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SEKCJA 13. PEdAgogIKA. (ПеДагогичеСКие наУКи)
ПОД- СЕКЦИЯ 5. Социальная педагогика. 

Тичинська н.р.
викладач кафедри методики викладання іноземних мов
Дрогобицького державного педагогічного університету

імені Івана Франка

СоЦІаЛІЗаЦІЯ ЯК оДин ІЗ чинниКІВ
ФорМУВаннЯ оСоБиСТоСТІ

Формування особистості – це складний багатогранний процес, який 
розпочинається з народження і триває аж до кінця життя людини, зазнаючи 
постійного впливу численних зовнішніх та внутрішніх факторів (виховний вплив 
сім’ї, школи, суспільства; здатність пристосовуватися до суспільного життя; активна 
участь у процесах соціалізації; а також вміння направляти власний розвиток та 
виробляти характер. Власне тому проблема сутності людської природи та формування 
неповторної й унікальної особистості постає найбільш складною та заплутаною з 
усіх тих, які доводиться розв’язувати вченим.

Соціалізація – є одним із численних чинників, який, на думку багатьох 
вітчизняних та зарубіжних педагогів і психологів, значною мірою впливає на процес 
формування особистості. Зокрема вплив середовища і соціалізації на особистісне 
становлення дитини досліджували такі провідні науковці у галузі педагогіки та 
психології, як Б. Ананьєв [1], Л. Анциферова [2], Л. Божович [3], Л. Виготський [4], 
Н. Волкова [5], Б. Ломов [6] та Ж. Піаже [7], кожен із яких, маючи власні переконання 
щодо окресленої нами проблеми, погоджувався, що особистість за своєю природою 
– істота соціальна, а успіх її формування значною мірою залежить від середовища і 
суспільних умов її буття. 

Так Ж.  Піаже, досліджуючи вплив соціалізації на формування особистості, 
зазначав, що роль суспільного середовища у цьому процесі не менша, аніж фізичного. 
Соціум не просто впливає на індивіда, а й “безперервно трансформує його структуру, 
не лише змушує його прийняти факти, а й пропонує йому встановлені системи 
знаків, які змінюють мислення індивіда, пропонує йому нові цінності і покладає на 
нього багато обов’язків” [7, с. 210]. Отже, від свого народження й упродовж усього 
життя людина повсякчас зазнає впливу соціального середовища, котрий зазвичай 
узгоджується з віковим розвитком особистості.

Б.  Ананьєв, висвітлюючи цю ж проблему, вважає, що завдяки суспільному 
середовищу “складається найбільш загальна структура людини як суб’єкта пізнання, 
водночас із якою формуються властивості суб’єкта діяльності, що відповідно 
залежать від комплексу соціальних зв’язків, із якого бере свій початок особистість” 
[1, с. 270]. Автор наголошує, що соціальний розвиток людини “не обмежується лише 
формуванням особистості як суб’єкта суспільної поведінки і комунікації. Соціальне 
формування особистості – це ще й виховання людини як суб’єкта пізнання та 
діяльності, починаючи з гри і навчання, закінчуючи працею, а їхній взаємозв’язок 
найбільш важливий для її формування” [там же, с. 270]. Упродовж дослідження 
ми з’ясували, що Б. Ананьєв серед стадій соціалізації виокремлює перехід дитини, 
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майбутнього члена соціуму, від гри до навчання, зміну нею різних видів навчання, а 
також підготовку до суспільно корисної праці. Зміни цих етапів, що супроводжуються 
особистісними перевтіленнями, на думку вченого, власне і формують особистість 
вихованця.

У цьому ж напрямі провадив своє дослідження й Б.  Ломов, який також 
відстоював беззаперечність факту, що на формування особистості значною мірою 
впливає її життя в суспільстві, входження в систему соціальних відносин. Отже, 
синтезуючи його погляди, ми можемо стверджувати: від того, в яке суспільство і 
суспільні відносини у житті включається індивід, залежить його розвиток, що або 
гальмується, або – навпаки – прискорюється, відповідно до виконуваної індивідом 
діяльності, спілкування з людьми, способу життя загалом. Із цього приводу 
Б. Ломов зазначає: “Суспільство породжує особистість. Особистість і суспільство 
не протистоять один одному, як дві різні взаємодіючі сили. Особистість – це 
член суспільства, його продукт. Відносини “індивід – суспільство” – це відносини 
народження, формування і розвитку особистості, які є необхідною складовою 
самого процесу розвитку суспільства, оскільки без особистості ні цей процес, ні саме 
суспільство не можуть існувати” [6, с. 300]. 

Зауважимо, що суспільні відносини в будь-яких видах діяльності, за теорією 
Б.  Ломова, відіграють особливо важливу роль у формуванні та розвитку людської 
особистості на різних вікових етапах. Такі стосунки, на думку дослідника, охоплюють 
взаємини “дитина – батьки”, “дитина – дорослі”, “дитина – ровесники”, “дитина – 
школа”, “дитина – вчитель”. “Саме в діях і взаємодіях, – пише Б. Ломов, – формуються, 
закріплюються і змінюються соціальні якості індивідів, вони розвиваються як 
особистості” [там же, с. 303]. Учений переконаний, що, пристосовуючись всіма 
можливими способами до життя в суспільстві, людина набуває самостійності, 
автономності, яскравих індивідуальних рис, які проявляються у власному способі 
життя і власному внутрішньому світі. 

Щоправда, Б.  Ломов не відкидає факту, що, як істота суспільна, особистість 
формується і розвивається в діяльності. Увесь успіх у становленні людини психолог 
пов’язує із правильно організованою діяльністю: “Діяльність повинна бути 
організована так, щоб її виконання розкривало для особистості ті чи ті аспекти 
суспільних відносин, а також віддзеркалювало б їх у її свідомості” [там же, с. 335]. 
З огляду на це зазначимо, що кожному віковому періоду відповідає певний вид 
провідної діяльності, виконуючи яку, дитина мала б змогу реалізувати свої потреби і 
можливості та розвиватися як особистість загалом.

