
його окремих частин. Динамічні ха-
рактеристики передусім відображають 
рівень проявлення сили при виконанні 
тих чи інших рухових дій і пов’язані з 
такими показниками, як вектор сили, 
тобто напрямок її дії, імпульс сили, 
момент інерції і інше [2].

Ритмічні характеристики, як це і 
зрозуміло із назви, відображають ритм 
рухових дій чи інше кажучи доцільну 
часову послідовність та чи інших дій і 
природно найбільшу значущість ма-
ють в тих видах спорту, у яких зма-
гальна діяльність здійснюється у му-
зичному супроводженні.

Процес технічної підготовки  – це 
формування вмінь та навичок, які за-
безпечують ефективне використання 
функціонального потенціалу спортс-
мена для досягнення найвищих ре-
зультатів у змагальних діях, а також 
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планомірне технічне вдосконалення на 
різних етапах підготовки [4].

Завдання:
1. Досягнення високої стабільності 

та раціональної варіативності спеціа-
лізованих рухів  – прийомів, які скла-
дають основу техніки виду спорту.

2. Послідовний перехід засвоєних 
прийомів основ техніки у доцільні та 
ефективні змагальні дії.

3. Вдосконалення структури рухо-
вих дій, їх динаміки, кінематики та 
ритміки з урахуванням індивідуаль-
них особливостей спортсмена у екс-
тремальних змагальних умовах.

4. Вдосконалення технічної май-
стерності спортсменів, виходячи із ви-
мог спортивної практики та досягнен-
ня науково-технічного прогресу.

Засоби:
1.Змагальні вправи.
2.Тренувальні форми змагальних 

вправ.
3.Спеціально-підготовчі вправи.
4.Допоміжні вправи.
5.Тренажерні пристрої.
Методи:
Словесні, наочні, практичні.
У залежності від кваліфікації 

спортсменів, рівня їх підготовленості, 
стану навчання рухам використову-
ється переважно той чи інший метод 
чи їх сумісність. В сучасний час – нао-
чні методи (відео).

В якості засобів технічного вдоско-
налення використовують різноманітні 
вправи: допоміжні та спеціально-під-
готовчі вправи використовуються пе-
реважно в процесі розучування рухо-
вих дій, їх подальшого вдосконалення; 

змагальні вправи – під час закріплення 
рухової дії, з метою забезпечення на-
дійності та варіативності його реаліза-
ції в змагальних умовах.

У ході технічної підготовки спортс-
мена використовуються словесні, нао-
чні та практичні методи, але особли-
вості їх використання обумовлені ві-
ком та кваліфікацією спортсмена чи 
інакше стажем його багаторічного вдо-
сконалення. І наприклад якщо на пер-
ших етапах багаторічного вдоскона-
лення спортсмена цілком логічним 
було б забезпечення безпосередньої 
наочності, то на заключних етапах усе 
як раз навпаки. І досить смішно імо-
вірно було б якщо б Валерій Лобанов-
ський чи його помічники замість того 
щоб пояснювати ті чи інші технічні дії 
гравцям за допомогою сучасної відео-
техніки стали б наприклад самі пока-
зувати як їх треба виконувати [2].

Процес становлення та вдоскона-
лення технічної майстерності спортс-
мена поділяється на наступні стадії:

1) створення першого уявлення про 
рухову дію та формування установки 
на оволодіння ним; Формування 
первісної дії – основи структури руху. 
Орієнтація на оволодіння основами 
техніки і загальним ритмом дії;

2) Формування досконалої рухової 
дії. Вивчити деталі техніки. Формується 
раціональна кінематична та динамічна 
структура рухів;

3) Стабілізація навику;
4) Досягнення варіативного навику 

і його реалізація. Весь період поки 
виконується дія.

Усі перераховані стадії можна роз-
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ділити на відносно самостійні і 
взаємопов’язані ланцюги  – етапи на-
вчання.

І етап – початок розучування – уява 
і установка на оволодіння. Вивчення 
основи техніки, формування ритму, 
структури, попередження помилок. / 
1 і 2 стадії/.

ІІ етап – поглиблене розучування – 
формування динамічної і кінематич-
ної структури руху, удосконалення 
ритміки. /вміння/ /3 стадія/.

ІІІ етап  – закріплення і подальше 
удосконалення. Навик стабілізується, 
удосконалюється цілеспрямована варі-
ативність дій відносно до індивідуаль-
них особливостей спортсмена /4 
-5 стадії/.

Способи ускладнення умов вико-
нання прийомів та дій:

Ускладнення та розширення варі-
антів вихідних, проміжкових та кінце-
вих положень, підготовчих дій;

Обмеження чи розширення про-

сторових меж виконання прийомів та 
дій;

Обмеження часових відрізків дій;
1. Ускладнення умов орієнтації в 

просторі та часі;
2. Виконання прийомів та дій в 

незвичних умовах;
3. Різноманітні варіанти опору 

умовного противника;
4. Неадекватна реакція партнерів та 

ін.
5. Способи ускладнюючі виконання 

дій на різних станах організму:
6. На фоні значної фізичної втоми;
7. Підвищення емоційної напруги;
8. Відволікання розподіленої уваги;
9. Ускладнення діяльності окремих 

аналізаторів.
Під час навчання і вдосконалення 

техніки постійно виникають помилки.
До типових помилок у процесі ово-

лодіння технікою рухів відносяться:
Технічна підготовка спортсменів на 

етапі їх початкової підготовки голо-

Таблиця 1.
із за рухової недостатності із за дефекту навчання
недостатність фізичних здібностей навчання помилковій техніці
координаційна недостатність методичні помилки навчання
особливості будови тіла переніс неадекватного навичка
навикова бідність незадовільний контроль навичка
психогенні випадкові
- незадовільний самоконтроль - спонтанні
психологічний вплив зовнішніх умов викликані зовнішніми факторами
- невпевненість, страх викликані співпадінням зовнішніх 

та внутрішніх випадкових факторів
емоційна напруга та психологічна втома не систематичні неясного походження
із-за нестандартних умов
- особливості зовнішніх фізичних умов
- особливості партнера чи противника
- особливості регламенту діяльності
- дефекти психологічної рухової установки
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вним чином спрямована на формуван-
ня міцного рухового фундаменту чи 
інакше мовлячи “шкали рухів” і 
пов’язана з використанням широкого 
кола рухів, в тому числі і деяких по 
особливостям координаційної струк-
тури від тих, які характерні для зма-
гальної діяльності на етапі попере-
дньої базової підготовки спортсменів 
їх технічна підготовка вже в основно-
му базується на матеріалі вибраного 
виду спорту, а на етапі спеціалізованої 
базової підготовки ще більш спеціалі-
зується і багато в чому спрямована на 
забезпечення оволодінням раціональ-
ної структури рухів (тут використову-
ється всілякі прийоми, які сприяють 
оволодінню спортсменами відповідної 
структури, а також сприяють цьому 
технічні засоби  – орієнтири, страху-
вальні пристрої та інше) [4]. На етапах 
максимальної реалізації індивідуаль-

них можливостей та збереження висо-
кої майстерності, часто технічна під-
готовка спрямована на стабілізацію 
навички та досягнення його високої 
варіативності з тим щоб забезпечити 
високу ефективність техніки, в тому 
числі і за різних умов змагальної діяль-
ності.
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У інформаційному суспільстві, де з 
кожним днем стає все більше інформа-
ції, відрізнити факт від суб’єктивного 
погляду складно, але надзвичайно 
важливо – а відтак важливо розвивати 
критичне мислення. Тому навички 
аналізувати, порівнювати та робити 
висновки мають закладатися ще з ди-
тинства. У контексті розбудови Нової 
української школи, що розпочалось 
саме з початкової загальної освіти, пе-
дагогові важливо не надавати готову 
інформацію учням, а розвивати кри-
тичний спосіб мислення, розпочинаю-
чи з молодшого шкільного віку. На це 
й орієнтують педагогів освітні держав-
ні документи «Концепція Нової укра-
їнської школи» [4], Державний стан-
дарт початкової освіти» [3], в яких за-
значається, що розвиток критичного 

мислення є основою формування су-
часного школяра як мислячої, творчої, 
креативної, освіченої особистості. 
Критичне мислення постає однією з 
провідних цінностей демократичного 
суспільства, а відповідно  – і системи 
освіти у такому суспільстві.

Упродовж останніх десятиліть про-
блема розвитку критичного мислення 
перебуває в центрі уваги зарубіжних і 
вітчизняних учених та педагогів. Різні 
аспекти критичного мислення відо-
бражені в працях відомих психологів і 
педагогів (Б. Блум, Л. Виготський, Дж. 
Д’юї, Д. Клустер, А. Кроуфорд, М. Ліп-
ман, Ж. Піаже, Д. Роджерс, Ч.  Темпл, 
С. Терно, О. Тягло, Д. Халперн та ін.).

Проблему розвитку критичного 
мислення в початковій школі дослі-
джували О. Бєлкіна-Ковальчук, І. За-

ЗНАЧУЩІСТЬ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 
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гашев, С. Заїр-Бек, І. Муштавінська та 
ін. Водночас, не зважаючи на підвище-
ну увагу до цієї проблеми, не існує ці-
лісної розробленої системи з розвитку 
критичного мислення учнів на уроках 
мовно-літературної освітньої галузі; у 
багатьох учнів переважає репродук-
тивний тип мислення; багато школярів 
не вміють активно взаємодіяти у про-
цесі діалогу, не готові сформулювати 
власну думку та відстоювати її.

Аналіз наукової літератури з метою 
з’ясувати сутність поняття критичне 
мислення свідчить про неоднознач-
ність трактувань. Детально розглядає 
наукові погляди науковців XX ст. по-
няття «критичне мислення» і подає 
його дефініцію Л.Ямщикова [7]: «вмін-
ня аналізувати факти, продукувати та 
організовувати ідеї, захищати думки, 
робити порівняння, будувати логічні 
умовиводи, оцінювати аргументи та 
розв’язувати проблеми» (Chance P.1986 
); «спосіб розмірковування, який по-
требує адекватної підтримки вірувань 
та небажання бути переконаним без 
належного обґрунтування» (Tama C. 
1989); «пристосування аналітичного 
мислення з метою оцінки прочитано-
го» (M.Hickey, 1990); «свідомий та по-
міркований процес, який використо-
вується, щоб інтерпретувати або оці-
нювати інформацію та досвід за допо-
могою набору рефлективних засобів і 
можливостей, які враховують переко-
нання та дії» (L.Mertes, 1991): «інтелек-
туально організований процес актив-
ної та вмілої концептуалізації, застосу-
вання, аналізу, синтезу та/або оціню-
вання інформації, отриманої або 

згенерованої завдяки спостереженню, 
досвіду, рефлексії, розмірковуванню 
або спілкуванню, у ролі провідника до 
переконань та дій» (M.Scriven, R.Paul, 
1992); «доцільні рефлексивні роздуми, 
сфокусовані на визначенні чому віри-
ти та що робити» (R.Ennis, 1992) ; «ор-
ганізована розумова діяльність з оцін-
ки аргументів чи тверджень та при-
йняття рішення, яке може супрово-
джувати розвиток уподобань і 
визначення необхідних дій» (W.Huitt, 
1998).

Незважаючи на різноманітні трак-
тування науковцями в педагогіці та 
психології поняття «критичне мислен-
ня розглядається як антипод догма-
тичного мислення, як мислення логіч-
не, самостійне, творче. Критично мис-
лити – значить усвідомлено оцінювати, 
зіставляти, аналізувати, тобто прояв-
ляти психічну, емоційну, пізнавальну 
активність, що повинна бути спрямо-
вана на вирішення конкретної пробле-
ми.

За типовою освітньою програмою 
для закладів загальної середньої освіти 
у початковому курсі мовно-літератур-
ної освіти виділено такі змістові лінії: 
«Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Вза-
ємодіємо письмово», «Досліджуємо 
медіа», «Досліджуємо мовні явища»[6].

Проаналізувавши означені змістові 
лінії мовно-літературної галузі, може-
мо стверджувати, що в ній повною мі-
рою закладений потенціал для розви-
тку критичного мислення молодших 
школярів. Адже на уроках мовно-літе-
ратурної освітньої галузі формується в 
учнів здатність сприймати й аналізува-
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ти текст, виділяти в ньому головну 
думку і формулювати її, діли ти текст 
на логічно завершені частини, склада-
ти план і з орієнтацією на нього пере-
давати зміст тексту, умін ня зіставляти 
мовні явища, робити удосконалювати 
тексти за змістом і мовним оформлен-
ням (стилістично), тобто аналізувати 
інформацію, визначати її сутність, ін-
терпретувати й оцінювати усну інфор-
мацію, порівнювати з іншою інформа-
цією і робити власні висновки  – це 
саме ті процеси діяльності, що сприя-
ють розвитку критичного мислення.

Також слід зазначити, що мислення в 
будь-якій формі неможливе без мовлен-
ня. Л. Виготський зазначав, що слово не 
лише називає предмет, тобто є його яр-
ликом, але й завжди характеризує цей 
предмет чи явище, тобто є одночасно 
актом мовлення і мислення [2, с.52].

На це й звертає увагу відомий нау-
ковець М.С.  Вашуленко, який також 
зауважує, що розвиток критичного 
мислення не можливий без мовленнє-
вого розвитку, головне завдання яко-
го  – навчити дитину правильно ви-
словлювати свої думки, розвивати її 
мислительні здібності, привчати до 
самостійного здобуття знань з на-
вчального середовища, формувати 
уміння спостерігати [1].

З проаналізованих наукових праць 
ми виокремили положення, які надалі 
стали теоретичною основою дослі-
дження: мовлення є важливим засобом 
вивчення процесу мислення, у тому 
числі й критичного; критичне мислен-
ня розвивається під час активної взає-
модії усної (бесіда, дискусія) та писем-

ної (через тексти) взаємодії; завдання 
вчителя  – не передавати учням інфор-
мації, а стимулювати навчально-пізна-
вальну діяльність та активність учнів.

Упровадження на уроках мовно-лі-
тературної галузі технологія «Читання 
та письмо для розвитку критичного 
мислення» (Reading and Writing for 
Critical Thinking – ЧПКМ) безперечно 
сприятиме підвищенню рівня розви-
тку критичного мислення молодших 
школярів.

На думку авторів технології «Чи-
тання і письмо для розвитку критич-
ного мислення» Джінні Стіл, Курта 
Мередіта, Чарльза Темпла: «Критичне 
мислення  – це складний ментальний 
процес, що починається із залучення 
інформації та закінчується прийнят-
тям рішення» [5]. Урок, побудований 
за технологією розвитку критичного 
мислення, має три етапи; виклик  – 
усвідомлення та осмислення – рефлек-
сія, до кожної з них відносять певні 
прийоми та стратегії.

Тому на етапі осмислення й усві-
домлення змісту нової інформації слід 
врахувати, що урок української мови в 
початковій школі охоплює такі осно-
вні мікроетапи: спостереження за мов-
ними і мовленнєвими явищами, вио-
кремлення істотних ознак поняття; 
узагальнення ознак виучуваного по-
няття; закріплення мовних і мовленнє-
вих знань і вмінь; вправляння у прак-
тичному застосуванні набутих знань. 
Щоб учні зуміли сформувати та об-
ґрунтувати висновок, учитель повинен 
організувати роботу в групах та про-
понувати для спосте режень та аналізу 
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достатню кількість мовних явищ, звер-
тати увагу на їхні істотні ознаки, якщо 
є потреба  – у зіставленні зі схожими 
мовними і мовленнєвими одиницями. 
Таким чином, аналіз інформації( мов-
них явищ), відбір потрібних фактів,( 
мовних ознак граматичної категорії), 
логічне їх осмислення, аргументація, 
узагальнення – ці процеси діяльності, 
які розвивають критичне мислення 
молодших школярів на уроках мовно-
літературної освітньої галузі.

Таким чином, нами встановлено, 
що розвиток критичного мислення в 
учнів початкових класів значною мі-
рою залежить як від методичного за-
безпечення уроків мовно-літературної 
освітньої галузі (доборі методів, при-
йомів, засобів, форм організації на-
вчання), так й створенні певних умов, 
які вчителеві необхідно враховувати, 
щоб стимулювати критичне мислення, 
а саме: організація освітнього процесу 
як дослідження учнями певної теми за 
допомогою інтерактивної взаємо-
дії  між ними; розробка спеціальної 
системи запитань і завдань, 
розв’язання яких  вимагає певних мис-
леннєвих операцій  – аналізу, синтезу, 
порівняння, зіставлення, оцінки; на-
дання учням можливості вільно роз-
мірковувати, приймати різноманітні 
ідеї та думки при цьому забезпечити 
для учнів гармонійне середовище, 
вільне від негативної оцінки; ознайом-
лення учнів зі стратегіями критичного 
читання, способами вирішення про-
блемних ситуацій; організація комуні-

кативної взаємодії під час аналізу тек-
стів та в процесі вирішення різнома-
нітних завдань. Проте, слід наголоси-
ти, що означені умови можуть істотно 
впливати на процес розвитку критич-
ного мислення молодших школярів, 
коли вони взаємопов’язані між собою.
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Страх є одним з основних феноме-
нів людського існування. Проблема 
страху була важливою в усі часи, але 
стала дуже актуальною зараз, в період 
трансформації суспільства, коли ра-
зом з позитивними процесами, на пре-
великий жаль, проходить руйнація за-
гальнолюдських моральних норм, а 
матеріальні цінності стають найголо-
внішими [2, 321].

Почуття страху – це похідна невідо-
мості: коли ми чогось не знаємо або не 
можемо, хоча б частково передбачити, 
ми боїмося. Особливо  – це стосується 
вивчення проблеми страху майбутньо-
го у осіб пізньої зрілості [7]. Для періо-
ду пізньої зрілості характерні специфіч-
ні зміни в емоційній сфері людини: 
схильність до безпричинного смутку, 
сльозливості. У більшості літніх людей 
з’являється тенденція до ексцентрич-

ності, зменшенню чуйності, занурення 
в себе і зниження здатності справляти-
ся зі складними ситуаціями. Посла-
блення емоційної сфери позбавляє но-
вих вражень барвистості і яскравості, 
звідси  – прив’язаність літніх людей до 
минулого, жага спогадів. У осіб пізньої 
зрілості підвищується рівень страхів, 
це пов’язано з тим, що з одного боку, 
вони накопичуються протягом життя, з 
іншого  – загрозу представляє набли-
ження кінця. Страх проявляється пере-
важно у вигляді так званих негативних 
емоцій  – переживання власне страху, 
печалі, страждання, вини, що неодмін-
но впливає на психоемоційний стан 
людини похилого віку [10, 158].

«Я  – концепцією» в період пізньої 
зрілості керує прагнення інтегрувати 
своє минуле, сьогодення і майбутнє, 
зрозуміти зв’язки між подіями власно-
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го життя. Цільність особистості базу-
ється на підведенні підсумків свого 
попереднього життя та усвідомленні 
його як єдиного цілого, у якому вже 
нічого не можна змінити. Якщо ж лю-
дина відчуває, що не досягла цілей, до 
яких прагнула протягом життя, і не 
може звести свої вчинки в єдине ціле, 
то виникає страх майбутнього: само-
тності, не зворотніх хвороб старості і 
пов’язаної з ними немічності, безпо-
мічі, що можуть призвести до зміни 
життєвого стереотипу – змін умов по-
буту, змін в суспільстві. Не обходить їх 
стороною і страх смерті. Часто 
з’являється страх померти, не споку-
тувавши свою провину перед рідними 
[5, 592].

На актуалізацію фобій зрілих лю-
дей значно впливають метеорологічні 
фактори. В такому віці дуже часто ко-
ливання температури, зміна клімату 
посилюють почуття тривоги, занепо-
коєння та емоційного дискомфорту. В 
цей період посилюються страхи таких 
захворювань, як рак, інфаркт та ін-
сульт [6].

Страх майбутнього (футурофобія) – 
це суб’єктивне відчуття людиною три-
воги щодо подальших подій життя. 
Страх майбутнього актуалізується як 
результат впливу стресогенних чинни-
ків, включаючи суб’єктивно позитив-
них для особистості подій [3, 85].

Страх майбутнього часто провоку-
ють такі ситуації [1, 354]:

1) втрата близьких людей – розлука 
з рідними по причині їх смерті, пере-
їзду, вступу в шлюб завжди дуже бо-
лісно сприймається людьми похилого 

віку. Відчуття своєї самотності, непо-
трібності і марності для близьких про-
вокують появу багатьох психологічних 
порушень: депресії, панічних атак, 
страхів, фобій, неврозів;

2) завершення професійної діяль-
ності – вихід на пенсію більшість лю-
дей у даному віці розцінюють як по-
казник своєї фізичної слабкості, про-
фесійної непридатності. Саме тому ба-
гато старших жінок і чоловіків 
прагнуть довгий час «залишатися в 
строю», щоб «формально» відстрочи-
ти час своєї старості. Професійна за-
йнятість, затребуваність людини в де-
яких випадках, дійсно, є заходом про-
філактики психологічних розладів [7];

3) порушення фізичного і психоло-
гічного здоров’я – поява страхів і фобій 
іноді може бути спровоковано фізични-
ми або психологічними захворювання-
ми (стреси, соматичні хвороби);

4) соціальна ізоляція  – самотність, 
ізоляція від зовнішнього світу, відсут-
ність поруч уважного співрозмовника, 
людини, з якою можна просто погово-
рити, поділитися своїми проблемами 
можуть стати чинниками появи різних 
фобій [7].

Причиною також можуть бути, си-
туації які не пов’язані з особистістю – 
наприклад, перегляд новин, поданих в 
шокуючій формі. Отже, можна сказа-
ти, що причиною може бути та обста-
вина, яка вичерпує запас психологіч-
ної стійкості, тому послідовність неве-
ликих за рівнем стресу подій потенцій-
но приведуть до такого ж страху 
майбутнього.

Емоційна реакція особистості на 
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страх майбутнього може бути різною. 
Найпоширенішими є такі типи при-
стосування до неї [9, 423]:

1) конструктивна позиція – людина 
приймає це, як природне явище, як 
факт, що завершує її професійну 
кар’єру. Вона оптимістично ставиться 
до життя, шукає розваг і контактів з 
людьми, готова допомогти їм, розсуд-
ливо сприймає наближення смерті;

2) залежна позиція  – властива лю-
дям, які протягом життя не цілком до-
віряли собі, були слабовольними, па-
сивними. Старіючи, вони активно шу-
кають допомоги, визнання, не одержу-
ючи їх, почувають себе нещасливими;

3) захисна позиція  – формується в 
людей з підвищеною здатністю до 
спротиву обставинам, ізоляції від них. 
Вони не прагнуть до зближення з ін-
шими, відмовляються від допомоги, 
замикаються в собі, приховують свої 
почуття та переживання, а старість 
сприймають з обуренням і ненавистю;

4) позиція ворожості до світу – по-
лягає у сварливості, схильності звину-
вачувати навколишніх і суспільство у 
своїх життєвих негараздах. Такі люди 
підозрілі, агресивні, нікому не вірять, 
не хочуть ні від кого залежати, намага-
ються більше працювати;

5) позиція ворожості до себе і не-
гативного ставлення до свого життя – 
виражається в пасивності, втраті ін-
тересів й ініціативи, поганому настрої 
і фаталізмі. Такі люди почувають себе 
самотніми та непотрібними, а своє 
життя вважають невдалим.

Емоційні переживання також 
пов’язані з очікуванням смерті. Люди у 

старості спокійніше роздумують про 
смерть, ніж відносно молодші. Думки 
про неї навідуються часто, але вже не 
викликають такої тривоги, як раніше. 
Головне для них, щоб процес умирання 
не був тривалим і болісним [8].

Переживання наближення смерті у 
своєму розвитку долають такі стадії [4, 
453]:

1) стадія опору, протидії  – поки є 
хоч якісь шанси на виживання, люди-
на усвідомлює загрозу, відчуває страх, 
налаштовується на боротьбу із загро-
зою. Усвідомивши, що спроби вижити 
безуспішні, відмовляється від опору, 
позбавляється страху і проймається 
відчуттям безнадійності і спокоєм;

2) стадія огляду життя  – відбува-
ється у формі спогадів, що швидко 
змінюють один одного й охоплюють 
усе минуле людини. Супроводжуються 
вони як позитивними емоціями, так і 
негативними переживаннями;

3) стадія трансцендентності  – лю-
дина усвідомлює своє минуле як дуже 
віддалене. Вона досягає стану, за якого 
сприймає своє життя як цілісність. 
Відчувши себе на порозі смерті, вона 
ніби виходить за межі себе, досягає 
трансцендентного стану.

Для дослідження страху майбут-
нього у осіб пізньої зрілості нами піді-
браний методичний інструментарій:

1. «Опитувальник ієрархічної 
структури актуальних страхів особис-
тості» Ю. Щербатих, Е. Івлева [11];

2. С – тест В. Леви;
3. «Незакінчені пропозиції (Сакса – 

Сіднея)».
Вибірку становили особи пізньої 
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зрілості Ковельської центральної ра-
йонної лікарні м. Ковеля Волинської 
області. Нами було обстежено 29 осіб у 
віці від 50 до 75 років, серед яких було 
17 жінок і 12 чоловіків, 13 осіб працю-
ють у комерційних структурах, 5  – у 
бюджетних установах, 11  осіб на мо-
мент проведення дослідження є пенсі-
онерами. Осіб було поділено на 2 гру-
пи: І група – чоловіки, ІІ група – жінки.

На початковому етапі роботи ми 
провели спостереження за людьми піз-
ньої зрілості. Спостереження прово-
дилося у звичних для людей лікарня-
них палатах. Результати спостережен-
ня показали, що вік від 50 до 75 років 
найбільш сприятливий для спостере-
ження, оскільки учасники довірливо й 
відкрито ставилися до дослідника, не 
усвідомлюючи своєї ролі як досліджу-
ваних. Вони сприймали дослідження 
як звичайне спілкування.

Порівнюючи результати емпірич-
ного дослідження, яке проводилося 
між І групою і ІІ групою досліджува-
них, можна сказати про те, що вираже-
ну інтенсивність становлять такі стра-
хи, як страх перед майбутнім, страх 
смерті, страх божевілля, страх змін в 
особистому житті, страх війни, страх 
перед негативними наслідками хворо-
би близьких людей, страх замкнутого 
простору. Середню інтенсивність ста-
новить страх злочину, страх началь-
ства, страх старості, страх бідності, 
страх висоти і глибини, страх захворі-
ти яким-небудь захворюванням. Дуже 
слабку інтенсивність приділяють стра-
ху павуків і змій, страх темноти, страх 
перед екзаменами, страхи пов’язані з 

статевою функцією.
Отже, емоційне життя літніх людей 

суттєво змінюється. Частіше виника-
ють у них негативні переживання, які 
здебільшого пов’язані із пристосуван-
ням до старості й наближенням смерті. 
Однак і в цьому віці люди нерідко пе-
реживають позитивні емоції. Якщо 
людина внутрішньо готова сприйняти 
свій вік, змістовно і результативно 
прожила попередні роки, має дружню 
родину, зберегла інтерес до спілкуван-
ня, посильних для її віку занять і не 
позбавлена змоги щодо задоволення 
його, то і в старості вона відкриватиме 
нове у світі і в собі, радітиме життю, 
успіхам своїх рідних і близьких, збага-
чуватиме їх своїм досвідом, відчувати-
ме свою потрібність для них, від чого 
почуватиметься щасливою.
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The problem is that methodology of 
teaching English in the primary class-
rooms differs from that one in the sec-
ondary. In Ukraine were adopted new 
programs this year. Of course, teachers 
need different types of help to implement 
the demands of the programms into prac-
tice. We realize that it is our task, I mean 
the In-service teachers training institutes, 
to organize seminars, trainings and any 
types of help to the teachers of English.

The aim of the article is to show how  
do we prepare teachers of English in 
Ukraine to work with young learners, 
what events were organized for teachers 
of English who are going to teach  Young 
Learners in 2018-2019.

The main aim of modern education is 
to create conditions for personal develop-
ment and creative self-realization of every 
applicant of education, to prepare stu-
dents for life and professional develop-
ment in modern society.

The new Ukrainian school needs a 
new type of teacher who possesses profes-
sional skills and professional culture, is 
able objectively comprehend the phe-

nomena and facts of the educational pro-
cess, critically evaluate and creatively 
transform pedagogical reality. The spe-
cialist must be able to adapt quickly and 
effectively to new conditions, strive for 
self-development and self-improvement.

A new school requires a teacher who 
can become the agent of change. The re-
form provides a number of incentives for 
personal and professional growth. A 
modern school is designed to discover 
and develop the abilities, talents and op-
portunities of each child, based on a part-
nership between teacher, student and par-
ents.

Today, the teacher faces the challenge 
of creating opportunities for the pupil to 
develop his intelligence and creative qual-
ities,  because only the creative and intel-
lectual personality is able to offer new 
technologies, directions for development, 
and find ways out of difficult situations.

The project, which brings positive 
changes in the teaching of English in 
Ukraine, is implemented together with 
the British Council in partnership with 
Cambridge University Press and Cam-

ENGLISH TEACHERS – CHANGE AGENTS 

Н.В. Клюніна,
 викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти

The article deals with the preparation teachers of English for their work in primary 
classrooms. As new programs appeared many events were organized for teachers of Eng-
lish who are going to teach Young Learners in 2018-2019. The paper aims to demonstrate 
how we prepare teachers of English in Ukraine with the help of agents of changes to work 
with young learners.

Key words: teachers of English, change agents, the project of British Council, new 
Ukrainian school standards, young learners, effective language teaching.
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bridge English Language Assessment with 
the support of the Ministry of Education 
and Science of Ukraine in several stages. 
Teacher training includes face-to-face 
training and online interaction.

During the first stage, the selected 
teachers were trained to pilot the materi-
als. The trainings were devoted to the 
communicative approach of teaching 
English to primary school students and 
included aspects of the competence ap-
proach, namely, students’ understanding, 
lesson planning, lesson organization, 
learning resources, teaching methods and 
techniques.

The second stage is the completion of 
an online course on communicative Eng-
lish language teaching at elementary 
school. The course will be delivered by 
two departments of the Cambridge Uni-
versity: Cambridge University Press and 
Cambridge English Language Assess-
ment.

All the teachers who will teach English 
in the first grades in the 2018-2019 school 
years must complete face-to-face training 
and online interaction by the end of 2018.

The program of English teachers’ 
preparation was designed by the British 
Council with the support of the Ministry 
of Education and Science of Ukraine. The 
program offers a personal-oriented ap-
proach to the education of teachers, train-
ing through reflection, the use of com-
municative tasks according to their own 
experience.

 The aim of the program is to in-
crease the methodological and practical 
levels of professional competence of Eng-
lish teachers who will teach first-grade 

students in the 2018-2019 academic years. 
Teachers’ task is the implementation of 
the objectives of the State Primary Educa-
tion Standard in accordance with the 
main directions of the state policy in the 
field of education, requests of civil society, 
educational institutions.

The goal of the program is to contrib-
ute to the professional development of 
English teachers through the reflection of 
their own professional activities, as well as 
through self-evaluation and cooperation 
with their colleagues and overcome ste-
reotypes about the role of the teacher in 
the educational process as a retranslater 
of information and to promote their 
awareness of their role as the organizer of 
the educational process that pay special 
attention to learning outcomes.

After fulfilling the demands of the 
program the teachers of English will: 

• realize the role of the teacher as a 
facilitator of the educational process; 

• identify new approaches to the selec-
tion of content and organization of the 
learning process; 

• understand the essence of the devel-
opmental, activity-oriented direction of 
the learning process; 

• be able to apply effective pedagogical 
technologies in a communicative context; 

• promote the development of intel-
lectual activity and skills of students in 
the 21st century; 

• be able to select educational and di-
dactic materials in accordance with the 
communicative situation and effectively 
use them during training.

 The content of the program includes 
such components as “Understanding how 
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primary learn”, where we find out how 
and why children learn, child develop-
ment and language learning, a learner-
centered approach. When we take the 
second module “Understanding 21st cen-
tury skills”, we speak about 21st century 
skills: what they are, critical thinking and 
problem solving, collaboration and com-
munication, leadership and personal de-
velopment, creativity and imagination, 
citizenship, digital literacy. The next 
module “Developing Thinking skills in 
the young learners’ classroom” contains 
such materials as: cognitive skills, activity 
types to develop thinking skills and lan-
guage. In the module “Understanding 
lesson planning and learning outcomes” 
we suppose to speak about learning out-
comes, domains of learning and thinking 
skills, writing learning outcomes for a 
particular context. In the component 
“Understanding grammar for primary”, of 
course is the topic about grammar, how to 
teach grammar, how children learn their 
own language, approaches to grammar. In 
the module “Understanding vocabulary 
for primary”,  we are going to speak about 
ways of making vocabulary memorable, 
vocabulary games. The next module is 
about advantages of using games, songs, 
rhymes and chants for primary. We can-
not teach primary without playing. The 
importance of giving instructions is in the 
module “Understanding language use, in-
structions and classroom interaction”, and 
besides there are such topics as classroom 
relationships, monitoring and feedback, 
creating a positive learning environment. 
A new for Ukrainian teachers and a very 
important module is the next one “Un-

derstanding approaches to inclusive 
learning”. Here we reveal such topics as 
learning centred classrooms a learning 
centred teacher, diverse ways of learning, 
including all learners.

Another thing to be noted is the course 
book. Our teachers are lucky to choose 
the course book they like. Nine authors 
proposed their books and it was teachers 
and parents decision which one to take. In 
this connection we want to mention that 
all of them designed for young learners 
and is sure to thrill and delight children. 
The aim is to make learning and teaching 
English as fun and as easy as possible. 
Students acquire the English language 
naturally the same way that native speak-
ers do – by listening and speaking first, 
before they learn to read and write. The 
most popular is “Smart Junior”. It is a pri-
mary course that follows the modular 
approach and the requirements of the 
Common European Framework of Refer-
ence.

Course features are:
• well-balanced modules
• units with songs, stories, factual texts
• a variety of activities (listening, 

speaking, games, short writing activities 
with grammar practice and hands-on ac-
tivities)

• revision units
• comic-strip stories
• smart world (with cross-cultural in-

formation)
• board games
• hand writing activities
• self-evaluation sections
• alphabet and phonic activities
• a digital vocabulary list
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Carefully designed courses offer teach-
ers the right material to introduce learners 
to the fascinating journey of language 
learning. With beautiful illustrations, stim-
ulating stories and systematic revision of 
linguistic items, learners take their first 
steps into the world of English language 
learning with confidence and pleasure.

I am sure that out teachers
wake to start each day,
and pray for students to come their way,

students who always want to know 
more,
and smile when entering the class-
room door.
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Удосконалення підготовки педаго-
гічних кадрів в умовах інформатизації 
освіти сьогодні є актуальною пробле-
мою в усьому світовому співтовари-
стві. В Україні динамічні зміни сього-
дення, пов’язані з  упровадженням 
Концепції Нової української школи, 
оновленого Державного стандарту по-
чаткової освіти зумовлюють необхід-
ність удосконалення професійної під-
готовки майбутніх учителів початко-
вої школи.

Ґрунтовний аналіз публікацій ві-
тчизняних та зарубіжних науковців 
показав, що на сьогодні вони зосеред-
жують свою увагу на вирішенні пи-
тань, пов’язаних саме з якістю підго-
товки вчителів початкової освіти, здат-
них до  подальшої професійної діяль-
ності в умовах оновлення та 
інформатизації освіти. Науковий та 
методичний супровід впровадження 
інформаційно-комунікаційних техно-
логій (ІКТ) у навчально-виховний 
процес початкової школи детально 
розглядали науковці С.  Колесніков, 

М.  Левшин, Г.  Ломаковська, Ф.  Рив-
кінд, В. Шевченко, Ю. Первін, А. Семе-
нов, Б. Хантер та ін. Проблему форму-
вання інформаційної компетентності 
майбутніх освітян розглядали такі до-
слідники як Ю.  Горишняк, Р.  Гуревич, 
А. Івойлова, С. Кізім, О. Кміть. В. Кюр-
шунова, О.  Соколюк, К.  Чорнобай та 
інші. Водночас, представлена пробле-
ма нашого дослідження досі не буда 
розглянута вченими.

Мета проведеного дослідження по-
лягає в аналізі проблеми формування 
інформаційної компетентності май-
бутніх учителів початкової школи 
як  запоруки їх успішної подальшої 
професійної діяльності.

Невід’ємною частиною професійної 
компетентності майбутнього вчителя 
початкових класів у нових інформа-
ційних умовах має стати інформаційна 
компетентність (ІК), під якою розуміє-
мо системну якість фахівця початкової 
ланки освіти, що представляє собою 
упорядковану сукупність компетенцій 
в  області інформаційно-комунікацій-

ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ЗАПОРУКА ЇХ 
УСПІШНОЇ ПОДАЛЬШОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дрокіна Аліна Сергіївна,
здобувач кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності, 
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них технологій та професійних мето-
дик навчання. Варто звернути увагу на 
те, що проведений аналіз педагогічних 
джерел, присвячених суті інформацій-
ної компетентності майбутніх педаго-
гів різних напрямів освіти засвідчив 
широке розмаїття значень і дає підста-
ви стверджувати, що досліджуване по-
няття достатньо складне, суперечливе 
й перебуває в процесі свого змістовно-
го розвитку.

Інформаційна компетентність май-
бутнього вчителя початкової школи на 
сьогодні виступає одним з найважли-
віших показників успішності його по-
дальшої професійної діяльності, 
оскільки ґрунтується на сукупності 
психолого-педагогічних, методичних 
і  предметних знань, умінь, навичок, 
досвіду, мотивації та особистісних 
якостей студента, необхідних 
для успішної фахової діяльності.

Аналіз робіт науковців із проблема-
тики дослідження та власні наукові 
пошуки дали нам змогу стверджувати, 
що структура інформаційної компе-
тентності майбутніх учителів початко-
вої школи, передбачає процес її  фор-
мування в сукупності її компонентів. 
Виділимо компоненти інформаційної 
компетентності майбутніх учителів 
початкової школи: мотиваційний 
(включає мотиви, цілі, потреби в про-
фесійному навчанні, подальшому са-
морозвитку), когнітивний (наявність 
знань в області сучасних ІКТ та прак-
тичних умінь доцільно застосовувати 
їх у навчально-виховному процесі по-
чаткової школи), діяльнісний (включає 
інформаційний та науково-методич-

ний супровід всіх ступенів інформати-
зації освітнього процесу), рефлексив-
но-проектувальний компонент (про-
являється в комунікативній, методич-
ній, організаційній та  конструктивній 
діяльності; відображає здатність оці-
нювати свій рівень і проектувати умо-
ви його підвищення).

Стає очевидним, що інформаційна 
компетентність майбутнього учителя 
початкової школи обумовлює його по-
дальшу професійну майстерність. Зна-
чущість ІК для подальшої професійної 
діяльності майбутнього вчителя по-
чаткової школи зумовлюється функці-
ями: педагогічного самовизначення, 
педагогічного самовмотивування, пе-
дагогічного самонавчання та само-
вдосконалення, педагогічної самореа-
лізації тощо.

Формування інформаційної компе-
тентності майбутніх учителів початко-
вої школи має здійснюватися як ціле-
спрямований процес професійної під-
готовки із використанням цілісного 
комплексу інформаційно-комуніка-
ційних технологій, що дозволяють на 
системній основі створювати абсолют-
но нову ефективну організацію на-
вчання, що дає можливість відповіда-
ти на сучасні «виклики» інформацій-
ного суспільства.

Таким чином, інформаційна компе-
тентність майбутніх учителів початко-
вої школи на сьогодні виступає запо-
рукою успішності їх подальшої про-
фесійної діяльності. Сформована ін-
формаційна компетентність дозволить 
майбутнім учителям початкової школи 
максимально якісно використовувати 
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досягнення сучасної науки і практики 
в галузі ІКТ у професійній діяльності, 
щонайбільше реалізувати їх можли-
вості для підвищення її ефективності.
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К концу ХХ века узбекское теорети-
ческое языкознание добилось значи-
тельных успехов. Был накоплен боль-
шой опыт и собраны значительные 
материалы о данной сфере. Есть все 
основания для утверждения того, что 
данные теоретические познания до-
статочны для введения в практику со-
циально и экономически выгодных, 
прикладных направлений. Появилась 
потребность в превращении языкоз-
нания в социально и экономически 
выгодную науку. Доказательством на-
шему мнению служит тот факт, что 
проблемы общения на сегодняшний 
день решаются на уровне государ-
ственной политики. Сбор накопленно-
го в мире большого опыта по психо-
лингвистике, изучение его и его пере-
смотр на основе материалов узбекско-
го языка станет соответствующим 
вкладом языкознания в данную поли-
тику. Начиная со второй половины 
прошлого века в современном миро-
вом языкознании стала заметна по-
требность не столько в изучении язы-
ка как сущности “в себе самой и для 

себя”, что является одним из основных 
принципов ведущего в лингвистике 
системного направления, сколько в ис-
следовании стиля и форм проявления 
данной сущности.

Язык – это орудие сбора и выраже-
ния информации. Вместе с тем он спо-
собен дать оценку личности человека, 
уровню его культуры и ментальных 
особенностей. В результате такого 
взгляда на язык, на стыке различных 
наук сформировалось несколько но-
вых направлений в лингвистике. 
В  частности, нейролингвистика, ген-
дерная лингвистика, коммерческая 
лингвистика, судебная лингвистика, 
психолингвистика. Ни один языковед 
не может остаться в стороне от дис-
куссий, касающихся соотношений 
языка и сознания. По этому поводу у 
всех есть свое мнение. Но нет ни одно-
го взгляда, равно удовлетворяющего 
всех. Язык является орудием для фор-
мирования сознания и формулирова-
ния продукта его деятельности вместе 
с тем, необходимо подчеркнуть, что 
язык является и самым важным сред-
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ством воздействия на мышление. По-
пытки определения места языка в кон-
тексте взаимоотношений мира и чело-
века привели к введению в языкозна-
ние наиболее активизировавшийся в 
последнее время термин языковая 
картина мира1. Языковая картина 
мира, созданная человеком (нацией), 
исходит из отношения человека (на-
ции) к миру, а также места, которое он 
(она) занимает в мире, и в то же время 
формирует отношение человека к 
миру. В последние несколько десятиле-
тий стала особенно злободневной 
всегда бывшая актуальной для челове-
ка проблема социального общения и 
это приводит к возникновению науки 
психолингвистики, создающей воз-
можность пользоваться родным язы-
ком в решении вышеназванных и вме-
сте с ними других эмоциональных, ду-
ховных и социальных проблем.

Со второй половины прошлого 
века психолингвистика была признана 
как прикладное направление языкоз-
нания и в качестве научной дисципли-
ны обрела свое содержание и сущ-
ность2. Сотрудничество психологии с 
лингвистикой имеет богатую историю. 
Основное качество лингвистической 
концепции В.Гумбольдта в том, что он 
ввел в языкознание понятия диалекти-
ки социального и индивидуального в 
речевой деятельности. Ученый ут-
верждает, что каждый язык отражает 
мировоззрение его носителей, что раз-

1  Маҳмудов  Н Оламнинг лисоний манзараси 
ва сўз ўзлаштириш.// Ўзбек тили ва 
адабиёти.2015.№ 3.Б.3.
2   А.А.Леонтьев  Психолингвистика . Л., 1967. 
С. 7.

нообразие языков объясняется не 
столько различием звуков речи, сколь-
ко является результатом различий в 
видении мира у каждого народа. Его 
статья “Структурное различие языков 
и его воздействие на духовный мир 
людей” признана первым теоретиче-
ским источником психолингвистиче-
ских воззрений. В качестве философ-
ской основы для лингвистических 
взглядов В.Гумбольдта можно отме-
тить философию немецких мыслите-
лей И.Канта и Г.Гегеля. В частности в 
работе И.Канта “Антропология с праг-
матической точки зрения” утвержда-
ется что в процессе коммуникации 
между коммуникантами передача ин-
формации и ее восприятие носят про-
тиворечивый характер. Он связывает 
звуковое единство с наследственно-
стью, а духовное единство с единством 
общества, то есть с социальным фак-
тором.

Подобную мысль за 900 лет до Гум-
больта высказал Абу Наср Фараби, из-
вестный под именем “второй учитель”. 
“Всякое знание прежде всего должно 
начинаться с наблюдения за предмета-
ми и явлениями окружающего мира. 
Поскольку сущность, полученная ра-
ботой мышления, не может предше-
ствовать своей основе в природе. Цель 
знания – постижение истины”3. Созна-
ние вмещает в себя и умственное и 
чувственное восприятие действитель-
ности. Также оно вбирает в себя эмо-
ции и волю человека4. А.Навои пове-

3  Абу Наср Форобий Фозил одамлар шаҳри. Т., 
1993. Б.3
4  Туленов Ж.Ғафуров З Фалсафа. Т.,1997.Б.182.
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ствует о том, что в пределах возмож-
ности слово (единица языка) проявля-
ется в различном толковании смыслов 
(единица речи), представленных спе-
циалистом – носителем языка (говоря-
щий). По-нашему мнению, корни пси-
холингвистики необходимо искать 
именно в этой мысли. Можно утверж-
дать, что именно эти научные взгляды 
стоят у истоков таких актуальных про-
блем как создание речи и роль субъек-
та речи в нем, воздействие своеобраз-
ных качеств говорящего и слушателя 
на процесс коммуникации, отражение 
душевного состояния коммуникантов 
в их речи, и формирование речи, кото-
рые стали объектами исследований в 
работах языковедов ХХI века.

Российские лингвисты объясняют 
каждый этап в процессе речевой актив-
ности мотивировкой действий. Моди-
фикация мотивов происходит в соот-
ветствии с изменениями в уровне инте-
ресов и потребностей личности. Психо-
лингвистическая школа, основанная в 
российском языкознании Л.Выготским, 
А.Леонтьевым, А.Лурия, в корне отли-
чается от американской психолингви-
стики. Российская психолингвистика 
формируется на основе концепции 
“Речь  – это не система речевых реак-
ций, а речевая деятельность, направ-
ленная на действие и цель”.

Источник исследования психолинг-
вистики – это процесс речи и его един-

ство. Психолингвистика изучает про-
блемы передачи слушателю определен-
ной информации в определенных ус-
ловиях посредством единиц речи, 
проблемы отражения в определенном 
фрагменте речи изменений, происхо-
дящих в сознании и душе говорящего, 
а также проблем воздействия речи на 
слушателя. В речи отражаются воспи-
тание, речевой этикет, специфические 
цели речи, возраст говорящего и слу-
шателя, уровень образования и куль-
туры, и все это является материалом 
изучения психолингвистики. Одной из 
задач психолингвистики является из-
учение психологических факторов, 
кроющихся за единицами речи, в тес-
ной связи с лингвистическими особен-
ностями текста.

Родной язык неразрывно связан с 
формированием неповторимой куль-
туры и духовного мира, свойственных 
каждой этнической группе. Узбекский 
язык обладает потенциальными воз-
можностями для ведения полноцен-
ной коммуникации.
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The organization of pair work or 
group work is a management task, but 
one which presents no real difficulties. 
However, in many societies a teacher- 
centered approach to education is the 
norm. To introduce a pedagogy which is 
in conflict with current educational prac-
tice may be difficult at first. And yet, if 
pedagogy is to be effective it should be in 
harmony with the aims and the nature of 
the subject. The aim of most language 
programmes is to equip the learners to 
interact with other, at ease and conversing 
reasonably fluently. Therefore, teachers 
must offer practice in speaking and com-
municating. To engage in interaction, the 
students need to talk to each other. In 
teachers- centered classes, there just is not 
enough time for everyone to make a sig-
nificant contribution. If we disregard the 
few chorus responses in a drill, the aver-
age student in a large class will probably 
only speak for a total of 10 or 15 seconds. 
Extra time for talking can only be gained 
if they all talk at the same time for parts of 
the lesson.

When you use pair work for the first 

time, explain the reasons for using pairs 
to the students. You will probably have to 
use the students» mother tongue. Addi-
tionally, the students must understand the 
following rules.

Pair work time is not to be used for 
chatting. When they finish the set task 
they can change roles and do the task 
again. If they have quite finished when the 
activity is stopped, this is not serious. 
They will still have done a lot of talking. 
They can ask for help if they need it.

If you work in a very crowded class-
room some students will be three to a 
desk. Explain that the third student will 
monitor the language exchanges and take 
the place of one of the others when the 
practice has been done once. Any student 
sitting alone should automatically join 
another individual or a nearby pair as a 
third

Participant.
Suitable activities for pair work.
Dialogues
These are obvious targets. The two or 

three parts are first practiced by means of 
a repetition drill. Then some substitutions 
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are cued, so that the students know how 
to personalize details in the dialogue.

Describing pictures.
Looking at the pictures that accompa-

ny the texts, students can take turns to 
compose true- false statements about the 
picture. The second of the pair only has to 
reply agree and disagree. Because they 
will have studied the text beforehand, 
there is little chance of error.

Question and answer work. The 
questions which follow the text can be 
done in pairs. The students can work 
orally, with the teacher making spot pub-
lic checks afterwards. Alternatively, the 
answers can be written and neighboring 
pairs can mark each others» work 
afterwards, under the teacher»s direction.

Desks can not be moved in many 
classrooms. The only way to make groups 
in these circumstances is to ask alternate 
rows to turn and face those in the desk 
behind. This creates groups of four to six, 
depending on the number of students on 
a bench. A class of 80  individuals is re-
duced to 15  to 20 groups. You now have 
some chance of providing individual at-
tention.

It is usual to have one member of each 
group acting as a leader or secretary. This 
is the person who will come to you with 
any difficulties or with a final completed 
task. This makes class management much 
easier. You can appoint the leaders by 
choosing the most able linguists, or you 
can allow the groups to select their own.

The teacher is the manager of the ac-
tivity and must plan it, organize it, start it 
monitor it, time it and conclude it. During 
group work activities the teacher stays 

mainly at the front of the class, perhaps 
making a rapid check on a group or two 
to see that all is well.

Group activities tend to be freer and 
more interactive than pair work. Several 
types of activity are collaborative and easy 
to use, even by comparatively inexperi-
enced teachers.

Games
Simple guessing games that practice 

Yes -No questions can be played in groups 
after a demonstation at the front. Easy 
ones to use are Who I am thinking of?, 
What is my profession? And Guess what 
I did.

Question construction
After a text is read, each group can be 

asked to write a few questions that they 
could ask about the text. Afterwards, the 
leader of a group will nominate another 
group and ask a first question. The second 
group must try to answer grammatically 
as well as factually. Then this second 
group directs a different questions at an-
other designated group, and so on until 
each group has asked at least one ques-
tion.

Role-play
This offers good follow- up to a lesson 

in which the class practiced a structure 
with a functional value. The groups can 
be asked to compose a short scene in 
which someone makes a complaint, ex-
changes a bought item of clothing for an-
other, requests information in a place of 
travel, and so on. Role-play enables the 
group to create an entire play let with 
several players. If the group writes out the 
scene, the secretaries can get the work 
checked as it is composed. Afterwards, 
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some or all of the groups may wish to act 
out their little play in front of the class.

Discussions.
Discussions permits free expression of 

opinions, so its value in a language class is 
obvious. The teacher asks a topic question 
and allows a few minutes for the group 
members to express their findings. The 
reporter could be the group leader, but it 
is better to nominate reporters at random 
after the discussion.

Guided practice.
Let us suppose you have used a substi-

tution drill to build up familiarity with a 
structure with a functional value. Further 
and more meaningful practice can often 
be made more game like and creative in 
group follow- up. Let us suppose that the 
structure is like this one, on the black-
board.

You should /shoudn»t+ verb
(you should eat more fruit)
The groups can be given some prompts 

which leave room for expression. In a well 
resourced classroom the teacher would 
write some problems on a worksheet and 
each group would get one copy.

Teachers can multiply the opportuni-
ties for practice and for creative language 
use by introducing pair and group work. 
Equally important, changes of learning 
activities and of the patterns of interac-
tion help to retain the students» concen-
tration. They also come to realize that 
they have some autonomy and responsi-
bilities for their own progress.

Most important of all, students will 
come to view the teacher as someone who 
is sensitive to their learning, someone to 
whom they can go for advice. Relation-
ship with students can be transformed for 
the better, In a resource person role, the 
teacher is viewed as being an authority, 
not simply as someone in authority.
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Legend [P-T]. Legend is a story, a folk-
lore, an epic poem which came down to 
us from generation to generation, by word 
of mouth [5, 63]. “Legend” is taken from 
Persian “afsun, sehr-jodu” which means 
sorcery, witchery and it is used in prose 
stories that created on the base of fantastic 
and concocted [1, 178-179]. Legends are 
one of the most ancient and popular gen-
re of nearly all over the world’s folklore. In 
this legends are told the events were not 
happened, but it might be occur. Literary 
composed is the main peculiarity of this 
genre. A part of wide spread proverbs 
among our nations is appeared and 
formed on the basis of these legends. This 
kind of state we can see on the following 
proverbs:

Har kimniki o’ziga, oy ko’rinar ko’ziga. 
(Meaning: Everybody sees his own as 
Moon.)

World’s king, prophet Sulayman or-
dered to crow and hedgehog: “Crow, go 
all over the world and find the best war-
bled bird, put it in the cage of on my 
house. Let, this bird wake me with its 
warbling voice in the morning. You, 
hedgehog go all over the world and find 
the soft thing and put it on my cushion 
and let it touch my face when I awaken 
from warbling of the bird in the morn-
ing…”

Crow without stopping went out for a 
stroll over the world and listened to dif-
ferent birds warbling, but none she really 
liked. No finding the bird with a pleasant 
voice, crow began worried: “The king will 
kill me” And she came to her nest for 
parting with her children. Children see-
ing their mother began to make a noise. 
Having heard the voice of her children 
she really liked it. She enjoyed and brought 
her children and put them in the cage of 
Sulayman.

Hedgehog searched for soft thing for 
all night but she also didn’t manage to 
find soft one. “The king will kill me” – she 
worried and hurried to her hole in order 
to parting with her children. Seeing their 
sorrowful mother her children run to her 
and began to embrace their mother. At 
that time her children’s body seemed her 
soft. “There is nothing as soft as my chil-
dren”  – delighted mother hedgehog and 
brought their children for putting on the 
cushion of the king. In the morning 
crow’s children began to scream. “What is 
it?” surprised the king. When he wanted 
to look at the cage the thorn of the hedge-
hogs stuck into his face. He was so angry 
with crow and hedgehog that he ordered 
to kill them. Then both of them begged 
not to kill them and they told him what 
was happened. Listening to all event Su-
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layman thought: “For all their child seems 
sweeter than honey, hotter than fair, soft-
er than wadding” and he excused them [2, 
345-346].

Ko’rpangga qarab oyoq uzat. (Mean-
ing: Stretch your legs according to your 
blanket.)

The origin of this proverb is connect-
ed with the following legend:

Once upon a time there was a cruel 
king. He troubled people with different 
ways and enjoyed himself. One day in 
order to make trouble for people he tried 
to find some cunning. He ordered people 
to sew a blanket suitable for his figure. 
The next day people began to bring blan-
kets which they sew approximately. The 
king tried them on by turn. If the blanket 
was longer he pulled it towards his head 
intentionally and stretched his legs and 
said: “It is short!” If it was shorter he took 
away his legs and shouted: “It is long!” He 
ordered to beat them forty lash. At last it 
was the turn of an old man. The king cov-
ered himself with the blanket that brought 
the old man and pulled it towards his 
head, opened his legs till his knee and 
shouted: “It is short!” The old man lost his 
patience and he hit him on the legs with 
his walking steak. The king was startled 
by sudden action of the old man. He took 
away his legs and shouted: “Why are you 
beating me?” The old man answered: 
“Stretch your legs according to your blan-
ket” It means one should act according to 
his state, money and possibility [197, 235-
236].

Birovga choh qazisang o’zing yiqilasan. 
(Meaning: If you dig a hole for somebody 
you will fall down yourself.)

The origin of this proverb belongs to 
religious legend:

Unreal muslims said that the mosque 
was far for them and they built a new one 
near their territory. In order to kill the 
holly they dug a hole in front of the 
mosque’s door and covered it with hay. 
But the holy predicted it and he didn’t 
come at that day to mosque. One of their 
partners didn’t know about the hole and 
fell down into the hole and died [3, 49].

Boshga tushgan tayoq, yugurtirar 
yalang oyoq. (Meaning: The stick tumbled 
on head make to run barefoot.)

Adam and Eve were deceived by devil 
and they ate prohibiting wheat. For this 
reason they were ejected from paradise in 
state of naked, bare head and barefoot. To 
the earth with them were sent an ox and a 
stick. In order to continue to live they 
sowed wheat, cultivated the ground and 
with that stick he run barefoot behind the 
ox. It means: The care of existence make 
you not sitting calmly but to move, to try, 
to act rapidly [3, 52].

Burga sakraydi, bit yo’rg’alaydi. (Mean-
ing: Flea jumps, louse ambles.)

The origin of this proverb as follow-
ing:

The master who was building the ma-
drasah of Bibikhanum standing on the 
tower looked around. Watching round he 
saw Amir Temur’s palace and there he 
noticed Bibikhanum wearing atlas and 
she was walking shined brightly as pea-
cock. The master thought: “I wish I had 
such a wife. What a pleasure for kings!”. 
At that time Bibikhanum also noticed the 
master and she realized his thoughts from 
his view. Then she ordered to her bond-
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woman to boil ten eggs, to paint them 
with ten colours and sent them to the 
master. The master was very attentive and 
wise too and he realized that Bibikhanum 
knew about his thoughts. Sending differ-
ent eggs she wanted to say that in spite of 
their various clothes all of them are the 
same. He worried that she would tell 
Amir Temur and he would kill him. He 
made wing for himself and flied. His work 
were kept unfinished.

Dunyo kuysa kuysin, devonaning ka-
bobi pishsin. (Meaning: Let the world 
burn over but let baked the foolish’s ke-
bab.)

This legend was came out from fol-
lowing legend:

Once there lived a man named Shams 
(It means the Sun). One day after a long 
travelling over the world Shams stayed at 
a city. He felt himself hungry and took a 
piece of meat from butcher and went to 
cooker. He asked the cooker to cook the 
meat for him. The cooker thought that he 
was foolish and he refused: “Go away and 
don’t disturb me.” He expelled Shams. He 
was very angry with cooker and went to 
baker and asked him to cook that meat for 
him. He also rejected him and expelled 

him. Shams was angry and began to beg 
the Sun: “Sun, as you I am also the Sun. 
Please come near and cook this meat”. So 
the Sun came near and began to burn. 
People asked Shams: “What are you do-
ing? The world is burning”. In allegorical 
meaning these proverbs are used accord-
ing to people who think only about them-
selves. In conclusion, as legends are also 
considered folklore in these legends are 
reflected the wise of people and conclu-
sion of these legends became proverbs.
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Every country and every nation, first 
of all, is strong in its high culture, enlight-
enment and spirituality. After gaining the 
national independence of Uzbekistan, 
special attention is paid to the issues of 
national self-consciousness, further 
strengthening of our spiritual values, up-
bringing the young generation in the 
spirit of national independence. Art lov-
ers are constantly searching for the his-
torical past, the wonderful and unique 
nature of our motherland, the desire to 
create our great ancestors and images of 
our contemporaries. There are a lot of fa-
mous and talented artists in our country. 
They demonstrate their talent in various 
arts and are creative in their desire to cre-
ate art works. The works created in the 
field of fine arts are represented by the 
changes and colors in our daily lives, and 
the images of the great figures of sculp-
ture are made of stone or metal and other 
materials.

Sculpture art is one of the relatively 
young forms of art, although it is devel-
oped in ancient Uzbekistan. Nevertheless, 
over the next decade, our sculptors have 
created a wide range of decorative, artistic 
sculptural works that show that we have 
both mature and talented experts in this 
field. Looking closely at the past, sculp-
tors have created “Genius” images that 
have contributed to “Fundamental change 
of society”. This, in turn, leads to a one-
sided approach to creativity, limiting crea-
tivity. Now artists have entered the stage 
of free creation. Sculptors, in their turn, 
reflect national independence ideas, na-
tional customs and traditions, and issues 
of universalism.

It is well known that in the creation of 
this or that artwork the demand for time, 
time tendencies are crucial. Thus, the 
emergence and development of art de-
pends primarily on the society, and then 
on the subject, the artist. “The artist’s im-
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agination, fantasy, lies in his observations 
of real life”, or, in other words, his “seal” of 
art. The creation itself begins with the 
study of life, the observation of controver-
sial, dramatic events that are the most 
striking feature of human nature and 
psychology. This is a feature that is unique 
to all the time’s creators. This link be-
tween social historical life, the environ-
ment and human nature is the essence of 
the art of unity. The deeper and deeper 
human relationships with society and the 
environment are, the more artificial, the 
more artistic the work is. Hence, when it 
comes to the art of a certain period, it 
must be taken in terms of social relations 
at that time. Because, as noted above, “Art 
grows and nourishes from the social and 
economic factors of its age; it develops on 
the basis of these factors”.

Our native land has always been tal-
ented. Looking back on history, roots of 
sculptural art, along with painting, are 
also dated for a long time. Examples of 
these are the remains of the primitive 
statues of the Stone Age, found in Central 
Asia, in particular the Kushan, Sogdiana, 
Margiana, Greek-Bactrian culture, and 
other finds. Today, the successors of this 
artwork continue to grow in this tradi-
tion, creating beautiful works from one 
another. Azamat Khatamov, the sculptor, 
is one of those creators.

A.Khatamov is a great artist. His work 
is characterized by the appearance of ori-
ental women, mothers and children. He 
tries to present new interpretations of the 
images in the modern sculpture tradition. 
These philosophical orientations are not 
only related to religious, historical, cul-

tural heritage, but also personal relation-
ships, behavioral attitudes, and a range of 
emotions.

In the sculptures of the creator’s 
works, the pursuit of life makes a deep 
impression on the world, the enthusiasm 
of the people, and the poetry mood. 
They have the inspiration and heart of 
the sculptor, the noble emotion that em-
powers the emotions not only to the 
statues, but also to the spectators. Every 
creature of women is different from the 
image, their outlook, their inner conceit 
experiences and their different appear-
ance. Some of them are fully described in 
their entirety in their inward embraces, 
some of which have been forgotten in the 
eyes of God, and have forgotten their 
perceptions, such as shame. Emphasiz-
ing the unmatched body structure of 
women brings them closer to the female 
characters of the Renaissance sculptors, 
and their appearance is dominated by 
modern women. We can see that in 
many aspects of art, perfect, beautiful, 
unforgettable, the beautiful nature of the 
woman is praised, and in many figura-
tive compositions it tries to reveal the 
special nature of women. There is no 
ugly woman on the face of the earth, and 
every woman is attracted by the beauty 
of not only her beauty, but also the rich-
ness of the inner world, heritage of the 
Oriental woman. The image of a woman, 
theme of mother, is one of the leading 
subjects of the sculptor. The aspirations 
of this have not gone unnoticed. Many 
portraits of female portraits such as 
“Maryam”, “Motherhood”, “Amudarya 
image”, “Shoira”, “Sisters”, “Mother Sur-
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khandarya” are highly skilled. In sculp-
tures, the woman is the epic poem of the 
world, immortality, natural beauty, spir-
itual and physical singing. In the image 
of women, the outward and inner enthu-
siasm, passion and emotional excitement 
lie. The series of works devoted to the 
poet Zulfiya, created during his career, is 
remarkable. Especially, “Mother and 
child”, “Angel”, “Passionate waiting”, 
“Loneliness”, “Rest”, “Woman in sleep”, 
“Woman’s body”, “Inspiration” were born 
as a result of the creative search, impres-
sion and observation of the artist. The 
sculpture realizes the composition with 
plastic dynamic action, and it is the task 
of telling the story to itself. Their elegant 
plastic body shapes reflect passionate 
emotions. Working on the image of the 
East woman, the artist seeks to highlight 
the region-specific features. The sculptor 
gives to the image of the woman a deli-
cate dynamic movement, feminine ele-
gance, and delicate beauty. A.Khatamov’s 
works devoted to mothers attract atten-
tion based on a deep psychological anal-
ysis. These works embody the philo-
sophical image of the mother, providing 
eternity of life. The theme of mother-
hood has long been an important part of 
world art and many works have been 
created on this subject. The sculptor has 
worked on this subject several times in 
his work. In the work “Mother Sur-
khandarya”, created in 2000 by the sculp-
tor, he creates a Motherland symbol in 
the look of Surkhan’s wife. Its composi-
tional structure represents the following. 
The image of the woman is Surkhan’s 
wife standing in the footsteps of the an-

cient culture, the human mind and the 
rare examples of her work, which has 
been embraced by two children on both 
sides of the neck, who stands in the 
midst of the centuries and protects them. 
The author created him from the red soil 
of his native land. The image of a mother 
for her child is seen as a symbolic figure, 
which does not even bother her sweet 
soul, nor does she demand anything for 
her. Dresses of the woman are reflected 
in the long national costumes of the Sur-
khandarya people, wrapped in a wide 
scarf on the head. The sculptor in the 
image of the mother is characterized by 
the fact that the mature artists from Sur-
khondaryo are the symbolic mother of 
creatures. In “Motherhood” also reflects 
the figure of the Surkhandarya woman. 
This verse is reminiscent of the mother 
and her child as an angel. This is because 
the comparison of a baby to an angel. We 
know that in ancient art, angels are re-
ferred to as divine ambassadors. There-
fore, the inexhaustible inspiration is re-
flected in the image of a naked child. The 
scull-cap of a woman in her head is also 
characteristic of her own lifestyle. He 
threw his hair behind his back. Oblique 
clear, naked, bare condition of the image 
is a key element of the female representa-
tion in the work. In this work, you can 
feel the sense of sincere and resistance 
that is similar to the Uzbek woman. It is 
possible to say that this image represents 
another great feeling, sacred saint  – 
motherland. Another work on the theme 
of mothers and children is called “Amu-
darya”. The creator views the Amudarya 
as a symbol of the mother, and in that 
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case he took it to the material. It is evi-
dent that a young woman’s child is crying 
and enjoying the scenes of natural life. 
The delicate, smooth appearance of the 
woman’s body combines with water radi-
ance. Her whole body is reflected in 
flowing water. He creates the heroes of 
the sculptures on the basis of what he has 
seen in life, and shows him as the only 
artistic expression that is a general syn-
thesis of beauty and kindness. A.Khata-
mov pays special attention to reflecting 
person’s feelings. His masterpiece in 
theme of love is a manifestation of his 
high artistic taste. His works are sensi-
tive. The sculptor perfectly describes the 
naked body of a person. Such works as 
“Rest”, “Angel”, “Waiting”, “The lying 
woman” and “Girl” are among these 
works. The master reflects the beauty 
and majesty by expressing the body of a 
woman through delicate, smooth lines. 
The “Bride” was created in 1990 and its 
artistic analysis is as follows. In this play, 
the hero is depicted in the national, 
bridal dress of Surkhan. The sculptor 
was able to show the silhouette of the 
woman in the bronze image with the 
meaningful graphics, as well as the 
skilled graphic artist. The work is emo-
tionally exposed to the audience. The 
eyebrows, eyes, noses are not flattened, 
face is flat, but all we can do is feel sorry 
and excited in the heart of his sad eyes.

A.Khatamov’s works such as “The Si-
lence”, “Inspiration”, “Motherhood” show 
the way he used to create his earlier com-
positions such as “Rest” and “Amudarya”. 
The idea of these works is reflected in a 
woman’s image. It is explicitly expressed 

through the forms of splendor, love, clear 
lines, and majesty to mothers. A distinc-
tive feature of A.Khatamov’s works is to 
show inherent convex in Surkhandarya 
region. One such work is called “Sur-
khandarya”. The image of a figurative 
woman is depicted in columns. The river 
is flowing through the high mountains, 
using symbols. It is a sign of past and fu-
ture dependence, and therefore, the fact 
that life is eternal. The works of A.Khata-
mov are distinguished by the fact that the 
reality is revealed through interesting im-
ages, the accuracy of the artistic language, 
the broadness of the subject and the im-
age, and simplicity. Whether it is a human 
being, whether it is a substance or not, it 
creates skillfully constructed composi-
tions. The sculptural composition of the 
author is rich in emotions, deep meaning. 
It symbolizes the image of women in a 
symbolic, conditional manner. The mas-
terpieces of the musical “The musicians” 
and “Melody” are attracted by emotions 
and expressing their heartbreak. The 
work called “Musician” is different from 
other works of the artist. It is a decorative 
statue representing the poetic image of 
women. The composition is composite. 
However, the nature of the images is ex-
plained in terms of plasticity. The decora-
tive statue of “Hope and expectation”, re-
flecting the two daughters of the sculptor, 
is full of emotions. The statue of a legend-
ary girl is remarkable and highly skilled. 
In conclusion, it should be said that the 
image of the eastern female sculptor im-
presses the origin of life and the embodi-
ment of the basis of life. He does not try 
to describe women’s emotions and experi-
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ences, but interprets them with a certain 
mood, the appearance of different images, 
and the diversity of life. This is also a very 
important aspect of the artist’s creativity. 
A.Khatamov freely expresses his feelings. 
Inner freedom is a key feature of sculp-
tural artwork. This is a unique feature of 
his works.
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Проблему повышения педагогиче-
ского мастерства учителя нельзя рас-
сматривать вне рамок управления раз-
витием школы как целостной педаго-
гической системы1.

Понимая развитие как естествен-
ный процесс самодвижения объекта, 
источник которого заключён в нём са-
мом2, мы считаем необходимым оста-
новиться на выделении комплекса пе-
дагогических условий, обеспечиваю-
щих эффективность профессиональ-
ной рефлексии учителя в повышении 
его педагогического мастерства.

В зависимости от субъекта управ-
ления, управление развитием может 
быть административным, построен-
ным на принципах единоначалия, и 

1 В современной литературе под управлением 
школой понимается „особая деятельность, в 
которой её субъекты посредством планирова-
ния, организации, руководства и контроля обе-
спечивают организованность совместной дея-
тельности учащихся, педагогов, родителей, 
обслуживающего персонала и её направлен-
ность на достижение образовательных целей и 
целей развития школы» (19?, с. 171). Управле-
ние может быть направлено как на функциони-
рование школы, так и на её развитие (197).
2 См.: Педагогическая энциклопедия: В 4-х т.- 
М., 1967, т.4.-с.454 

партисипативным, когда в разработке 
планов и их реализации принимает 
участие весь коллектив ( от англ. 
Partisipate -участвовать ) (197,с. 175). 
Если в управлении школой преоблада-
ет административно-командная систе-
ма управления, то это, на наш взгляд, 
подавляет инициативу учителей, сни-
жая личностную заинтересованность 
в достижении результатов работы и 
вряд ли будет способствовать разви-
тию школы.

Поэтому мы разделяем позицию 
учёных, которые особенность демо-
кратического управления школой свя-
зывают со степенью активного соуча-
стия каждого члена коллектива в об-
щем деле, его мерой вклада в это дело, 
считая, что участие педагога в управ-
лении школой повышает эффектив-
ность управленческого процесса и раз-
вивает аналитическое мышление учи-
теля, подготавливает его к самоанали-
зу своей деятельности (26).

В свою очередь, следует отметить, 
(о чём свидетельствуют результаты 
опытно-экспериментальной работы, 
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представленные в главе 2  нашего ис-
следования), что использование диа-
гностических карт, содержащих сведе-
ния о педагогических достижениях и 
затруднениях учителей, в качестве ос-
новы перспективного планирования 
работы школы и показывающее воз-
можность участия каждого педагога в 
этом, повысило стремление учителя к 
самоанализу и самооценке своей про-
фессиональной деятельности, а также 
его активность в работе над собой.

Таким образом, мы можем выде-
лить одно из необходимых условий 
повышения эффективности процесса 
повышения педагогического мастер-
ства – возможность педагога планиро-
вать свое развитие и развитие кол-
лектива в целом.

Известно, что результат любой дея-
тельности зависит от умелого проек-
тирования целей и задач, а задача мо-
жет быть решена только в том случае, 
если она осознаётся исполнителем. 
Специальные психологические иссле-
дования доказывают, что осознанная 
цель достигается человеком активно, 
быстрее, а сам результат оказывается 
при этом более высоким и качествен-
ным. Отмечается, что даже трудная 
задача оказывается выполнимой при 
меньших затратах времени и сил, если 
она понятна человеку, и наоборот, не-
понятая задача, даже довольно про-
стая, сковывает действия и сильнее 
утомляет его (9).

Необходимость,, видения» целей 
деятельности подчёркивается в рабо-
тах В.П.  Беспалько, С.Б.  Елканова, 
В.С. Лазарева, Т.И. Шамовой и других 

учёных (15,50,100,197,209). При пла-
нировании любой деятельности  сле-
дует начинать  с конкретизации целе-
вых установок, что позволяет учителю 
видеть тот конечный результат, ради 
которого организована сама деятель-
ность: чему он научится, что узнает 
глубже, какие качества разовьет у себя 
(50).

Проведённое нами исследование 
показало, что, анализируя свои дости-
жения и профессиональные затрудне-
ния, педагог на основе профессио-
нальной рефлексии вырабатывал стра-
тегию развития своего педагогическо-
го мастерства, осознанно решая 
тактические и оперативные задачи, 
поставленные им самим собой.

Основываясь на теоретических по-
ложениях и полученных практически 
результатах, мы можем заключить, что 
перспективное планирование процес-
са самосовершенствования учителя на 
основе развития его профессиональ-
ной рефлексии будет способствовать 
развитию у него способности к кон-
структивному целеполаганию, кото-
рое мы рассматриваем как ещё одно из 
условий развития педагогического ма-
стерства учителя.

В процессе опытно-эксперимен-
тальной работы было отмечено, что 
систематическая работа педагога над 
собой в процессе самоанализа и само-
оценки своей деятельности приводит к 
изменению уровня его аналитических 
способностей. Это подтверждает по-
ложение С.Л.  Рубинштейна об исто-
ричности потребностей и интересов 
человека, которые развиваются, изме-
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няются, перестраиваются в процессе 
деятельности, причём эта перестройка 
связана с появлением и зарождением и 
развитием новых потребностей. На-
правленность личности выражается в 
многообразных, расширяющихся и 
обогащающихся тенденциях, служа-
щих источником многообразной и 
разносторонней деятельности (163).

Известно, что потребность активи-
зирует человека, стимулирует его по-
ведение на поиск того, что требуется, и 
поддерживает активность его до тех 
пор, пока эта потребность не будет 
полностью удовлетворена (16 ). Ре-
зультаты опытно-экспериментальной 
работы показывают, что испытывае-
мая учителем неудовлетворённость 
результатами своего труда порождает 
у него потребность в изменении своей 
профессиональной деятельности, а 
осознание причин, порождающих пе-
дагогические затруднения, приводит 
учителя к поиску путей их разреше-
ния, способствуя формированию у пе-
дагога положительной мотивации к 
работе над развитием своего педагоги-
ческого мастерства.

Анализируя проблемы развития 
педагогического творчества, В.А. Кан-
Калик и Н.Д. Никандров возможность 
научения творчеству связывают также 
с обеспечением положительной про-
фессиональной личностной мотива-
ции (67). Установлено, что если над 
учителем довлеет необходимость ре-
шения задач, поставленных не им, то 
это,сдерживает творческий потенци-
ал, приводит к формализму, а главное, 
жизненные, реально значимые задачи 

практически остаются невыясненны-
ми» (34, с.96). На определяющую роль 
мотивации в процессе какой-либо дея-
тельности указывают исследования 
Ю.К. Бабанского. Он писал: „Из зако-
номерностей оптимального управле-
ния любой деятельностью известно, 
что невозможно достичь должного эф-
фекта за отведенное время, если не 
обеспечена должная мотивация этой 
деятельности, положительного отно-
шения к ней» (10.С.9).

Об успешности активного усвоения 
знаний писал и известный русский 
философ Н.А.  Бердяев:,,Мои способ-
ности обнаруживались лишь тогда, 
когда умственный процесс шёл от 
меня, когда я был в активном и творче-
ском состоянии, и я не мог обнару-
жить способностей, когда нужно было 
пассивное усвоение и запоминание, 
когда процесс шёл извне ко 
мне»(14,с.268).

Таким образом, опираясь на теоре-
тические положения, мы можем  сде-
лать вывод о том,  что работа над по-
вышением мастерства педагога будет 
эффективна лишь в том случае, если 
станет для него личностно значимой, 
жизненно необходимой, то есть при 
наличии устойчивой положительной 
мотивации, что подтверждают резуль-
таты нашего опытно-эксперименталь-
ного исследования, представленные во 
2- и главе.

Мы также полагаем, что одним из 
условий формирования положитель-
ной мотивации являются эмоции, по-
скольку не только деятельность по-
рождает эмоции, но и саму деятель-
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ность порождают и регулируют по-
следние (104). Положительные эмоции 
влияют на потребность, инициирую-
щую поведение, а в трудной ситуации 
даже небольшой успех порождает 
положительную эмоцию

воодушевления, которая усиливает 
потребность достижения цели29. По 
мнению П.В. Симонова, „положитель-
ные эмоции компенсируют недостаток 
неудовлетворённых потребностей и 
прагматической неопределённости, 
способных привести к застою, к дегра-
дации, к остановке процесса самодви-
жения и саморазвития» (174,с.195).

Поэтому очень важно дать воз-
можность учителю поверить в свои 
силы. Следовательно, при организа-
ции работы на основе результатов 
педагогического диагностирования, 
необходимо создавать ситуации, при 
которых учитель может получать по-
мощь коллег в разрешении своих про-
фессиональных затруднений и одно-
временно быть источником педагоги-
ческого опыта для своих коллег. 
Успешность педагога, подкреплённая 
возможностью его самореализации 
при оказании помощи своим колле-
гам, способствует возникновению у 
него положительных эмоций и повы-
шает направленность на саморазви-
тие, что подтверждают результаты 
опытно-экспериментального исследо-
вания.

Очевидно, что формирование по-
ложительных эмоций связано с созда-
нием особых отношений в педагогиче-
ском коллективе: отношений взаимо-
понимания, взаимопомощи и сотруд-

ничества. Стремясь повысить уровень 
педагогического мастерства учителей, 
руководители школ в управленческой 
деятельности порой отдают предпо-
чтение методам контроля, что вызыва-
ет повышенную тревожность учите-
лей, отнюдь не способствуя возникно-
вению положительных эмоций. Прак-
тика показывает, что посещение урока 
учителя кем-либо из администрации 
может вызвать у него сильное беспо-
койство, которое мешает ему думать, 
сосредоточиться на задачах урока. Со-
гласно закону Йеркса-Додсона (127), 
тревога блокирует успешную деятель-
ность, и, как правило снижает эффек-
тивность учебно-воспитательного 
процесса, способствует снижению его 
самооценки.

Говоря о педагогическом диагно-
стировании, необходимо остановить-
ся на формировании адекватной про-
фессиональной самооценки учителя. 
В этом случае „любая оценка учителя 
извне (даже не вполне справедливая) 
не может поколебать его профессио-
нальную устойчивость, не разрушит 
его деятельность, не снизит его само-
уважения в целом» (109,с. 4). Низкая 
самооценка снижает эффективность 
педагогической деятельности учите-
лей (66).

Считаем также необходимым оста-
новиться на формировании благопри-
ятного психологического климата в 
педагогическом коллективе, с отсут-
ствием которого многие ученые связы-
вают неудовлетворенность учителя 
своим трудом и нежелание повышать 
свою квалификацию.
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В настоящее время одним из важ-
ных требований организации совре-
менного образования является дости-
жение в краткий срок высоких резуль-
татов без расходования лишних духов-
ных и физических сил. Передача 
учащимся определённых теоретиче-
ских знаний, привитие им навыков в 
определённой деятельности, а также 
контроль за ними, оценка уровня вос-
принятых ими знаний, умений и навы-
ков требует от учителя высокого педа-
гогического мастерства и относитель-
но нового подхода к образовательному 
процессу.

Педагогическая технология по сво-
ей сути имеет субъективные особен-
ности, то есть каждый педагог должен 
творчески организовать процесс вос-
питания и обучения, исходя из соб-
ственных возможностей и профессио-
нального мастерства. Независимо от 
того, посредством каких форм, страте-

гий и средств они организованы, педа-
гогические технологии должны гаран-
тировать:

– повышение эффективности педа-
гогической деятельности (учебно-вос-
питательного процесса);

– установление взаимного сотрудни-
чества между учителем и учащимися;

– обеспечение тщательного усвое-
ния учащимися знаний по учебному 
предмету;

– формирование у учащихся навы-
ков самостоятельного, свободного и 
творческого мышления;

– создание необходимых условий 
для проявления учащимися своих воз-
можностей;

– обеспечение активности всех уча-
щихся класса;

– обеспечение приоритета идей гу-
манности в педагогическом процессе.

К интерактивным методам нельзя 
принуждать. Данные методы применя-

«СТРАТЕГИЯ АКТИВНОСТИ» И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Ибрагимова Дилнура Зафарбек кизи,
студентка факультета педагогики  
Андижанского государственного университета, Республика Узбекистан

Аннотация: в данной статье описывается одна из важных стратегий, 
применяемых в целях более широкого привлечения учащихся в учебно-
воспитательный процесс,- «стратегия активности» и её эффективные 
аспекты.

Ключевые слова: современное образование, стратегия, интерактивное 
обучение, активность, уровень знаний, метод.

Annotation: This article discusses one of the most important strategies used to attract 
students to the educational process,- the “Effectiveness” strategy and it’s effectiveness.

Key words: modern education, strategy, interactive learning, activity, level of 
knowledge, method



 147 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY.   #13

ются не только в целях распростране-
ния передовых технологий, обосно-
ванных или применяемых опытными 
педагогами, но и для развития творче-
ских способностей учащихся.

На данный момент в ряде стран в 
применении педагогических техноло-
гий, повышающих учебную и творче-
скую активность учащихся и гаранти-
рующих эффективность учебно-вос-
питательного процесса, накоплен 
большой опыт; методы, лежащие в ос-
нове данного опыта, носят название 
интерактивных методов. Ниже мы 
расскажем о сущности одного из инте-
рактивных методов, применяющихся 
на практике,- «Стратегии активности» 
и её применении.

Данная стратегия применяется в ре-
шении проблем, поставленных в рам-
ках определённой темы, она поощряет 
и стимулирует участников занятия в 
широком и всестороннем обсуждении 
данной проблемы и приобретении из-
вестных умений и навыков по творче-
скому использованию собственных 
представлений и идей. В процессе за-
нятий, организованных с помощью 
данной стратегии, появляется возмож-
ность нахождения нескольких ориги-
нальных решений той или иной про-
блемы. «Стратегия активности» в рам-
ках избранных тем создаёт условия для 
установления определённых ценностей 
и выбора противоположных им идей. 
Для использования «Стратегии актив-
ности» в процессе урока требуется со-
блюдение следующих правил:

– привлечение учащихся к глубоко-
му размышлению в рамках проблемы, 

достижение их умения логически вы-
сказывать мысли;

– каждая мысль, высказанная каж-
дым учащимся, поощряется. Самые 
приемлемые мнения отбираются. По-
ощрение мнений приводит к появле-
нию очередных, качественно новых 
мнений;

– каждый ученик может обосно-
вать либо изменить собственное мне-
ние. Обобщение, классификация либо 
изменение ранее высказанных мнений 
приводит к формированию научно 
обоснованных взглядов;

– контроль за деятельностью уча-
щихся в процессе занятия на основе 
стандартных требований, оценка вы-
сказанных ими мнений не допускает-
ся. Если их мнения будут оцениваться, 
учащиеся направят внимание на защи-
ту собственного мнения, в результат 
новые мнения выдвинуты не будут.

Основная цель применения данной 
стратегии – призвать учащихся к глу-
боким размышлениям по проблеме. 
«Стратегия активности» считается ра-
бочим методом, применяемым в обще-
ственной жизни, на производстве. Его 
также можно широко использовать в 
образовательном процессе. Активным 
методом пользуются как на стадии вы-
зова, так и на стадиях осмысления и 
рефлексии. Для обсуждения по «Стра-
тегии активности» берутся проблем-
ные ситуации, новые понятия, вновь 
изучаемые темы. Для освещения из-
бранной сферы все участники излага-
ют свои мнения, мысли, предложения. 
Вся высказанная информация фикси-
руется, затем выбирается самая при-
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емлемая. При проведении «Стратегии 
активности» должны активно участво-
вать все члены группы. Никакое мне-
ние не ограничивается и не подверга-
ется критике. Над неверно высказан-
ной мыслью нельзя смеяться. «Страте-
гия активности» полезна тем, что 
активизирует всех, в особенности, 
пассивных и стеснительных членов.

При организации «Стратегии ак-
тивности» следует соблюдать опреде-
лённые нормы. Слишком частое при-
менение снижает её значимость. Её 
можно использовать при комментиро-
вании понятий по теме, при проведе-
нии итогового занятия по теме. При 
проведении «Стратегии активности» 
группе для обсуждения предлагается 
проблема либо понятие. Кто-нибудь 
фиксирует мнения. Например: если 
обсуждаются факторы, влияющие на 
успешную учёбу учащегося, можно 
привести следующее: активность уча-
щегося, уровень знаний, интерес, орга-
низация образования, использование 
технических средств, применение ком-
пьютера, наличие учебников и посо-
бий, планирование образовательного 
процесса, точное понимание сущности 
образования, социальное обеспечение 
учащегося, проведение воспитатель-
ных работ и др. Полезно достичь ши-

рокого и подробного изложения мне-
ний. Как было сказано выше, все мне-
ния фиксируются. Затем обсуждается 
их значение. Мнения можно ранжиро-
вать по значимости. Каждый учитель-
предметник должен определить темы, 
рекомендуемые для «Стратегии актив-
ности».

«Стратегию активности» можно 
применять также в больших и малых 
группах. «Стратегия активности» сти-
мулирует группу, оживляет урок. По-
средством данной стратегии необхо-
димо изучать излагаемые мнения и 
предложения и выбирать самые при-
емлемые.

В заключение можно сказать, что 
мы выше рассмотрели лишь одну стра-
тегию. Если рационально использовать 
все интерактивные стратегии, имеющи-
еся на данный момент в системе обра-
зования, можно повысить интеллекту-
альный потенциал учащихся и добить-
ся повышения их сознания и способ-
ности самостоятельного мышления.
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Introduction: The history of Turke-
stan theatrical art is inextricably linked 
with the history of European peoples. The 
unique secret of art lies in the fact that the 
work of artists does not choose bounda-
ries. Therefore, people, regardless of the 
nation and place of residence, equally 
perceive the world of art. In all regions of 
the planet, the task of the artists is the 
same – propaganda of goodness and no-
bility. The history of Uzbek theatrical art 
is an inseparable part of the history of 
world theatrical art. At one time, such 
kinds of Russian and European culture as 
opera, ballet, chorus, and play began to 
penetrate into our theatrical art. Since 
then, Uzbek artists first began to try 
themselves in new literary and musical 
genres.

In 1876, with the abolition of the Ko-
kand Khanate, the troupe, which worked 
in Kokand, split into two independent 

parts. Its head, Zakir-ishan, selected 
15 actors from the previous composition 
(among them were Saadi-Makhsum, 
Mulla Hashim, Bakhrom-kyzyk, Baibuva, 
Aziz-khoja, Normat-kyzykchi, Ashir-
kyzyk, Bashir-kyzyk, Nazir-kyzyk, Has-
san-kyzyk) and left Kokand. This team 
until 1898, i.e. before Zakir-ishan’s death, 
he worked in various cities of Turkestan.

In the first decade of the twentieth 
century. The national progressive intelli-
gentsia is living the dream of creating a 
European-style Uzbek theater. In the pro-
cess of its formation, an important role 
was played by the Tatar and Azerbaijani 
troupes that toured Turkestan, whose ac-
tivities since 1910  have become particu-
larly active.

The linguistic community of the Tatar, 
Azerbaijani and Uzbek peoples has creat-
ed favorable conditions for a more suc-
cessful and rapid assimilation by the Uz-
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bek theater of European stage forms, 
which have already been perceived by 
these kindred peoples. Their successful 
use of the experience of the Russian theat-
er to create their own European-style 
theaters refuted the arguments of reli-
gious conservatives who tried to prove 
that the dogmas of Islam do not allow 
Muslims to follow the example of the cul-
ture of the Gentiles.

The first to come to Uzbekistan in 
1911  was the Tatar troupe of Ilyasbek 
Ashkazarsky, who at one time himself 
withstood the stormy resistance of local 
spiritual conservatives, who were trying 
to prevent the birth of the Tatar profes-
sional theater. She showed “Unhappy 
young man” and “Life with three wives” 
G. Kamal, as well as “Master and clerk”, 
“Purchase and sale”, “Shame and tears”.

In 1912-1913  another Tatar troupe 
“Sayyar” G.Kariyeva showed the plays of 
G. Kamal “Secrets of our city”, “Bankrupt” 
and a number of others. In addition, in 
1912  the “Hyp” troupe toured in many 
cities of the region under the direction of 
Kasim Shamil. In 1913, a permanent 
troupe of amateurs from the Tatar intelli-
gentsia was founded in Tashkent, headed 
by local resident Kudashev.

The activities of the Tatar theater in 
Turkestan served as the basis for the de-
velopment of Uzbek-Tatar cultural ties. 
And when Uzbek-Tatar amateur troupes 
began to appear, the Tatar directors Zaky 
Bayazidsky and Mustafa Mansurov pro-
vided them with practical assistance in 
staging performances.

The first tours of the Azerbaijani 
theater in Turkestan took place in 1911. 

The prominent Azerbaijani actor Ahmed 
Kamarinsky led the arriving troupe. 
Such famous actors as Sidki Ruhulla, 
Yunus Narimanov and others worked in 
it. In Samarkand, this troupe showed the 
plays “Haji-kara” by M. Akhundov, “Out 
of the Rain and the Rain” and “The 
Mountain of Fakhriddin” N. Vezirova, “ 
Aga Muhammad Shah Qajar “Hakberdi-
yev. The high level of scenic culture and 
the skill of the actors led to the admira-
tion of local viewers.

The growing stream of Russian, Tatar, 
Azerbaijani troupes had a noticeable im-
pact on the cultural life of the region. 
Thanks to them, Uzbek spectators were 
able to get acquainted not only with the 
forms of European theater, which were 
not used by the local population, but also 
to master their ideological and aesthetic 
principles, non-traditional theatrical tra-
ditions. As a result, at the beginning of the 
XX century. among the national intelli-
gentsia and artistic youth, a movement 
was born to create their own national 
theater of the European type. The starting 
point can be considered the year 1910. 
This can be confirmed by a note in the 
January issue of the newspaper Turkeston 
Viloyoyati Gazety, in which it was re-
ported: “Rumors are spreading that a 
theater will open in Tashkent soon, that 
is, the Muslim society of amateurs playing 
on the stage. This society will show Mus-
lim plays. ” In other words, the newspaper 
informed the readers about the appear-
ance of performances in the near future 
reflecting the life of modern society.

The first steps on the way of non-tra-
ditional theater were not easy. They ran 
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into many different obstacles, conserva-
tively-minded feudal-clerical circles in 
every way impeded the development of 
the experience of the European-type 
theater by the indigenous population. The 
initiators of this undertaking, primarily 
the enlighteners and the Jadids, were 
forced to fight against the backward reac-
tionary views of ignorant people incom-
petent in these matters. Nevertheless, at 
the beginning of the 20th century, dreams 
of creating a new type of theater began to 
turn into reality.

Unfortunately, this process, contribut-
ing to the consolidation of pluralism in 
theatrical life, did not occur as quickly as 
its supporters wanted.

The birth of modern writing drama 
refers to 1910  when the play “Immoral” 
by Abdulrauf Samadov was created. In 
1911, the leader of the Turkestan Jadids, 
M. Behbudi, wrote the play “The Father’s 
Killer”. In 1913 it was published in Samar-
kand. In the same year, a two-act satirical 
play was published in Tashkent by A. 
Fitrat, one of the founders of the Jadid 
movement in Bukhara, entitled “A dispute 
between one Frenchman and Bukhara 
mudarris in India”. In 1914, N. Kudratul-
la’s play “Toi” was published in Samar-
kand, and a year later, A. Badri’s play The 
Curse and the Fool. In Tashkent, saw the 
light of the play A. Kadyri “The unfortu-
nate groom”. In 1916, editions of Khamza’s 
“Poisoned Life”, “The Benefit of Science”, 
“Blasphemous Miscarriage of Voter Nor-
muhammed”, Samarkand’s Khoja Muin 
Shukrulla’s “Oppressed Wife”, “Old and 
New School”, “Drug Addict” and others 
appear in Kokand.

Speaking about the birth of the na-
tional amateur troupes, the decisive role 
of the Jadids in their formation should be 
emphasized. By offering a distinctive 
model of national development, the Jadids 
made extensive use of the press and theat-
er in promoting their views. Under their 
ideological influence, beginning in 1913, 
amateur troupes began to organize in 
many large cities of the region. The first of 
these was the troupe “Muslim Music and 
Drama Society”, which arose on the initia-
tive of M. Behbudi in Samarkand at the 
end of 1913. It began its artistic activities 
with the preparation of the play by the 
leader of the “Fatherfucker” troupe.

The premiere of “Father’s Killer” Be-
hbudi was held on January 15, 1914. At 
the same time, the comedy “Cheated and 
Deceived” was translated from Tatar. 
“This date, according to the assessment of 
the famous historian of the national 
theater M. Rakhmanov, should be consid-
ered the day of the emergence of the Uz-
bek theater of the European type.”

The first public performance of the 
troupe was brilliant. The magazine “Oina” 
described this significant event in the fol-
lowing way: “... A lot of people came to the 
performance... Ibrahona (theater) was 
meant for only three hundred and twenty 
places. About fifty more places were pre-
pared, but this was not enough. Tickets sold 
out two days in advance. Starting from sev-
en o’clock, a thousand people began to break 
into Ibrahana. People agreed for three ru-
bles to watch the performance even stand-
ing. But there was no free space. ”

After loud success in Samarkand, it 
was decided in February 1914  to go to 
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Kokand. Here the performances were also 
met with enthusiasm, which further in-
spired Samarkands, and they make a tour 
of the cities of Turkestan, thus turning 
from amateur into a semi-professional 
troupe. ”

Their example was contagious and 
spurred the emergence of Jadid amateur 
troupes in Kattakurgan, Namangan, Tash-
kent, Andijan and other cities.

It is indicative that all of them began 
their activities by staging the play “Father 
Killer”. And it was not by chance. After all, 
“Fatherfighter” to a certain extent repre-
sented the Jadid program work.

In the play, the ideological views of 
national democrats on the path to accel-
erating social progress were presented in 
a poetic form, practical instructions were 
given what the national intelligentsia, the 
emerging entrepreneurial strata, the 
youth should strive for, using what means 
to achieve independence under the condi-
tions of the tsarist dictate. The deepest 
roots were taken by a theater troupe in 
Tashkent. The desire of the Tashkent in-
telligentsia to create a theater was realized 
much earlier than in Samarkand(2).

In Tashkent, unlike Samarkand, there 
were much more opportunities for the 
development of theater. There was a more 
numerous intelligentsia  – from Jadids to 
enlighteners. Moreover, in the capital of 
the region, the influence of Russian, Tatar 
and Azerbaijani theaters was stronger. 
Tashkent was in a better position with 
regard to the theater premises. Therefore, 
it is quite understandable how much in-
terest in 1913  was caused by the play 
“Otricide”, which had just been published, 

which was impressed by the first amateur 
troupe in Tashkent in the same year, con-
sisting of Uzbek intellectuals.

Its initiators were Abdullah Avloni, 
Nizametdin Khodjaev, Mukhamadzhan-
kary, Shakirjan Rahimi, Kudratulla-Mak-
sum, etc. The group consisted of twenty 
people. Its first director was Tatar Muha-
medirr.

Tashkent troupe began its activities on 
February 27, 1914  in the building of the 
theater “Colosseum” by staging “Father’s 
killers”. An aliaskar Askarov, a guest from 
Samarkand, put on the play. On the same 
evening, along with the drama Behbudi, 
the comedy “Choir-choir”, translated 
from Azerbaijani, was shown.

The group of the Tashkent troupe 
united talented young people, which ex-
plained its rapid creative growth. The 
repertoire of the troupe expanded both 
with original and translated pieces. In 
1915, transformed into a theater called 
“Turkiston”, the team went on tour in 
various cities of the region. It was essen-
tially the only professional Uzbek theater 
that constantly worked until the February 
revolution. In other cities, only amateur 
troupes acted, they worked intermittently, 
then disintegrated, then re-created.

In the Tashkent theater, many well-
known Uzbek artists and directors began 
their creative work. Among them is Man-
non Uygur (Madzhidov), who played a 
prominent role in the further develop-
ment and professional improvement of 
the national theatrical art. He first ap-
peared on the stage in 1916 in A. Avloni’s 
play “Is It Easy to Be a Lawyer” in the role 
of a servant. Soon, when staging the dra-
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ma M. Kulizod “The Dead”, Uygur proved 
himself not only as a talented actor, but 
also a gifted director (3).

Result: The main repertoire of the 
Tashkent, Samarkand and other troupes, 
except for the most frequently mentioned, 
the most popular “Father Killer”, consist-
ed of Jadid plays: “Toi”, “Oppressed wife”, 
“Is it easy to be a lawyer”. “Fool” and oth-
ers. Samarkand troupe, in addition, put 
“Kaziya”, “Father”, “Barchuk”. Along with 
domestic plays in the repertoire featured 
about 25 advanced works of Tatar, Turk-
ish, Azerbaijani authors.

Conclusion: The Uzbek Jadid theater 
was the first to popularize the forms of 
the European theater, instilling in the Uz-
bek audience new aesthetic tastes. He can 
be credited with the focus on preserving 
the age-old spiritual values   of the people, 
awakening a sense of unity of the Uzbek 

nation and national identity, introducing 
the broad masses of the local population 
to the advanced achievements of world 
culture. The ideological concept of the 
Jadids, based on the priority of national 
interests over class, evolutionary reform-
ism over revolutionary upheaval, was his-
torically progressive and corresponded to 
the mentality of the people.
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Recently, when the market for educa-
tional technologies is replete with propos-
als for a variety of techniques of learning 
Foreign language, the question «What 
method do you teach?» becoming in-
creasingly relevant, which indicates an 
increase in the culture of consumption of 
intellectual products. A puzzled entrant, 
student or businessman (by the way, also 
a student) increasingly freezes in front of 
bookshelves with linguistic literature and 
media aids or pensively scans a long list of 
advertisements. One of the selection cri-
teria is price, but the main one... «Foreign 
language in two weeks», «Communicative 
methods of teaching Foreign language», 
«Foreign language with native languag-
es», «Efficient express method», «Foreign 
language at the subconscious level», at the 
end the ends. So many new and un-
known! And this raises doubts about the 

results. Can you trust modern technolo-
gy? Or give preference to well-established 
«brands» – such as, «Eckersley» or «Head-
way», gradually moving into the category 
of methodical classics?

Previously, all the priorities without a 
trace were given to grammar, almost me-
chanical mastery of vocabulary, reading 
and literary translation. These are the 
principles of the “old school”, which (it is 
worthwhile to pay tribute to it) did bear 
fruit, but at what cost? Language acquisi-
tion was carried out through long routine 
work. The tasks were offered rather mo-
notonous: reading the text, translating, 
memorizing new words, retelling, and 
exercises on the text. Sometimes, for the 
sake of a necessary is change of activity, 
an essay or dictation, plus a phonetic drill 
as a rest. When priorities were given to 
reading and working on “topics”, only one 
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language function was implemented – in-
formative. It is not surprising that few 
people knew the language well: only very 
purposeful and hardworking people 
could master it at a high level. But accord-
ing to the degree of possession of gram-
mar, they could easily bear the alumni of 
Cambridge! True, they received good 
compensation for their work: the profes-
sion of a foreign language teacher or 
translator was considered very prestigious 
in our country.

Now, to achieve such a still high social 
status, it also requires a lot of diligence, 
perseverance and everyday work. But tru-
ly «revolutionary» is that the language has 
become in one form or another accessible 
to the majority. And the proposal is in-
creasingly focused on the consumer. Why, 
for example, should the secretary acquire 
knowingly unnecessary knowledge of the 
consonants or the actual division of For-
eign language sentences? The secretary-
assistant or manager, who has 8-hour, or, 
as it is now customary to say, “monopolis-
tic” office work, is focused on the devel-
opment of very specific knowledge and 
skills, that is, on the consumption of a 
specific market segment of educational 
proposals for learning Foreign language. 
Well-known specialist in the field of lin-
guistics and foreign language teaching 
methods S.G. Ter-Minasova rightly notes 
that recently language learning has be-
come more functional: «Unprecedented 
demand demanded unprecedented sup-
ply. Unexpectedly, foreign language teach-
ers were at the center of public attention: 
legions of impatient specialists in various 
fields of science, culture, technology and 

all other areas of human activity demand-
ed the immediate learning of foreign lan-
guages   as an instrument of production. 
They are not interested in either theory or 
the history of the language – foreign lan-
guages, especially Radish Foreign lan-
guage, they need only functionally, for use 
in different spheres of society as a means 
of real communication with people from 
other countries. «

With the form of education, the situa-
tion has also become much simpler: going 
to the office, one-on-one classes with the 
teacher, going to the student’s home, 
groups of «weekends», for those who are 
not very busy, for «pioneers» and pen-
sioners...

It remains to solve the main question: 
what are the course content, its structure 
and training methods? Who is the author 
of the proposed material, where is this 
material developed and approved by?

Language teaching has acquired an ap-
plied character; while earlier it was rela-
tively abstract and theorized. Even Aristo-
tle derived the famous triad of teaching 
ethics, which is the best correlated with 
modern requirements: the logo  – the 
quality of presentation, pathos  – contact 
with the audience, ethos  – attitude to-
wards others. This rule is true for the 
speaker, and for the actor, and for the 
teacher of a foreign language, whose role 
implies the first two incarnations. The 
functions of the teacher in the educa-
tional process have changed significantly. 
Teacher-mentor, teacher-dictator is not 
able to provide students with the freedom 
of choice and provide the necessary in 
comprehending such subtle matter as lan-
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guage, «freedom of learning». Therefore, 
such a negative pedagogical image gradu-
ally becomes the property of history. He 
was replaced by a teacher-observer, a 
teacher-mediator, a teacher «peacemak-
er» and the head «Although the teacher’s 
identity in this case fades into the back-
ground, its influence on the audience, 
which, in turn, becomes more in-cham-
ber, does not decrease, but on the contra-
ry, it grows. It is the teacher who organ-
izes group interaction in most modern 
Russian and foreign courses (a group of 
10–15  people is currently considered to 
be an ideal team for learning a foreign 
language, since t he people can communi-
cate with each other to maximum effect, 
interest and benefit).

Progress and fundamental changes in 
language learning methods are undoubted-
ly associated with innovations in the field of 
personality and group psychology. Now 
there are noticeable changes in the minds of 
people and the development of new think-
ing: the need for self-actualization and self-
realization proclaimed by A. Maslow ap-
pears. The psychological factor of learning 
foreign languages   is promoted to the lead-
ing position. Authenticity of communica-
tion, weighted requirements and claims, 

mutual benefit, respect for the freedom of 
other people – this is a set of unwritten rules 
for building constructive relationships in 
the system «teacher-student.»

But by no means is the least important 
element of this system a choice. He came 
from a student who can attend a course 
that best meets his needs. In the class-
room, the student is no longer limited in 
the choice of speech means and his own 
speech behavior. The teacher is also not 
constrained in choosing: methods and 
techniques of teaching – from games and 
trainings to simultaneous translation; in 
the organization of classes; in the choice 
of textbooks and manuals – from a wide 
range of domestic publications to prod-
ucts of Oxford, Cambridge, London, New 
York and Sydney. The teacher can now 
select, create, combine, modify.
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Профессионально-личностное раз-
витие студентов тесно связано с уме-
нием постоянно самосовершенство-
ваться, более глубоко познавать свои 
возможности, максимально использо-
вать их в своей жизнедеятельности.           
Самосознание и саморазвитие явля-
ются инструментарием открытия сво-
его неисчерпаемого личностного и 
творческого потенциала, выявления 
тех сфер жизнедеятельности, где этот 
потенциал можно использовать в пол-
ной мере. Ценностное отношение сту-
дента к себе как к субъекту своей буду-
щей профессиональной деятельности 
предполагает саморазвитие, самосо-
вершенствование возможностей и 
способностей, личностных качеств на 
основе самопознания. Формирование 
культур сообразного и деятельно-
практического отношения к себе как 
одной из главных ценностей требует 
значительных волевых, нравственных 

усилий, мобилизации творческого по-
тенциала, умения активизировать свои 
природные возможности. Широкий 
спектр образовательных средств мож-
но привести в действие, если он ориен-
тирован на субъектность студента. 
Идентифицируя себя в ней, самоопре-
деляясь в её ценностях, осознавая свои 
потребности и цели, он преобразует 
процесс педагогического управления 
развитием в саморазвитие, воспита-
ния  – в самовоспитание, образова-
ния  – в самообразование, совершен-
ствования  – в самосовершенствова-
ние. Субъектность восприятия ценно-
стей культуры  – показатель развития 
культуры студента, позволяющий ему 
самоопределяться само реализовы-
ваться в образовательном процессе. 
Самостоятельный, инициативный по-
иск студентом путей самоопределения 
в соответствии со своими интересами 
на основе научных знаний ведёт не 

САМОФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 
СТУДЕНТА К СЕБЕ К СУБЪЕКТУ БУДУЩЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н.Б. Режапова, З.Т. Нарбекова
преподаватели  
Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация. В этом статье говориться о ценностного отношения студента 
к себе в профессиональной деятельности. Ценностное отношение студента к 
себе как к субъекту своей будущей профессиональной деятельности предполагает 
саморазвитие, самосовершенствование возможностей и способностей, 
личностных качеств на основе самопознания.

Annotation. This article talks about the student’s value attitude towards himself in his 
professional activities. The student’s value attitude towards himself as the subject of his 
future professional activity involves self-development, self-improvement of capabilities 
and abilities, personal qualities based on self-knowledge.
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только к совершенству, но и к лич-
ностному развитию, которое проявля-
ется в следующих процессах:

самосознания – осознания своего Я, 
его ценности и смысла существования, 
построения своего образа, формиро-
вания представлений о его изменении 
в будущем;

самопознания  – познания своих 
психических, личностных, физических 
качеств, способностей и отношений в 
деятельности и уровня их развития;

самоопределения  – сознательного 
выбора и форм активности, здорового 
стиля жизни на основе адекватной са-
мооценки уровня физического состоя-
ния, развития психических и личност-
ных качеств, достижений, условий де-
ятельности;

самоорганизации  – организации 
себя, являемой в целеустремлённости, 
активности, обоснованности мотива-
ции, планировании своей учебной дея-
тельности, самостоятельности, бы-
строте принятия решений и ответ-
ственности за них, критичности оцен-
ки результатов своих действий, 
чувстве долга;

самообразования  – целенаправлен-
ного управления своей познавательной 
деятельностью, приобретения система-
тических знаний в сфере культуры;

самовоспитания  – сознательной и 
целенаправленной деятельности по 
обнаружению, утверждению и совер-
шенствованию личностных качеств, 
умений, способов поведения и взаимо-
действия с окружающим миром в со-
ответствии с концептуальными поло-
жениями здорового образа жизни и 

личной стратегией духовного совер-
шенствования;

самосовершенствования  – созна-
тельного управления развитием своих 
качеств, способностей, умений, веду-
щего к совершенству;

самореализации – осуществления и 
утверждения себя в деятельности, са-
мостоятельности и последовательно-
сти в формировании своей культуры;

Для субъекта культуры сегодня ха-
рактерны самостоятельная компе-
тентная организация самосовершен-
ствования, реализация знаний о здо-
ровом образе жизни; выбор форм, 
средств, содержания и условий актив-
ности на основе самопознания в соот-
ветствии с личными склонностями и 
способностями; гармоничное и опти-
мальное развитие психических, физи-
ческих и личностных качеств, соот-
ветствующих требованиям жизнедея-
тельности, будущей профессии; твор-
чество в применении форм, средств и 
методов культуры. В процессе воспи-
тания происходит познание студен-
том своих психологических, функци-
ональных возможностей. Так, при 
профессиональной направленности 
воспитания познаются профессио-
нально-значимые качества, знания, 
умения и навыки, объективно спо-
собствующие её успешному выполне-
нию. Выделим следующие взаимоза-
висимые компоненты ценностного 
отношения студента к себе как к 
субъекту деятельности: мотивацион-
но-ценностный, операциональный, 
эмоционально-волевой, практико-де-
ятельности. Мотивационно-ценност-
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ный компонент отражает убеждён-
ность в необходимости самопозна-
ния, саморазвития и самосовершен-
ствования в деятельности для 
самоопределения в ней, достижения 
значимых целей жизнедеятельности, 
интерес к познанию своих возможно-
стей, направленность на оценку, при-
нятие и совершенствование результа-
тов самопознания в деятельности. 
Мотивация студента к самопознанию 
в деятельности зависит от уровня 
развития его познавательных и физи-
ческих способностей и качеств, опыта 
работы над собой, психолого-педаго-
гической и практической подготовки 
к самопознанию и самовоспитанию. 
Процесс самопознания позволяет 
студенту оценить сильные и слабые 
стороны личностного развития, по-
буждает к работе над собой, созна-
тельному управлению своей деятель-
ностью. Операционный компонент 
раскрывает степень овладения знани-
ями и практическими умениями про-
цесса самопознания и самосовершен-
ствования в познавательной деятель-
ности, наличие системы знаний о себе 
как о субъекте человеческой культу-
ры. Способами самопознания высту-
пают самонаблюдение, самоанализ и 
самооценка. Глубина и адекватность 
самонаблюдения зависит от его целе-
направленности и умения студента 
видеть, наблюдать на основе выделен-
ных критериев за качествами и свой-
ствами своей личности, своим пове-
дением, поступками. Самоанализ тре-
бует их всестороннего рассмотрения. 
Самоанализ позволяет студенту, с од-

ной стороны, критически отнестись к 
себе, с другой  – принимать себя как 
личность, которую можно совершен-
ствовать. Действенность самоанализа 
обусловлена адекватностью самоо-
ценки, которая влияет на эффектив-
ность деятельности и дальнейшее 
развитие личности, зависит от кри-
тичности, требовательности к себе, 
отношения к своим успехам, неудачи. 
С самооценкой связаны такие лич-
ностные качества, как самоуважение, 
тщеславие, честолюбие. Она выража-
ет определённый уровень притяза-
ний, степень трудности поставленных 
перед собой задач. Практико-деятель-
ностный компонент определяет осу-
ществление самопознания на разных 
уровнях саморазвития и самосовер-
шенствования в познавательной дея-
тельности, внесение необходимых 
корректив в эти процессы, уровень 
совершенства. Самопознание студен-
та в познавательной деятельности ве-
дёт к чёткому представлению о своих 
способностях и особенностях, адек-
ватной самооценке, оптимальному 
управлению своим совершенствова-
нием. Личность как целостная, само 
организующая система включает в 
себя семь основных уровней: ощуще-
ний и реакций, образов и представле-
ний, самосознания и рефлексии, меж-
личностных отношений и социаль-
ных ролей, социокультурной детер-
минации личности, экзистенциальных 
(сущностных) переживаний само ак-
туализации. Практико-деятельност-
ный компонент включает компетент-
ную готовность и предрасположен-



160 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

ность к саморазвитию физических, 
психических, личностных качеств, 
функционального состояния организ-
ма в соответствии с требованиями 
жизнедеятельности, будущей профес-
сии. Названные выше компоненты 
способствуют само формированию 
ценностного отношения студента к 
себе как субъекту профессиональной 
деятельности.
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В настоящее время непрерывный 
рост межгосударственных отношений, 
межкультурных контактов, интенси-
фикация деловых, а также личных 
контактов современного человека тре-

буют более глубокого изучения куль-
турных особенностей поведения и на-
циональной специфики речевого об-
щения представителей разных стран.

Еще с давних времен этой актуаль-

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ ЭТИКИ 
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Холматова Ш.М., Мамадалиева Ф.А.
Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы особенности национальной 

речевой этики в межкультурной коммуникации. Издавна речевой этикет 
неразрывно связывали с понятием этикета, а речевой этикет вербально 
обслуживает этикет поведения, который составляет область стереотипов 
общения, используемых в различных ситуациях. Существует большое количество 
книг и статей, предоставляющих нам возможность узнать о правилах хорошего 
тона, общения, поведения и культуры речи. В совокупности все эти функции в 
повседневной жизни образуют то, что мы называем культурой общения. 
Изучение этики поведения различных народов, речевого этикета как части 
языкового и культурного существования концентрирует в себе ряд важных 
проблем общения, в связи, с чем может изучаться комплексными методами из 
различных источников.
NATIONAL PECULIARITIES OF SPEECH ETHICS 
IN INTERCULTURAL COMMUNICATION
Kholmatova Sh.M., Mamadaliyeva F.A.
Tashkent State Economic University

Annotation
This article discusses the peculiarities of national speech ethics in intercultural com-

munication. Long since speech etiquette has been inextricably linked with the concept of 
etiquette, and speech etiquette verbally serves behavior etiquette, which is an area of   com-
munication stereotypes used in various situations.

There are a large number of books and articles that give us the opportunity to learn 
about the rules of good taste, communication, behavior and culture of speech. Together, 
these functions in everyday life form what we call a culture of communication. The study 
of the ethics of behavior of various peoples, speech etiquette as part of linguistic and cul-
tural existence concentrates a number of important communication problems in connec-
tion with which it can be studied by complex methods from various sources.
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ной в наши дни проблема уделяется 
большое внимание. Издавна речевой 
этикет неразрывно связывали с поня-
тием этикета. Этикет представляет со-
бой сложную систему знаков, указыва-
ющих в процессе общения (вербально-
го и невербального) на отношение к 
собеседнику, одновременную оценку 
его, как самого себя, как и своего по-
ложения относительно собеседника. 
Речевой этикет вербально обслужива-
ет этикет поведения, который состав-
ляет область стереотипов общения, 
используемых в различных ситуациях. 
Это, прежде всего, формулы обраще-
ния и привлечения внимания окружа-
ющих, приветствия, знакомства, про-
щания, пожелания, поздравления, из-
винения, просьбы, совета, приглаше-
ния, пожелания и т.д. Поэтому при 
изучении национальных особенностей 
речевого этикета обращают большое 
внимание и на национальную норму 
этики поведения.

Изучение языка не может ограни-
читься зубрежкой его лексики. Необ-
ходимо представить себе, как люди 
между собой общаются на данном 
языке, с использованием правил и 
норм общения, поведения установлен-
ных обществом. В них отражен соци-
альный уклад данной страны, что не-
посредственно влияет на менталь-
ность, нравственность и психологию 
её граждан, они связаны с их привыч-
ками, обычаями и вкусами.

Существует большое количество 
книг и статей, дающих нам возмож-
ность узнать о правилах хорошего 
тона, общения, поведения и культуры 

речи. В совокупности все эти функции 
в повседневной жизни образуют то, 
что мы называем культурой общения.

«По части учтивости лучше пересо-
лить, чем недосолить» – точно отметил 
несколько столетий тому назад Сер-
вантес. Даже в Древнем Риме церемо-
нии отправления послов придавалось 
особое значение. Это церемония стро-
илось очень торжественно. По морю 
послов сопровождал почетный экс-
порт кораблей.

Нормы и правила поведения содер-
жит и трактат испанского священника 
Педро Альфонса «Дисциплина клери-
кал», изданный в 1204 году, предназна-
ченный для священнослужителей и 
монахов. Этот трактат был необходи-
мым учебным пособием по этикету. 
Еще в древности было замечено, что 
прежде чем приступить к беседе, чело-
веку необходимо каким-то образом 
вступить в контакт, привлечь внима-
ние собеседника, особенно если обще-
ние происходит между людьми разных 
национальностей. Речевой этикет на-
чинает выполнять контактоустанавли-
вающую функцию, передавая при этом 
социальную информацию, помогаю-
щую успешнее и быстрее наладить до-
брожелательные отношения. Изучение 
этики поведения различных народов, 
речевого этикета как части языкового 
и культурного существования концен-
трирует в себе ряд важных проблем 
общения, в связи, с чем может изу-
чаться комплексными методами из 
различных источников.

Известно, что каждый народ имеет 
собственную систему речевого поведе-
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ния. На протяжении многих веков ис-
пользуются эти нормы и правила по-
ведения в обществе, как на межлич-
ностном, так и на межгосударствен-
ном уровне. «Этикет – это богатство и 
его надо уметь использовать как сред-
ство эквивалентного обмена»  – отме-
тил в XVI веке Ф. Бэкон.

Значение и важность знания и со-
блюдение норм речевой этики и этики 
поведения отмечается и в известных 
на Среднем Востоке трактатах «Ко-
бус  – номе», «Кодексе приличий на 
Востоке».

Особое внимание привлекает посо-
бие «Кодекс приличий на Востоке» 
(«Адаб- уль – салихын») Мухамеда Са-
дык  – и Кашкари, в котором собраны 
воедино и приведены в систему приемы 
и правила вежливости мусульманина. В 
1895 году это пособие было переведено 
на русский язык и издано отдельной 
книгой. Этот факт говорит об интересе 
русскоязычного населения к обычаям, 
традициям, нормам речевого этикета и 
правилам поведения народа, живущего 
рядом, на одной земле. В комментарии 
автор перевода подчеркивает, что если 
для европейца знание приличий явля-
ется необходимостью и учтивость со-
ставляет достоинство и украшение вся-
кого человека порядочного человека, то 
на Востоке, где сохранено чувство соб-
ственного достоинство и привито нор-
мами и правилами поведения. Знание 
приличий, как гласит автор, составляет 
долг каждого, независимо от положе-
ния и происхождения.

Без сомнения это произведение яв-
ляется не только памятником духов-

ной культуры прошлого, но и литера-
турным памятником, имеющим боль-
шую историческую, воспитательную, а 
также лингвистическую ценность. Оно 
воспитывает уважение к образу жизни 
людей любой национальности, под-
робно знакомит с традициями и обы-
чаями народа, которые складывались 
на протяжении долгого времени. 
О  важности знания и соблюдений 
норм приличий поведения человека, 
использовании норм речевого этикета 
на Востоке говорит сам автор. В каче-
стве примера приводит выдержку из 
стиха Маснави, в котором говориться, 
что «человек, незнакомый с правилами 
вежливости, не соблюдающий прили-
чий, приносит вред не одному только 
себе, но и другим; позор падает на гла-
вы его родителей и всех лиц, имеющих 
какое-либо к нему отношение» (Муха-
мед Садык-и-Кашкари, 1992, с.8).

Таким образом, если человек в пер-
вую очередь умеет слушать своего со-
беседника в процессе их общения, при 
этом грамотно излагать свои мысли на 
культурном уровне владения языком, 
без использования современного слен-
га, мы можем сказать про такого чело-
века, что он в полной мере владеет 
культурой общения, нормами речево-
го этикета.

Сборник «Кодекс приличий на 
Востоке» («Адаб  – уль  – салихын») 
Мухамед Садык-и-Кашкари состоит 
из 7 глав, содержащих по 4 параграфа, 
в которых рассматриваются все слу-
чаи жизни и даются полезные советы, 
как вести себя в различных ситуаци-
ях, чтобы не уронить себя в глазах 
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окружающих, и не прослыть невеж-
дой. Правила приличий и соответ-
ствующий ситуациям речевой этикет, 
приведенные в данном историческом 
памятнике, не потерял своей актуаль-
ности и в наши дни. Так, например, 
советует автор: «Чужестранец не дол-
жен гордиться перед местным жите-
лем, не должен давать наставлений, 
как следует поступать в том или дру-
гом деле» (Мухамед Садык-и-
Кашкари, 1992,с.61).

Большой интерес представляет не 
только суть самих рекомендаций, но и 
круг рассматриваемых проблем.

Особый интерес представляют нор-
мы и правила этикета, соблюдаемые:

– при посещении дома родственни-
ков, соседей во время праздников, сва-
деб и других ритуальных событий;

– в общественных местах;
– в отношениях между супругами;
– при посещении больных;
– во время угощений;
– в путешествии (особенно по от-

ношению к коренным жителям);
– во время приема гостей;
Многие из рекомендуемых прили-

чий востребованы и сейчас. Автор по-
собия призывает обучать этим нормам 
с детских лет.

Недаром в американских школах 
введен предмет «Publik relationship 
(Построение взаимоотношений)» об-
учающий строить взаимоотношения с 
окружающими со школьной скамьи. 
Взрослый американец после посеще-
ния гостя его фирмы не скажет ему 
«нет», а обязательно пришлет весточ-
ку со словами: «Спасибо. Извините, 

нам с вами делать нечего». «Спасибо» 
при этом будет обязательным.

Национальные правила этикета 
требуют от японца вместо прямого 
«нет» использовать другие способы от-
каза. И в результате вы можете услы-
шать: «Прежде, чем ответить на ваш 
вопрос, я должен посоветоваться с же-
ной», и это вовсе не значит, что он 
действительно пойдет советоваться с 
женой.

Жизнь подтверждает, что знание 
особенностей национального этикета, 
его речевых формул других народов 
приносит несомненную пользу, так как 
они помогают правильно ориентиро-
ваться в различных ситуациях нашей 
повседневной жизни, ведь недаром ут-
верждает народная мудрость «Дорога 
к дружбе  – учтивость». Культура об-
щения, как мы уже говорили, регули-
рует общение, взаимодействие людей, 
отношение к культуре страны, нацио-
нальным ценностям. Необходимо се-
рьезно, с умом относиться к этикету, к 
умению общаться. Правила довольно 
просто: то, что в данной ситуации не-
приятно Вам, скорее всего, неприятно 
окружающим, а значит вашему собе-
седнику.

Соблюдение норм приличий пове-
дения, владение речевым этикетом 
способствует приобретению авторите-
те, порождает доверие и уважение, по-
зволяет человеку уверенно и непри-
нужденно чувствовать себя, не испы-
тывать неловкость, а деловым людям 
хорошо ориентировать во всех ситуа-
циях, связанных с участием в офици-
альных и дружеских приемах различ-
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ного уровня, ведением деловых пере-
говоров.
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Through education, theoretical per-
fection is achieved, and upbringing is the 
path that leads to the creation of moral 
dignity and practical activity in commu-
nication with people...»he says. In the de-
velopment of human perfection and per-
sonality, the social environment is impor-
tant, and the production relations and the 
social laws that regulate them have a spe-
cial effect on a person. As a result of the 
inter-human interaction of society, the 
child is formed as an individual and con-
tinues to gain life, Labor and necessary 
experience and knowledge.

The special school teacher and educa-
tor should increase the educational sig-
nificance by communicating with the 
mind, feelings, willpower, understanding 
of behavior in order to form a child with 
a defect in the hearing as a person. It is 
necessary to skillfully use the means that 
are used in educational work with chil-
dren (visual weapons, books, television), 
as well as the children’s opinion will be 

involved. The development, features of 
first-graders who came to a special school 
are diverse, the methods of upbringing 
are more complex among themselves, 
sometimes manifest themselves in the op-
posite connection. One of the main, lead-
ing methods of upbringing is the up-
bringing on a sample basis.

A primary school pupil tries to imi-
tate them by taking an example from 
those who respect himself. In order for 
the teacher and educator to succeed in 
upbringing, it is necessary to organize 
the life of the child in the family and in 
the school so that the thing is not bor-
ing and meaningless for the child. As 
the young grows up, the degree of imi-
tation will continue to expand. Teachers 
and educators who carry out practical 
and educational lessons with deaf and 
weak-hearing children should follow 
the following rules, proceeding from 
the principle of consciousness and ac-
tivity:

CREATING THE BASIS FOR ADAPTING TO THE SOCIAL 
NEEDS OF INDIVIDUALS WITH HEARING IMPAIRMENTS 
THROUGH INDIVIDUAL AND CORRECTIONAL APPROACH 
USING INTERACTIVE METHODS

Khujaqulova Nilufar, Kuziyeva Maysara, Khomidova Yulduz
Karmana District of Navoi region Special boarding school number 25

Anotatsion: In pedagogy, the concept of ” personality “differs from the concept of Man 
« by the fact that a person represents social features and is treated with a new society, 
other people, the development of rudimentary characteristics, the inability to find his 
place in life, realizing through education, a person rises to the level of personality. Central 
Asian philosopher Farabi noted the importance of education and upbringing in human 
perfection, in order to become a “worthy person” a person has two possibilities: education 
and upbringing.
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Feeling with responsibility that a full 
member of society under a complex pro-
cess lies in the fate of a deaf and weak-
hearted child;

To know, understand and explain clear-
ly the purpose and function of the work;

Do not warm up and do not spare 
time while increasing activity; *

Expressing the knowledge, skills, skills 
that the reader should possess in certain 
indicators;

Logical and systematic continuation of 
the educative teacher’s work; *

Effective methodological and didactic 
Organization of expressiveness and natu-
ralness in the provision of clear and ab-
stract concepts;

Formation of more lip reading skills 
without using the reader daktil (gesture);

Teaching everyone to find their basic;
Communicate in a manner that cor-

responds to the individual characteristics 
of each child;

Efficient use of new methods of rest 
minutes in each lesson;

It is necessary to constantly keep in 
mind that an illogical education can not 
be a conscious education, logically linking 
certain and unknown things together 
with the use of things that divide atten-
tion, try not to apply, avoid.

Ecological education is a kind of sci-
ence that surrounds our environment in 
nature in order to strengthen students ‘ 
understanding of nature in order to reveal 
and discuss the idea of the relationship of 
the student to nature, in addition to rep-
resenting the mutual dependence of the 
society on human life, why? using method 
effectively,

M: Why Do plants need it?
• Who should care for plants?
• What is the connection of plants 

with animals?
• Why do we need rivers?
• What if the waters in the river are 

dirty?
• Why is the water so dirty?
• What should we do to preserve na-

ture around us?
• Why do we protect nature?... 
Through questions such as, Global 

Concepts in nature and human subject 
are generated in the students. The teacher 
creates a favorable situation, drawing stu-
dents into discussion and strengthening 
the knowledge of the students by creating 
the concepts of the Fiks ‘ wildness. In the 
disputed situation, training is created 
around 20-30 minutes, almost freely pro-
viding students with the conditions for 
free communication.

The individual and correctional ap-
proach through the use of interactive 
methods  – in the lessons, the state of 
communicative and physical develop-
ment with the use of small mehanisms in 
the process of working with the child’s 
childhood items in the activation of the 
mutual communication of students shows 
higher results in the social and educa-
tional process. The reader after these 
processes tries to become more inde-
pendent in the activity of mastering.

The principle of individual approach 
is important in teaching children with 
problems in mental and physical develop-
ment, the level of development character-
istics, mental, cultural level and knowl-
edge of each student is studied on the ba-
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sis of an individual approach. And on the 
principle of the correctional approach, 
the compensation or correction of defects 
in speech, along with the determination 
of the methods and means of deviation 
from the norm in the psychological and 
physical development of the child, is the 
complete elimination of them.

In the case of the KSP thought system, 
which is possessed by students in the pro-
cess of teaching, its chief criterion is its 
application in the direction of creativity 
and humanism. When using each meth-
od, the reader should thoroughly and 
deeply assimilate the educational materi-
al, expand the scope of knowledge and 
pay special attention to the development 
of observability. The reader will have his 
imagination about the objective being in 
relation to them as a result of the percep-
tion of the surrounding phenomenon and 
subjects. It is necessary for the teacher to 
organize the course process in such a way 
that the active reader, the average, idle 
adopter and the idea of diffuse students, 

the application of various methods for the 
involvement and activation of all the les-
son is a good result, while the effective use 
of interactive methods is used.

An opportunity-limited reader should 
be able to perform directly with the teach-
er during the practical training session, so 
that each subject feels with his own hands 
and has a complete picture of the same 
subject, and formulate the BCC CI 
through the question and answer.
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Проблема распознавания рукопис-
ных текстов на изображениях гораздо 
сложнее, чем нахождение печатных 
текстов. При определении печатных 
текстов создается ограниченное коли-
чество изображений шрифтов, а в ру-
кописных текстах количество шабло-
нов невероятно велико. Другие связи 
между линейными размерами графи-
ческих элементов создают дополни-
тельные трудности [1]. Тем не менее, 
при разработке технологии распозна-
вания рукописей необходимо при-
знать, что наиболее важные шаги во 
многих исследованиях были сделаны.

Как известно, в системах, распозна-
ющих символы текста рукописи, сред-
ние изображения каждого отображае-
мого изображения отображаются в 
виде объекта в области из n символов. 
Здесь вы найдете алфавит, который 
считается значением для идентифика-
ции объектов, представленных в каче-
стве входящего изображения. Резуль-
тирующий n-мерный вектор сопоста-
вим со стандартом, и объекты, пред-
ставленные на изображении, относятся 
к более подходящим. Необходимым, 
но неадекватным условием для класси-
фикации класса объектов является то, 

ОПИСАТЬ СИМВОЛЫ В РУКОПИСНЫЙ ТЕКСТ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ВАЖНЫХ СИМВОЛОВ АЛФАВИТА

А.Нишанов1, О.Мамарауфов2, Ш. Эргашева3, К. Шодиярова4

1ТУИТ, 2ТУИТ СФ, 3ТУИТ

Аннотация. Вопрос распознавания рукописных данных в настоящее время 
становится одним из наиболее актуальных в рамках искусственного 
интеллекта. Данная исследовательская работа призвана пролить свет на 
разработку информативных алгоритмов распознавания и разделения символов 
в среде распознавания рукописных данных. Метод, основанный на диагонали, 
использовался при отделении символов от вводимого объекта. В распознавании 
использовалась нейронная сеть обратного распространения (feed forward neural 
network).

Annotation. The issue of handwritten data recognition is currently becoming one of 
the most relevant in the framework of artificial intelligence. This research work is in-
tended to shed light on the development of informative algorithms for recognition and 
separation of characters in the environment of handwritten data recognition. The diago-
nal-based method was used to separate characters from the input object. The neural 
network of back propagation (feed forward neural network) was used in recognition.

Ключевые слово: распознавания, изображения, рукописных текст, символ, 
объект, идентификация, алфавит, зигзаг, признак, дескриптор, вектор, оброботка.

Keywords: recognition, images, handwritten text, symbol, object, identification, 
alphabet, zigzag, sign, descriptor, vector, processing.
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что все объекты в данном классе долж-
ны соответствовать описательному 
символу.

В рукописном тексте этой статьи 
рассматривается характеристика сим-
волов (букв, цифр, знаков препинания 
и т.д.). [2,3] Предлагается двухпалат-
ный алфавит для описания двоичных 
контуров изображения объекта. Алго-
ритм распознавания алгоритма руко-
писи представляет собой двоичный 
символьный алфавит, используемый в 
маске 3x3 в качестве размера n симво-
лов. В то же время изображение текста 
рукописи было перенесено в двоичное 
изображение, удалено из прерываний, 
а изображения метода Кенни были 
найдены и морфологически обработа-
ны (рис. 1).

  На рисунке 2  изображен процесс 
выбора маски 3х3 для описания перво-
го и сегментированного контурного 
(символического) изображения [2] в 
двоичном алфавите основных характе-

ристик, предложенных в исследова-
нии. В этом примере символ «i» (и «e») 
[4] сегментирован, а алфавит 7x7  со-
стоит из надписи «узбекский язык», 
написанной на старом узбекском ал-
фавите. Повышенные зигзаги слева на-
право показали 19  значимых призна-
ков (Рисунок 2).

В работе разработан алгоритм опи-
сания символов в текстовом изобра-
жении рукописи через заранее скон-
струированный алфавит сущностных 
символов, построены дескрипторы на 
основе важных символов, получены 
хорошие результаты. Полученный ре-
зультат можно использовать в систе-
мах распознавания текста.
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Рис. 1. Этапы первичной обработки изображения.

ð ð 

	 а)  б)  с)
Рис.2. Характеристика характеристик объекта двоичным алфавитом: а) 
сегментированные символы; б) разделение маски 3х3; в) Обучение выбору важных 
персонажей в алфавитном порядке. 
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Currently, the need to master a foreign 
language is dictated by the modern social 
order of society, which is caused by the 
growth of intercultural contacts in all 
spheres of human activity. The study of a 
foreign language begins at a pre-school 
age, and already from this moment the 
whole learning process takes on a com-
municative orientation. The method of 
teaching a foreign language in preschool 
and primary school is still in its infancy; 
today, there is an active search for effec-
tive methods of teaching a foreign lan-
guage in primary school, which are based 
on the psychological characteristics of 
students at this level. It has already been 
proven that the leading teaching methods 
for primary school students are play. We 
can argue that the game – this is the only 
activity that itself carries a certain mean-
ing. The game allows you to successfully 
solve important methodological and psy-
chological tasks, such as:

– creation of psychological readiness 
of children for speech activity, communi-
cation;

– ensuring the natural necessity of re-
peated repetition of language material;

– training of students in choosing the 
right speech option, which is a prepara-
tion for situational spontaneous speech;

– removal of fatigue and tension.
Exercises of a game character can be 

different in their purpose, content, meth-
ods of organizing their conduct, material 
equipment, the number of participants. 
With their help, you can solve any one 
task: to improve phonetic, grammatical, 
lexical, spelling skills. As well as a whole 
range of tasks: to form speech skills, to 
develop observation, attention, and crea-
tive abilities. Educational games are clas-
sified in accordance with aspects of the 
language into preparatory (grammar, lexi-
cal, spelling, phonetic, games for learning 
the rules of reading) and creative (listen-
ing and speaking). Games are divided 
into two sections. The first section con-
sists of grammar, lexical, phonetic and 
spelling games that contribute to the for-
mation of speech skills. Hence the name 
“Preparatory Games.” The section is 
opened up by grammatical games, which 
occupy more than a third of the allow-
ance, since mastering grammatical mate-
rial, first of all, creates an opportunity for 
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Насырова Р.А.
научный руководитель Эгамберганова Зилолабону
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languages   in primary school, provides specific examples of games in accordance with the 
above classification.
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the students to switch to active speech. It 
is known that training of students in the 
use of grammatical structures, requiring 
their repeated repetition, tires the chil-
dren with their monotony, and the effort 
expended does not bring quick satisfac-
tion. Games will help to make a boring 
job more interesting and exciting. Gram-
mar is followed by lexical games that logi-
cally continue to “build” the foundation 
of speech. Phonetic games are designed to 
adjust the pronunciation at the stage of 
the formation of speech skills. And finally, 
the formation and development of speech 
and pronunciation skills to some extent 
contribute to spelling games, the main 
purpose of which is mastering the spell-
ing of the studied vocabulary. Most games 
of the first section can be used as training 
exercises at the stage of both primary and 
further consolidation. The role of various 
phonetic, grammatical, lexical and spell-
ing games in English lessons is great. 
They encourage children to learn and at 
the same time bring joyful moments to 
their lessons. English for children does 
not seem overwhelming and tedious, but 
rather children enjoy this subject.

The second section is called “Creative 
Games”. The purpose of these games is to 
contribute to the further development of 
speech skills and abilities. The ability to 
show independence in solving verbal-
thinking tasks, quick reaction in commu-
nication, maximum mobilization of 
speech skills – the characteristic qualities 
of speech skills – can, in our opinion, be 
manifested in listening and speech games. 
The games of the second section train 
students in the ability to creatively use 

speech skills. Any lesson should be excit-
ing, to cause interest in children, because 
interest is the main driving force of cogni-
tive activity. And much depends on what 
the beginning of the lesson is. Starting a 
lesson should always be emotional. You 
can start the lesson fun music. Fabulous 
heroes and animals come to visit the chil-
dren. All this allows you to create an 
emotional atmosphere of the lesson, and 
the most important thing is that the ap-
pearance of a fairy-tale character speak-
ing a foreign language becomes the moti-
vation without which the development of 
all cognitive processes and learning of 
speech communication is impossible.

We must not forget about visibility. It 
stimulates the creation of semantic imag-
es. All means of visualization (verbal, il-
lustrated, gestures) create the effect of 
being present in a particular situation, 
help to keep in mind the meaning that it 
is necessary for them to convey and per-
ceive. For this purpose, toys, pictures, 
manuals, masks, cards, tablets are used.

Extracurricular activities in a foreign 
language are also organically included in 
the educational process. Forms can be 
very different: contests, Olympiads, eve-
nings, holidays. For younger students, it is 
better to spend the holidays with simple 
performances of fairy tales and songs. 
Conducting extracurricular activities in-
creases the interest in learning a foreign 
language, the development of conversa-
tional skills; repetition and consolidation 
of learned vocabulary, vocabulary expan-
sion. Thus, analyzing the game as a meth-
od of learning in primary school English 
classes, one can identify several important 
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functions that it performs. In addition, 
the game performs an emotional, motiva-
tional function. Pupils, and especially 
children of junior classes, should go to the 
lesson of the English language with pleas-
ure. And, thus, the main task of the 
teacher is to interest children in the sub-
ject and to ensure that interest in learning 
a foreign language does not disappear. 
And the game is a good interest motiva-
tion. The game brings joy and pleasure to 
the lesson. In addition, the game per-
forms the educational function, which 
was already mentioned at the very begin-
ning of the article.

In the course of the study, it can be 
concluded that the game has such a fea-
ture as universality: the use of game tech-
niques can be adapted to different goals 

and objectives. Gaming techniques per-
form many functions in the process of 
child development, facilitate the learning 
process, help to absorb the material that is 
increasing every year and unobtrusively 
develop the necessary competencies.

References:
1. Ефимова Р. Ю. Организационно-

обучающие игры на уроках 
иностранного языка // Инновационные 
проекты и программы в образовании. 
2011. № 6. С.58–65.

2. Карамчакова С. А. КВН на уроках 
английского языка // Эксперимент и 
инновации в школе. 2011. № 3. С.77–79.

3. Теряева И. П. Игра  – как средство 
развития творческих способностей 
детей младшего школьного возраста // 
Инновационные проекты и программы 
в образовании. 2011. № 2. С.74–77. 



 175 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY.   #13

В этой статье предоставлен всесто-
ронний обзор основ педагогики, пра-
вил обучения и обучения, инноваци-
онных технологий, преподавания пси-
хиатрии, систем высшего образования 
и системы образования и Указ Прези-
дента № П-2909 от 20 апреля 2017 года 
«О дальнейшем развитии системы 
высшего образования».

В резолюции была утверждена Ком-
плексная программа развития системы 

высшего образования на 2017-2021 годы 
для качественного повышения и повы-
шения уровня высшего образования, 
укрепления и модернизации материаль-
но-технической базы высших учебных 
заведений, оснащения современными 
учебными и исследовательскими лабо-
раториями, информационно-коммуни-
кационными технологиями.

В ходе обучения и обучения ис-
пользования информационных техно-
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dents is designing activities. The main features of pedagogical science, the principles of the 
educational process, innovative educational technologies, the use of a systemic, techno-
logical approach in the educational process, are aimed at the development of trainee and 
creative activities of students.

Ключевые слова:Дистанционное обучение, техническое мышление человека, 
проектирование, интеграция в образовании, метод проектирования, задания 
проекта.



176 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

логий в образовании резко возросло за 
последние годы, хотя использование 
компьютерной экспозиции было труд-
ным и медленным. В результате были 
созданы новые формы, методы и фор-
мы образования. Среди них – дистан-
ционное образование, кредитные тех-
нологии в образовании и многие дру-
гие. Когда поддерживаются принципы 
образования, создаются новые техно-
логии. Сегодня образовательные тех-
нологии, называемые новыми педаго-
гическими технологиями, были пред-
ложены педагогами и технологами.

Узбекский ученый Б.Л.  Фарберман 
описывает педагогические технологии 
следующим образом: Педагогическая 
технология – это новый подход к учеб-
ному процессу и является отражением 
социально-инженерного сознания в 
педагогике. Это социальный феномен, 
который делает педагогический про-
цесс стандартизованным на основе 
технических возможностей и челове-
ческого технического мышления, а 
также его оптимального дизайни.

Проектирование  – (от слова «про-
ект») относится к деятельности, кото-
рая изменяет проблему, что подразу-
мевает последовательную последова-
тельность действий, которая является 
реалистичным результатом.

Образовательный дизайн – это спе-
циализированная (лабораторная) це-
левая учебная программа, которая по-
зволяет учителю действовать незави-
симо от способности студента искать 
решения для решения проблем, плани-
рования и организации действий (ин-
теллектуального или материального 

продукта) для коллективной оценки. 
В целях содействия развитию образо-
вательных форм на основе системати-
ческих, технологических подходов в 
обучении выявлять цели образования 
с учетом взаимодействия человече-
ских ресурсов и технических инстру-
ментов для внедрения, внедрения и 
внедрения инновационных техноло-
гий, направленных на организацию 
продуктивной и научно-творческой 
учебно-образовательной деятельности 
представляет собой набор методов и 
методов, используемых в процессах 
обучения и обучения.

Педагогическая практика включает 
в себя: учебные и рабочие программы, 
графические планы для лекций и прак-
тических занятий, энциклопедии и 
словари, диаграммы, иллюстрации, 
вопросы и упражнения, руководства 
по упражнениям, темы и вопросы для 
самопроверки, образцовые модели для 
проведения экспериментальных и 
практических игр (с использованием 
специализированных баз данных), ка-
чество преподавания и обучения, кон-
троль над различными программами, 
такими как использование электрон-
ных учебных материалов.

Достижение целей общества в на-
циональной программе зависит от эф-
фективности системы образования и, 
прежде всего, учителя. Основная зада-
ча инструкторов  – воспитывать тех, 
кто глубоко осознает свое время и мо-
жет видеть будущее. Требования учи-
теля к обществу, различные социаль-
ные наблюдения, личность учителя и 
его готовность отвечать требованиям 
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учителя свидетельствуют о готовности 
учителя к педагогической работе кон-
кретного учителя.

Мы должны убедиться, что роль 
обязательного послушания в отноше-
ниях между учителем и читателем ос-
нована на сознательной дисциплине. 
Основная задача учителя – создать на-
выки самостоятельного мышления 
учащихся. Важнейшей учебно-воспи-
тательной работой является формиро-
вание и развитие тем мыслей.

Новое содержание образовательной 
программной документации для систе-
мы образования – потребность в пере-
довых педагогических кадрах с глубо-
кими знаниями и глубокими знаниями 
в области педагогических и информа-
ционных технологий. Соответственно, 
в настоящее время существуют особые 
требования к качеству подготовки учи-
телей для системы образования.

Национальная программа обуче-
ния является одним из ключевых ком-
понентов национальной учебной мо-
дели. Основным заказчиком является 
национальная модель обучения персо-
нала, определяющая требования к пер-
соналу, а также их требования к каче-

ству и уровню подготовки в качестве 
участника процесса финансовой и ма-
териальной поддержки системы обу-
чения персонала.

Сегодня формирование новых со-
циальных отношений в обществе, ин-
теграция образования в мировую об-
разовательную систему, развитие де-
мократизации и развития требуют не-
обходимости нового подхода к 
современным педагогическим техно-
логиям в учебном процессе. Одним из 
таких методов является проектирова-
ние деятельности, которая является 
одной из самых популярных форм ко-
ординации студентов.

Метод развития – организация об-
учения, учащийся изучает через пла-
нирования проекта посредством пла-
нирования и практических задач. В 
результате проектирования проекта 
освоено знание проекта.

Работа по разработке  – этот метод 
реализует сложный метод обучения, 
который обеспечивает знания и навы-
ки, анализ и оценку.

Проект участвует в планировании, 
организации, тестировании, анализе и 
оценке результатов проделанной работы.

Смысл проектного образования
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Образовательная технология состо-
ит из двух частей:

1. Подготовка образовательного 
проекта. Учитель проекта или команда 
экспертов являются продуктом приоб-
ретения и имеют ряд общих функций. 
Проект основан на совместной работе 
педагога и студенческого будущего.

2. Реализация образовательного 
проекта. Образовательный проект бу-
дет осуществляться непосредственно в 
условиях образования.

Образование предоставляет воз-
можност ускорения разработки проек-
тов, передачи технологий, современных 
требований и глубокого знания требо-
ваний.Следовательно, производитель-
ность учителя также улучшится.

Это требует глубокого знания пе-
дагогических навыков и методов. 

В  частности, учитель должен обла-
дать педагогической деятельностью, 
а также иметь педагогические навы-
ки, структуру, факторы, методы.
Способность использовать педаго-
гические и информационные техно-
логии должна быть тщательно усво-
ена и использована.
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Принято считать, что успех  – про-
дукт мотивации, что высокомотивиро-
ванные люди преуспевают, а неудачни-
ки – существуют, поскольку их жизнь 
бедно мотивирована.

Достичь успехов проще при обуче-
нии маленьких детей: у них ещё, так 
сказать, «безупречная репутация».

Существуют несколько правил для 
достижения успеха.

1. Учить ребёнка с убеждённостью, 
что это – честь и удовольствие для себя.

Приучать нужно себя к мысли, что 
обучение  – самое главное в нашей с 
ребёнком жизни. Во время занятий 
нужно отключать телефон и прочее, 
что может помешать в процессе обуче-
ния. Не нужно считать, что всё это де-
лается лишь для ребёнка. Также мож-
но повысить и свой престиж.

2. Говорить ясно, громко и с энтузи-
азмом.

Самое главное в преподавании  – 
уверенность и энтузиазм. Нужно вну-
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шать уверенность и энтузиазм. Вну-
шать ребёнку, что учение  – это удо-
вольствие.

3. Постоянно давать ребёнку новую 
информацию.

Возможно, это единственный на-
дёжный источник успеха. Новая ин-
формация – основа любой программы.

4. занятия проводить целенаправ-
ленно и организованно.

Успех обучения связан с способно-
стью самоорганизации. Высокоорга-
низованный человек чётко знает, чего 
хочет и идёт к своей цели.

5. Изготавливать учебные пособия 
с большими, чёткими и ясными изо-
бражениями и надписями.

Если пособия плохого качества, с 
нечёткими изображениями, процесс 
обучения тормозится.

6. Преподносить знания как подарок.
Знание не ценно – он бесценно.
Обучение должно стать частью 

жизни. Оно начинается с пробужде-
ния, а заканчивается тогда, когда ло-
житесь спать.

Есть три области знаний, наиболее 
активно влияющие на интеллектуаль-
ное развитие личности.

Первая – чтение и литература. Чте-
ние – это базис информации.

Вторая  – общие знания, те факты, 
которые и составляют человеческое зна-
ние. Без фактов не может быть знаний.

Третья – это математика, базис всех 
наук.

Развитие мотивации непосред-
ственно связана с самовоспитанием 
человека.

В воспитании, где воспитатель за-

нимает положение организатора и ру-
ководителя всего процесса, очень ве-
лика роль собственных усилий воспи-
танника. Он сам осмысливает знания 
и умения, которые ему предлагают, сам 
что-то предпочитает и предпочитае-
мое усваивает лучше, а то, что ему не 
нравится, он принимает с трудом или 
не принимает вовсе. Воспитанник ме-
няется умственно и нравственно не 
только потому, что испытывает влия-
ние со стороны учителя, но и главным 
образом потому, что он сам прилагает 
силы для овладения духовным богат-
ством, которое ему предлагают.

Успех воспитания в значительной 
мере зависит от организации самовос-
питания, от умения воспитателя слить 
в единый поток свои усилия с усилия-
ми воспитанника.

Что же такое самовоспитание? Пе-
рефразируя слова, сказанные М. И. 
Калинином о воспитании, можно дать 
такое определение самовоспитанию: 
самовоспитание есть определённое, 
целеустремлённое и систематическое 
воздействие человека на самого себя, 
чтобы привить себе желательные 
нравственные, физические, умствен-
ные и другие качества.

Самовоспитание должно охваты-
вать всю сферу человеческих действий 
и отношений, все области, в которых 
проявляются духовные и физические 
силы личности. Безусловно, основной 
сферой самовоспитания будет сфера 
нравственная.

На любом этапе своего развития 
личность, взаимодействуя с окружаю-
щей средой, приспосабливается к ней 
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и старается частично приспособить 
среду к себе.

Процесс приспособления к среде 
может происходить как бы сам собой, 
без напряжённой работы личности. 
Человек не ставит перед собой чётких 
целей, не намечает планов «собствен-
ной перестройки», но, уступая требо-
ваниям общества, подчиняясь тради-
циям среды, он что-то невольно изме-
няет в себе. Эти изменения в привыч-
ках, в характере, часто безотчётные, 
неосознаваемые, нельзя назвать само-
воспитание. Фаза самовоспитания на-
ступает только в том случае, когда че-
ловек осознал противоречия между 
существующими в обществе обычая-
ми, требованиями, оценками и соб-
ственными привычками и поставил 
своей задачей ликвидировать нежела-
тельные взгляды, навыки, черты свое-
го характера или выработать такие ка-
чества, которые помогут в борьбе с 
отживающими общественными тра-
дициями.

По исследованиям А. Г. Ковалёва, 
такое осознание приходит в пору со-
зревания у человека критического 
мышления, когда он сравнивает себя с 
другими людьми, когда у него пробуж-
даются внимание и интерес к себе как 
к личности. Обычно это подростко-
вый возраст и особенно возраст ран-
ней юности.

Необходим внешний толчок, посто-
роннее влияние, чтобы пробудить у 
учащихся интерес к самовоспитанию и 
желание заняться им. Таким толчком 
может быть прочитанная книга. Ко-
нечно, пробуждение интереса не всег-

да приводит к стремлению «взяться за 
себя». Многое определяет внутренняя 
позиция самого ученика. Недооценка 
работы над собой, нежелание заняться 
ею, оправдание собственных недостат-
ков, лень – всё это встаёт препятстви-
ем на пути самовоспитания, и с этим 
приходится считаться.

В изменении внутренней позиции 
учащихся ведущая роль принадлежит 
воспитателю.

Одна из основ будущей работы над 
собой  – самокритика. Без умения са-
мокритично относиться к себе, анали-
зировать прожитый день, разобрать 
своё отношение к сверстникам, стар-
шим, малышам, к событиям обще-
ственной жизни, без умения непред-
взято, объективно оценить всё это и 
сделать правильные выводы не может 
быть серьёзных занятий и успехов по 
самовоспитанию.

Цель самовоспитания естественно 
определяется из жизненной задачи, 
которую выдвигает перед собой чело-
век. Наметить себе будущую профес-
сию – это предопределить, над какими 
специфическими чертами характера 
надо работать, какие качества лично-
сти приобрести. Вот почему в разгово-
ре с учениками о выборе профессии 
важно знакомить их не только с теми, 
какие знания потребуются им, но осо-
бенно с тем, какие качества характера 
и умения потребует будущая работа.

Воспитание, соединённое с само-
стоятельными усилиями воспитанни-
ка, идущими навстречу воспитателю, 
становится могучей силой. Поэтому 
оно обязательно должно искать себе 
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союзника в самовоспитании учеников. 
И чем более массовым станет движе-
ние учащихся за самовоспитание, тем 
больше гарантий, что воспитание ре-
шит стоящие перед ним задачи.
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При изучении русского языка 
студенты национальных групп 
встречаются с рядом особых труд-
ностей, обусловливаемых структур-
ным расхождением русского и уз-
бекского языков. Борьбу с этими 
трудностями часто приходится ве-
сти в течении очень продолжитель-
ного времени, в некоторых случаях 
в процессе всего учебного курса. 
Преподаватель для наиболее успеш-
ного преодоления таких трудностей 
должен знать их и постоянно учиты-
вать в своей работе.

Изучая русский язык, студенты на-
циональных групп встречают особен-
ности, совершенно чуждые их родно-
му языку, во всех разделах русской 
грамматики: в фонетике, морфологии 
и синтаксисе. В области морфологии 
русского языка – в строении слова и в 
формах его изменения – учащиеся на-
циональных групп встречаются с ря-
дом новых для них грамматических 
фактов.

1.Корень слова в узбекском языке 
не подлежит звуковым изменениям 
при образовании от одного и того же 
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корня новых форм, в русском языке он 
весьма подвижен (особенно во второй 
части):

друг – дружба – друзья,
могу – мочь – можешь.
2.В тюркских языках глагольный 

корень часто имеет более частное 
смысловое значение, чем в европей-
ских языках. Например, «шел» означа-
ет лишь движение, не указывая его 
направления. Шёл  – это весьма аб-
страктное понятие. Уточнение же 
смысла достигается с помощью при-
ставок: пришел, ушел, вышел, вошёл и 
т. п. Узбекский глагольный корень сам 
по себе конкретизирует действие: в 
случаях «келди» (пришел), «кетди» 
(ушел), «чиқди» (вышел), «кирди» (во-
шел) уже корнем слова указано на-
правление движения.

3.Системе узбекского языка не 
свойственны приставки и предлоги, 
системе русского языка – послелоги.

4. В русском языке есть граммати-
ческие формы, совсем неизвестные уз-
бекскому языку: грамматический род.

5. Русские приставки и окончания 
могут иметь одновременно несколько 
значений, а в узбекском языке каждая 
отдельная грамматическая форма име-
ет только одно значение.

Форма столу, например, показыва-
ет не только дательный падеж слова 
стол, но и одновременно значения 
единственного числа и мужского рода.

6. Самое трудное в построении 
предложения  – согласование в роде, 
числе и падеже.

Согласование  – камень преткнове-
ния для узбеков, даже сравнительно 

хорошо усвоивших русский язык, а 
для начинающих здесь наиглавные 
трудности.

Прямое или косвенное обращение 
к родному языку на уроках второго 
языка обычно проявляется как опора 
на общие или сходные в обоих язы-
ках (или речи) языковые знания, а 
также явления, связанные с выработ-
кой аналогичных умений и навыков; 
различного типа инструктирование 
на родном языке; открытые и скры-
тые сопоставления с фактами родно-
го языка; перевод с родного и на 
родной язык при обучении второму 
языку.

Масштабы использования знаний 
(и в значительной мере умений и на-
выков), полученных при изучении 
родного языка, зависят от уровня этих 
знаний у данного контингента уча-
щихся и соотношений систем родного 
и второго языков.

Нередко даже при неблизкород-
ственном билингвизме фонетические, 
лексические, словообразовательные и 
грамматические знания, получаемые 
на уроках родного и второго языков, 
совпадают по содержанию.

В таких случаях современная линг-
водидактика рекомендует воспроизво-
дить полученные знания путем пере-
вода терминов с русского на родной 
язык. Преподаватель сообщает, экви-
валент русского термина на родном 
языке, а учащиеся делают попытки 
дать определение известного им поня-
тия на русском языке. Таким образом, 
достигается известная компрессия 
языковой теории по курсу русского 
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языка, а также активизация мышления 
и речи учащихся.

Положительную роль для форми-
рования и развития речевых умений 
студентов играет прямой перевод (с 
родного на второй). Это упражнение, 
требующее значительных усилий мыс-
ли, позволяет получить продуцирова-
ние русского текста заданного содер-
жания и объема текста, содержащего 
определенное количество изучаемых 
слов по специальности, категорий, 
форм и речевых моделей.

Чем больше познавательный уро-
вень и шире круг полученных языко-
вых знаний, тем больше возможностей 
для опоры на знания по родному язы-
ку. Наилучшие возможности создают-
ся в начальных этапах, где распростра-
нен автономный билингвизм и где сту-
денты больше знают и могут «переве-
сти» знания на русский язык, особенно 
в условиях близкородственного би-
лингвизма, поскольку здесь наиболее 
высок процент общих для обоих язы-
ков закономерностей, нормативов, 
правил. Родной язык на уроках русско-
го языка должен звучать как можно 
реже, только в случаях крайней необ-
ходимости.

Теоретически сопоставление с фак-
тами родного языка может произво-
диться для расширения лингвистиче-
ского кругозора учащихся и для более 
последовательного проведения прин-
ципа сознательного изучения языко-
вой теории.

Все подобные особенности препода-
ватель должен учитывать при обучении 
национальных групп русскому языку.

Сложность и качественные особен-
ности русской грамматики заставляют 
нас принять при работе в националь-
ных группах следующие требования:

Широко использовать моменты со-
поставления, моменты сходства и раз-
личия двух языков.

Ведущим моментом, дающим нам 
возможность разобраться во всем 
многообразии форм, является значе-
ние этих форм. Выяснение значения 
формы (когда и зачем употребляется 
форма) для нас  – исходный момент в 
работе по грамматике.

Во избежание путаницы в много-
численных грамматических формах 
русского языка необходимо посте-
пенное и максимально твёрдое их 
усвоение.

Отсюда  – совершенная обязатель-
ность постоянных повторений и грам-
матических заданий.
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Аннотация: В статье определяется сущность применение метода проблем-
ного обучения, способности, элементы, использование метода проблемного обу-
чения, решение учебных проблем в высшем учебном заведении. Проблемное обуче-
ние способствует формированию данных умений и навыков. Проблемное обуче-
ние сочетает в себе творческую и познавательную деятельность учащегося. 
Преподаватель не дает студенту готовые знания; он предоставляет ему объ-
ект, знаниями о котором должен овладеть учащийся. Объектом может высту-
пать историческое событие, жизненная ситуация, литературное произведение 
и т.п. На его основе студент должен создать продукт деятельности – гипотезу, 
текст, схему. Результат творческой деятельности учащегося может быть раз-
нообразным и зависит от личности студента. Лишь после этого студент с 
помощью преподавателя сопоставляет результат с известными достижения-
ми в этой области и переосмысливает его. Итак, приоритеты проблемного об-
учения это то, что возникающие в процессе обучения проблемы чаще всего раз-
решаются через решение проблемных задач (заданий), вопросов, ситуаций обуча-
емые получают всю необходимую информацию.

Ключевые слова: Проблемное обучение, мотив, мотивация, проблемные 
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Abstract: In this article there has been determined the main point of using prob-
lem teaching method, abilities, elements, solving educational problems in the higher 
educational institution. Problem teaching promotes forming given abilities and skills. 
Problem teaching combines the creative and cognitive activity of the students. The 
teacher doesn’t give the student ready knowledge; he provides him an object, which 
knowledge must be acquainted by the student. An object can be a historical event, a 
life situation, a literary work and etc. on its basis the student must create the product 
of activity – the hypothesis, the text, the scheme. The result of the student’s creative 
activity may be diverse and it depends on the student’s personality. Then, with the 
help of the teacher, the student compares results with known achievements in this 
sphere and reexamines it. So, priorities of the problem teaching are solved through 
solving problem tasks, questions, situations, arising on the teaching process. Students 
receive all necessary information.

Keywords: Problem training, motive, motivation, problem situations, thinking 
abilities, interactive approach, adaptation.
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В последнее время педагоги всё 
чаще используют интерактивные ме-
тоды обучения. Одним из таких мето-
дов является использование метода 
проблемного обучения. Проблемное 
обучение  – это такой тип обучения, 
при котором преподаватель, система-
тически создавая проблемные ситуа-
ции и организуя деятельность студен-
тов по решению учебных проблем, 
обеспечивает оптимальное сочетание 
их самостоятельной поисковой дея-
тельности с усвоением готовых выво-
дов науки. Основная цель проблемно-
го обучения – творческая самореализа-
ция учащегося.

Вузовская подготовка должна 
сформировать у специалиста необхо-
димые творческие способности, таких 
как возможность самостоятельно 
увидеть и сформулировать проблему; 
способность выдвинуть гипотезу, 
найти или изобрести способ ее про-
верки; собрать данные, проанализи-
ровать их, предложить методику их 
обработки; способность сформулиро-
вать выводы и увидеть возможности 
практического применения получен-
ных результатов; способность уви-
деть проблему в целом, все аспекты и 
этапы ее решения, а при коллектив-
ной работе – определить меру лично-
го участия в решении проблемы.

Проблемным обучением можно на-
звать обучение решению нестандарт-
ных задач, в ходе которого обучаемые 
усваивают новые знания, умения и 
навыки.  Формирование профессио-
нального мышления студентов  – это 
по сути дела выработка творческого, 

проблемного подхода. Вузовская под-
готовка должна сформировать у спе-
циалиста необходимые творческие 
способности: 

• возможность самостоятельно 
увидеть и сформулировать про-
блему; 

• способность выдвинуть гипотезу, 
найти или изобрести способ ее 
проверки; 

• собрать данные, проанализиро-
вать их, предложить методику их 
обработки; 

• способность сформулировать 
выводы и увидеть возможности 
практического применения полу-
ченных результатов; 

• способность увидеть проблему в 
целом, все аспекты и этапы ее 
решения, а при коллективной ра-
боте  – определить меру личного 
участия в решении проблемы.

Элементы проблемного обучения 
имели место еще в античности, а затем 
в эпоху Возрождения. Это эвристиче-
ские беседы Сократа, беседы и диалоги 
Галилея. Педагогика Ж.Ж. Руссо – про-
блемные диалоги  – были излюблен-
ным жанром века Просвещения. В 
истории отечественной педагогики 
примером проблемного изложения 
материала могут служить лекции 
К.А. Тимирязева. В практике обучения 
проблемные ситуации зачастую воз-
никали стихийно. Это ситуации поис-
ка истины в условиях интеллектуаль-
ного затруднения, с которыми сталки-
ваются студенты при решении нестан-
дартных задач. Специфические 
особенности высшей школы в эпоху 
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НТР и тенденции развития высшего 
образования способствовали оформ-
лению проблемного обучения в от-
дельное направление педагогики выс-
шей школы и на основе результатов 
теоретических исследований, разра-
ботке его исходных понятий, педагоги-
ческих принципов и приемов. Суть 
проблемной интерпретации учебного 
материала состоит в том, что препода-
ватель не сообщает знаний в готовом 
виде, но ставит перед учащимися про-
блемные задачи, побуждая искать пути 
н средства их решения. Проблема сама 
прокладывает путь к новым знаниям и 
способам действия. 

Принципиально важен тот факт, 
что новые знания даются не для сведе-
ния, а для решения проблемы или про-
блем. При традиционной педагогиче-
ской стратегии – от знаний к пробле-
ме  – студенты не могут выработать 
умений и навыков самостоятельного 
научного поиска, поскольку им даются 
для усвоения его готовые результаты. 
Гегель метко определил роль научного 
поиска, говоря о том, что не результат 
есть действительное целое, а результат 
вместе со своим становлением. Голый 
результат есть труп, оставивший по-
зади себя тенденцию. 

Проблемное обучение способствует 
формированию данных умений и навы-
ков. Проблемное обучение сочетает в 
себе творческую и познавательную дея-
тельность учащегося. Преподаватель не 
дает студенту готовые знания; он пре-
доставляет ему объект, знаниями о ко-
тором должен овладеть учащийся. Объ-
ектом может выступать историческое 

событие, жизненная ситуация, литера-
турное произведение и т.п. На его осно-
ве студент должен создать продукт дея-
тельности – гипотезу, текст, схему. Ре-
зультат творческой деятельности уча-
щегося может быть разнообразным и 
зависит от личности студента. Лишь 
после этого студент с помощью препо-
давателя сопоставляет результат с из-
вестными достижениями в этой обла-
сти и переосмысливает его.

Новые знания, в проблемном обу-
чении, даются не для сведения, а для 
решения конкретной проблемы или 
ряда проблем. Начав с якобы нерешен-
ной задачи, преподаватель создает в 
аудитории проблемную ситуацию, 
формируя в сознании учащихся мотив 
овладения рубежом научного знания. 
Таким образом, создается мотивация 
для овладения новым знанием.

Решение проблемы также требует 
включения творческого мышления, 
ведь репродуктивные психические 
процессы, связанные с воспроизведе-
нием усвоенных шаблонов, в проблем-
ной ситуации неэффективны. Активи-
зации творческого мышления способ-
ствуют субъект-объект-субъектные 
отношения, возникающие при коллек-
тивном решении проблемы.

Поэтому в классификации про-
блемных задач выделяют задачи с 
неопределенностью условий или ис-
комого, с избыточными, противоре-
чивыми, частично неверными дан-
ными. Главное в проблемном обуче-
нии  – сам процесс поиска и выбора 
верных, оптимальных решений, т.е. 
путепроходческая работа, а не мгно-
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венный выход на решение. Хотя пре-
подавателю с самого начала известен 
кратчайший путь к решению пробле-
мы, его задача  – ориентировать сам 
процесс поиска, шаг за шагом приво-
дя студентов к решению проблемы и 
получению новых знаний.  Некото-
рые авторы определяют проблемное 
обучение как ряд проблемных задач, 
последовательное решение которых 
ведет к достижению поставленной 
дидактической цели. 

Проблемные задачи выполняют 
тройную функцию: они являются на-
чальным звеном процесса усвоения но-
вых знаний;  обеспечивают успешные 
условия усвоения;  представляет собой 
основное средство контроля для выяв-
ления уровня результатов обучения. 

Сочетание познавательного инте-
реса к предмету и профессиональной 
мотивации оказывает наибольшее 
влияние на эффективность обучения.

Основные функции и отличитель-
ные признаки проблемного обучения 
разделяются на общие и специальные.

Общими функциями проблемного 
обучения являются усвоение студен-
тами системы знаний и способов ум-
ственной и практической деятельно-
сти; развитие интеллекта студентов, 
т.е. их познавательной самостоятель-
ности и творческих способностей; 
формирование диалектико-материа-
листического мышления студентов; 
формирование всесторонне и гармо-
нично развитой личности.

А специальные функции проблемно-
го обучения являются воспитание на-
выков творческого усвоения знаний 

(применение системы логических при-
емов или отдельных способов творче-
ской деятельности); воспитание навы-
ков творческого применения знаний 
(применение усвоенных знаний в но-
вой ситуации) и умений решать учеб-
ные проблемы; формирование и нако-
пление опыта творческой деятельно-
сти (овладение методами научного ис-
следования, решения практических 
проблем и художественного отображе-
ния действительности); формирова-
ние мотивов учения, социальных, 
нравственных и познавательных по-
требностей.

Достоинствами проблемного обу-
чения является то, что она, во-первых, 
обеспечивает особый тип мышления 
глубину убеждений, прочность усвое-
ния знаний и творческое их примене-
ние в практической деятельности; во-
вторых, способствует формированию 
мотивации достижения успеха; и 
в-третьих, развивает мыслительные 
способности обучающихся.

К сожалению, существуют и недо-
статки данного обучения. Это то что, 
проблемное обучение в меньшей сте-
пени чем другие типы обучения при-
менимо при формировании практи-
ческих умений и навыков; требует 
больших затрат времени для усвое-
ния одного и того же объема знаний 
по сравнению с другими типами об-
учения.

Итак, приоритеты проблемного 
обучения это то, что возникающие в 
процессе обучения проблемы чаще 
всего разрешаются через решение 
проблемных задач (заданий), вопро-
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сов, ситуаций  обучаемые получают 
всю необходимую информацию. Об-
учаемым бегло обрисовывается ситу-
ация и выдается минимальная ин-
формация, помимо сбора дополни-
тельной информации, для решения 
задачи от обучаемых требуются про-
фессиональное мышление, интуи-
ция. Значит, Проблемная задача – это 
крупная учебно-познавательная за-
дача (задание), требующая анализа и 
нахождения способов и приемов ее 
решения.
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В последние годы появились ряд 
работ, посвященных исследованию хи-
мического строения, конфирмации, 
конфигурации разнозвенности (моно-
мерных фрагментов) простых эфиров 
полисахаридов с применением метода 
ЯМР 13  С  – спектроскопии высокого 
разрешения, как в растворе, так и в 
твердой фазе [1-2].

Целью данного исследования явля-
лось изучение разнозвенности нитра-
тов целлюлозы в зависимости от глу-
бины реакции- методом ЯМР 13  С  – 
спектроскопии высокого разрешения 
в растворе. Нами были получены ни-
траты целлюлозы (НЦ) с различной 

степенью замещения из хлопкового 
лента с молекулярной массой Мv = 1,6 ∙ 
106. Нитрование проводили смесью со-
става CH2  CI: НNO3 =1:1  в присут-
ствии Р2О5 (4 % от нитрующей смеси). 
Время реакции варьировали от 8  до 
50  мин. Модельное соединение  – 
3,6-динитрат целлюлозы (3,6-ДНЦ) 
синтезировали реакцией денитрова-
ния тринитрата целлюлозы (ТНА), со-
гласно методике [3] в среде гидрокси-
ламина и пиридина (1:5) при 250, сте-
пень замещения составляла 1,90  т.е. 
число замещенных групп ОН в одном 
элементарном звене макромолекулы 
целлюлозы). Отсутствие свободных 

ОЦЕНКА МОНОМЕРНЫХ ФРАГМЕНТОВ НИТРАТОВ 
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ МЕТОДОМ ЯМР 13 – СПЕКТРОСКОПИИ

Усманова Д.Т., Алимова Ф.А., 
ТГПУ им Низами

Аннотация
В данной статье приведены результаты исследования разнозвенности 

нитратов целлюлозы в зависимости от глубины реакции- методом ЯМР 13 С – 
спектроскопии высокого разрешения в растворе. Показаны результаты, 
полученные химическим методом, свидетельствующие о перспективности ЯМР 
13  С для быстрой оценки как степени замещения нитропроизводных 
полисахаридов, так и их разнозвенности.

Ключевые слова: нитрат целлюлозы, ЯМР – спектроскопия, простые эфиры, 
полисахариды, нитрование, спектр, степень замещения.

Annotation
This article presents the results of investigation of cellulose nitrate heterogeneity de-

pending on the reaction depth – by NMR 13 C – spectroscopy of high resolution in solu-
tion. The results obtained by the chemical method are shown to indicate the prospects of 
13 s NMR for a rapid assessment of both the degree of substitution of nitro derivatives of 
polysaccharides and their heterogeneity.

Key words: cellulose nitrate, NMR spectroscopy, esters, polysaccharides, nitration, 
spectrum, degree of substitution.
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ОН групп С6 было доказано методами 
тритилирования и ЯМР – спектроско-
пии по исчезновению сигнала при δ = 
60,5 м.д. где обычно наблюдается сиг-
налы ядер 13С незамещенных групп 
СН2ОН для производных полисахари-
дов [2]. Общую степень замещения 
синтезированных образцов определя-
ли ферросульфатным способам, кото-
рая составляла 1,12-2,95.

ЯМР 13 С – спектры НЦ в ацетоне – 
Д6  регистрировали на спектрометре 
ХL-100-15 «Varian» с частотой для ядер 
13С 25,2  МГц, в режиме развязки от 
протонов 13С-{IН} с использованием 
техники Фурье- преобразования, а с 
целью сведения времени релаксации к 
малой величине соблюдали условие.

Времена релаксации между импульса-
ми были значительно больше, чем время 
спин-решеточной релаксации всех ато-
мов углерода. Химические сдвиги сигна-

лов 13 С отсчитывали относительно цен-
трального сигнала ядер 13  С метильных 
групп ацетона Д6  и проводили δ-шкалу 
относительно ГМДС. Для обеспечения 
надежности интегральных измерений, а 
также соблюдения пропорциональности 
между площадями сигналов ядер 13  С и 
содержанием соответствующих атомов 
углерода был предварительно изучен 
спектр ЯМР13  С  олигомера хлопковой 
целлюлозы.

Целлюлоза содержит шесть неэкви-
валентных атомов углерода, которые и 
дают в спектре ЯМР шесть резонанс-
ных сигналов в области δ =69÷101 м.д. 
при полном подавлении спин-
спинового взаимодействия ядер 13 С с 
ядрами IН.

Cпектры ЯМР 13  С частично заме-
щенных нитратов целлюлозы (ЧЗНЦ) 
с различной степенью замещения. Как 
видно, их спектры по сравнению со 
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спектром ТНЦ имеют более сложный 
характер: в результате неполного за-
мещения гидроксильных групп воз-
можно наличие восьми типов моно-
мерных фрагментов: N0,N2, N3,N6,N2,3, 
N2,6, N3,6, N2,3,6, где N0-непронитрованные 
звенья:Nj= N2, N3,N6,-монозамещенных 
звенья с нитрогруппами у С2, С6,С3 ато-
мов: Nj= N2,3, N2,6, N3,6 – звенья с двумя 
нитрогруппами у С2,3:С2,6 атомов соот-
ветственно (i ≠j): N2,3,6- полностью про-
нитрованные звенья. Однако из-за 
превышающей реакционной способ-
ности групп ОН у С6 атома в реакции 
нитрования полисахаридов практиче-
ски не наблюдается образование эле-
ментарных звеньев типа N2 и N3 и соот-
ветственно N2,3, что подтверждается 
данными работ авторов [2,3], прово-
дивших исследования процессов ни-
трования полисахаридов и ее дини-
трования.

Таким образом, пять элементарных 
звеньев (ЧЗНЦ) за счёт сигналов ядер 
С5  и С4, а также расщепления С1, С2, 
С6,и С3, несущих моно ди-
тринитрованные и незамещенные β-Д- 
глюкозные остатки в спектре ЯМР13-
3,6 ДНЦ,где группы ОNO2 расположе-

ны исключительно у С3 и С6 атомов.
Путем интегрирования соответству-

ющих резонансных сигналов ядер 13 С в 
спектрах НЦ, где времена релаксации 
ничтожно малы, были получены коли-
чественные данные о степени замеще-
ния и мономерных фрагментов НЦ.

Как видно, данные об общей степе-
ни замещения, найденные из спектров 
ЯМР 13  С, хорошо коррелируют с ре-
зультатами, полученными химическим 
методом, что свидетельствуют о пер-
спективности ЯМР 13  С для быстрой 
оценки как степени замещения нитро-
производных полисахаридов, так и их 
разнозвенности [4].
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Анализ психолого-педагогических 
исследований, посвященных скрытым 
возможностям человека, позволил пред-
ставить педагогический потенциал как 
характеристику учителя, определяющую 
его предполагаемую возможность гене-
рировать новые формы профессиональ-
ного поведения и деятельности в нестан-
дартных ситуациях, используя свои воз-
можности, и обеспечивать режим не-
прерывного профессионального роста. 
Для реализации этой скрытой, предпо-
лагаемой возможности в актуальную 
способность необходимо целенаправ-
ленно развивать педагогический потен-
циал, в том числе и в процессе вузовско-
го обучения.

Основываясь на модели личностно-
го потенциала человека, разработан-
ной Ю.М. Резником, были выделены 
профессионально-квалификационная 
и организационно-коммуникационная 
составляющие педагогического потен-
циала и наполнены предметным со-
держанием.

Профессионально-квалификаци-
онная составляющая включает багаж 
профессиональных знаний и умений, 
позволяя осуществлять традицион-
ную управленческую функцию педаго-
га  – руководство образовательной и 
воспитательной деятельностью класса. 
К организационно- коммуникацион-
ной составляющей относятся способ-
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ности учителя обеспечивать эффек-
тивное взаимодействие с учащимися и 
мотивировать их на достижение кол-
лективных целей, умение управлять 
своими и чужими эмоциями и изме-
нять траектории поведения во время 
общения.

Составляющие потенциала позво-
лили выделить две основные сферы 
реализации педагогического потенци-
ала учителя: в традиционном руковод-
стве образовательной деятельностью 
класса (статичная,профессионально-
квалификационная составляющая) и в 
развитой лидерской позиции (динами-
ческая составляющая, организацион-
но-коммуникационная  – пружина 
профессионального успеха).

В нашем исследовании преимуще-
ственное внимание уделено 
динамической, организационно-ком-
муникационной составляющей педаго-
гического потенциала, которую мы 
обозначили как лидерский потенциал 
студента педагогического вуза  – спо-
собность профессионально использо-
вать полученный коммуникативно-ор-
ганизаторский опыт для разрешения 
нестандартных педагогических ситуа-
ций и обеспечивать режим непрерыв-
ного личностного роста всех членов 
ученического коллектива. Деятель-
ностное единство коммуникативного 
и организаторского опыта способству-
ет развитию лидерского потенциала 
будущего учителя и отражается на мо-
тивации и направленности на профес-
сиональную деятельность, проявляясь 
в уверенном поведении при решении 
сложных педагогических задач.

Компетентностная логика совре-
менного образования позволила соот-
нести понятие развитого педагогиче-
ского потенциала с понятием профес-
сиональной педагогической компе-
тентности, а лидерский потенциал -с 
определенным набором компетенций, 
сущностно отражающих коммуника-
ционно-организационную составляю-
щую педагогического потенциала.

Развитию компетенций в области 
управленческой деятельности, навы-
ков командной работы, межличност-
ной коммуникации и лидерских ка-
честв обозначено в требование стан-
дарта педагогического профиля как 
обязательное, что и обосновывает не-
обходимость развития лидерского по-
тенциала студента педагогического 
вуза. Анализ стандарта позволил вы-
делить среди общекультурных, обще-
профессиональных и профессиональ-
ных компетенций те, развитию кото-
рых непосредственно способствует 
развитию лидерского потенциала. Та-
ких групп компетенций было выделе-
но три: коммуникативные, организа-
ционные и инструментальные, базиру-
ющиеся на одноименных умениях. Их 
развитию обеспечивает развитие ли-
дерского потенциала, решая одновре-
менно и задачу повышения компетент-
ности учителя, усиливая его руководя-
щую функцию.

Условием развития обозначенных 
компетенций, а, следовательно, и раз-
вития лидерского потенциала студен-
та, является специально созданное 
воспитательное пространство вуза, 
объединяющее обучение и воспита-
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ние. Под воспитательным простран-
ством вуза понимается структуриро-
ванная совокупность возможностей, 
обеспечивающих развитие лидерского 
потенциала студента педагогического 
вуза. При этом мы предполагаем, что 
воспитательное пространство нужно 
целенаправленно создавать на основе 
использования уже существующей в 
вузе воспитательной среды. Специаль-
но созданное воспитательное про-
странство предлагает сложный ком-
плекс условий, обеспечивающих симу-
лирование педагогических ситуаций с 
целью освоения социальных ролей и 
моделей поведения, обеспечивающих 
студентам получение социально и лич-
ностно значимого коммуникативно-
организаторского опыта.

При выявлении возможностей вос-
питательного пространства по разви-
тию лидерского потенциала студента 
педагогического вуза выделены два 

фактора, влияющие на эффективность 
процесса: учебный, базирующийся на 
аудиторной, преимущественно учеб-
ной работе; внеучебный, опирающий-
ся в большей степени на внеаудитор-
ную воспитательную работу.
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Современная школа уделяет много 
внимания развитию мышления в про-
цессе обучения. Мышление не может 
успешно развиваться без языкового 
материала. В логическом мышлении 
важнейшая роль принадлежит поня-
тиям, в котором обобщены существен-
ные признаки явлений. Понятия обо-
значаются словами, следовательно, в 
слове понятие обретает необходимую 
для общения материальную оболочку.

Мысль человека облекается в язы-
ковые формы. Как бы ни было сложно 
содержание мысли человека, она нахо-
дит стройное воплощение в синтакси-
ческих конструкциях и морфологиче-
ских формах языка.

Обогащение речи в свою очередь 
оказывает положительное влияние на 
развитие мышления. Важно, чтобы но-
вые языковые средства, которые усва-
ивает школьник, наполнялись реаль-
ным смыслом. Это обеспечивает связь 
мышления и речи.

В узком лингвистическом смысле 
культура речи – это владение языко-
выми нормами (в произношении, уда-
рении, словоупотреблении, в построе-
нии фраз и тому подобное), а также 
умение пользоваться выразительными 
средствами языка в разных условиях 
общения в соответствии с целью и со-
держанием речи. но культура речи в 
более широком смысле – это и культу-
ра чтения, и важнейшая часть общей 
культуры человека.

Само слово «культура» (от латин-
ского cultura) буквально значит «воз-
делывание», «обрабатывание». Это то, 
что «обработано», «возделано» и пере-
дано нам по наследству нашими пред-
шественниками; это то, что «обраба-
тывается» и «возделывается», шлифу-
ется нами, чтобы передать следующим 
поколениям. [2;с.4-5]

Культура речи  – раздел языкозна-
ния, в котором рассматриваются два 
вопроса: как говорить правильно и как 
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говорить хорошо. Это сравнительно 
молодая область науки о языке сфор-
мировалась как самостоятельная дис-
циплина после революции под влия-
нием социальных сдвигов, происшед-
ших в нашей стране.

Культура речи занимает в школь-
ном курсе русского языка такое же 
положение, как и стилистика  – это 
аспект преподавания всех разделов на-
уки о языке, включенных в школьную 
программу. Такие два традиционные 
для школы направления в работе по 
развитию речи учащихся, отражают 
нечто иное, как основную проблему 
культуры речи. [3; с.18]

Развитие связной речи является 
центральной задачей речевого воспи-
тания культуры речи учащихся.

Содержание образования на совре-
менном этапе характеризуется усиле-
нием внимания к проблеме развития 
связной устной и письменной речи 
школьников. Речь учеников отличает-
ся ограниченным запасом слов, труд-
ностью связного высказывания и об-
щения. Эти школьники испытывают 
трудности по всем учебным предме-
там с самых первых дней обучения. Из 
всех знаний и умений самым важным, 
самым необходимым для жизненной 
деятельности является умение ясно, 
понятно, красиво говорить на своем 
языке. Всю свою жизнь человек совер-
шенствует речь, овладевает богатством 
языка. Чем полнее усваивается богат-
ство языка, чем свободнее человек 
пользуется им, тем успешнее он позна-
ет сложные связи в природе и обще-
стве. Для ребенка достаточный уро-

вень речевого развития – залог успеш-
ного обучения. Уроки чтения и родно-
го языка, игры и драматизации 
предусматривают овладение такими 
качествами речи, как правильность 
речи, ее чистота, точность, логичность, 
выразительность, образность, доступ-
ность, действенность и уместность.

Развитие речи младших школьни-
ков должно опираться на стройную 
систему работы. На уроках родного 
языка и чтения мы часто встречаемся с 
ответами, бедными в лексическом от-
ношении. А бедная лексика сочетается 
с бедным синтаксисом. Скудный сло-
варный запас младшего школьника не-
редко мешает и успешной работе в об-
ласти орфографии. Поэтому М.Р. Львов 
рекомендует в своих пособиях разви-
вать речь младших школьников по 
уровням:

Фонетический уровень предполага-
ет работу над постановкой звуков 
речи, над артикулированием, диффе-
ренциацией звуков и букв.

На лексическом уровне проводится 
словарная работа по 4-ем направлени-
ям: количественное обогащение слова-
ря; уточнение словаря; активизация 
словаря; устранение нелитературных 
слов[3; с.13].

На синтаксическом уровне ведется 
работа над двумя крупными единица-
ми синтаксиса  – словосочетанием и 
предложением. Сюда относятся твор-
ческие упражнения, построение пред-
ложения заданного типа, сокращение 
распространенного предложения и 
распространение простого предложе-
ния и т.д. Последний уровень – работа 
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над связной речью. В процессе совер-
шенствования речевой подготовки 
школьников соответственно уровням 
развития речи используются общие 
приемы: наблюдение, сравнение, рабо-
та над понятиями, установление вре-
менной последовательности, причин-
но-следственных зависимостей.

Но на каждом уровне учитель поль-
зуется особыми приемами работы. Так, 
нельзя забывать, что звуковая сторо-
на – принадлежность устной речи – яв-
ляется не только обязательной формой 
ее материального существования, но 
одним из важных факторов ее вырази-
тельности. Одну и ту же по содержанию 
и структуре речь можно произнести 
по-разному. От звукового оформления 
зависит эмоциональность речи, ее спо-
собность оказывать определенное воз-
действие на слушателей. Поэтому рабо-
та по формированию культуры речи 
младших школьников в качестве обяза-
тельного элемента включает работу над 
звуковой стороной речи.

Намечая формы работы над звуко-
вой стороной речи, необходимо исхо-
дить из тех качеств, которыми харак-
теризуется правильная и хорошая 
речь. Данные качества, своеобразно 
преломляясь в звуковой ее стороне, 
определяют содержание работы над 
звуковой стороной речи, где можно 
говорить о двух основных направле-
ниях в этой работе:

формирование навыков фонетиче-
ски правильной речи; формирование 
навыков фонетически хорошей речи.

В плане формирования фонетиче-
ски правильной речи главная задача 
состоит в ликвидации недочетов, за-
трудняющих восприятие смысловой 
стороны речи. Ведущее место здесь 
принадлежит работе над усвоением 
орфоэпических и интонационных 
норм литературного языка.

В плане формирования фонети-
чески хорошей речи задача сводится 
к воспитанию у младших школьни-
ков общей произносительно-слухо-
вой культуры, навыков свободного 
владения всеми звуковыми сред-
ствами в различных видах речевой 
деятельности (диалогическая и мо-
нологическая речь, выразительное 
чтение и др.).

Работа над каждой последующей 
единицей включает в себя и формиро-
вание умений, связанных с единицей 
предыдущей. Так, на базе фразы про-
должается работа над орфоэпическим 
навыком, так же как работа с текстом 
предусматривает и усвоение фразовой 
интонации.
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