Увага до цієї проблематики простежується  і в дослідженнях Л.  Божович та 
Л. Анциферової, котрі вважають, що психічний розвиток дитини, формування її як 
особистості відбуваються упродовж її соціалізації під контролем виховання, оскільки 
лише воно є “активним і цілеспрямованим керівництвом формування людської 
особистості” [3, с. 182]. Звичайно, входження дитини до шкільного колективу 
відбувається не одразу. Це досить довгий процес, який необхідно здійснювати 
під пильним керівництвом учителя. Л.  Божович переконана: “Головним об’єктом 
педагогічної виховної роботи є ті взаємовідносини, які складаються між дитиною і 
людьми, що її оточують у процесі навчальної, суспільної та трудової діяльності. А 
сама особистість розкривається і формується в системі цих відносин” [там же, с. 58]. 
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Власне тому, основне завдання педагогічної психології, на думку Л.  Божович, 
полягає у дослідженні психологічних законів формування відносин між дитиною 
і навколишнім світом та з’ясуванні їх ролі у становленні особистості школяра. 
Відповідно до теорії вченого, “знання, набуті у школі, по-різному засвоюються учнем, 
а отже, і впливають на його особистість, залежно від того, яке у нього ставлення до 
цих знань та до власної навчальної діяльності” [там же, с. 60]. Якщо школяр сприймає 
своє навчання як важливу суспільну діяльність, за яку він несе певну відповідальність 
перед батьками і школою, то знання, набуті у школі, “стають переконаннями учня, 
основою для формування його світобачення” [там же, с. 60]. І навпаки, якщо дитину 
змушують вчитися, і вона це робить, як кажуть, “із-під палиці”, не відчуваючи 
суспільної відповідальності за якість отриманих знань, то вони будуть формальними 
та поверховими і не принесуть їй жодної користі в майбутньому. 

Л. Анциферова, зі свого боку, також зазначає, що відсутність належного 
виховання гальмує формування особистості та призводить до невміння людини 
адекватно сприймати різні соціальні ситуації, входити у нові для неї соціальні групи 
і будувати міжособистісні відносини. “Якість активного включення особистості в 
ту чи ту соціальну ситуацію залежить від того, як суб’єкт її пізнає, проблематизує 
та інтерпретує”, – наголошує авторка [2, с. 428]. Вона доводить, що, розвиваючись, 
особистість водночас вчиться оволодівати навколишнім середовищем, змінювати 
його, керувати своєю поведінкою і власним внутрішнім світом, своїм психічним 
життям. Адже “суспільство на кожній стадії свого розвитку ставить перед 
особистістю, яка розвивається, деякі загальні принципи сприймання та інтерпретації 
світу, визначає сенс певних аспектів життя, формує направленість на певні цінності”, 
твердить Л. Анциферова [там же, с. 428]. Дослідниця глибоко переконана, що реальні, 
чинні суспільні норми не є усталеними, їхні межі “розмиті”, а це дає змогу особистості 
ще на ранніх стадіях свого розвитку сформувати власні їх еквіваленти. 

Ще одна науковець, Н. Волкова, визначає формування особистості як “процес 
соціального розвитку молодої людини, становлення її як суб’єкта діяльності, члена 
суспільства, громадянина” [5, с. 139]. Так, під середовищем вона розуміє все те, що 
оточує дитину протягом усього її життя. Формуючись і розвиваючись під впливом 
довкілля, людський індивід соціалізується, а погіршення або ж поліпшення його 
духовного стану значною мірою відбивається на моральному розвитку особистості. 
На думку Н. Волкової, “вплив середовища на формування особистості здійснюється 
лише в тому разі і тією мірою, якою вона у процесі активного ставлення до 
соціального середовища здатна сприймати його як орієнтир у своїй життєдіяльності” 
[там же, с. 39]. Звідси випливає, що, перебуваючи у постійній взаємодії з навколишнім 
світом, людина як активна, діяльна істота розвиває свої природні можливості, 
фізичні і духовні якості, набуває необхідних знань, умінь та навичок, формує власну 
індивідуальність.

Опрацювання психологічних досліджень Л. Виготського показує, що він також 
вважає хибним твердження більшості вчених про середовище як щось зовнішнє 
стосовно людської особистості. Психолог переконаний, що “соціальна ситуація 
розвитку – це початок усіх динамічних змін, які відбуваються в розвитку індивіда 
впродовж конкретного вікового періоду. Середовище визначає цілком і повністю 
ті форми і шляхи, йдучи якими, дитина набуває все нових і нових особливостей, 



8

Perspektywy rozwoju badań naukowych w 21 wieku 
черпаючи їх із соціальної дійсності як з основного джерела розвитку, ті шляхи, на 
яких соціальне стає індивідуальним” [4, с. 909]. 

Отже, проблема формування активної особистості у процесі реального 
життя і діяльності, яка здійснюється під впливом виховання, є пріоритетною для 
сучасних педагогіки та психології. Розвиваючись під впливом довкілля людський 
індивід соціалізується, входить у систему суспільних відносин через гру, навчання 
та суспільно-корисну працю. Останні ж повинні узгоджуватися з віковим розвитком 
дитини, сприяти реалізації її потреб і можливостей, а також створити усі необхідні 
умови для її особистісного становлення. 
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 педагогічний університет імені Івана Франка

оСоБЛиВоСТІ ПоДоЛаннЯ КонФЛІКТІВ У роБоТІ ШКІЛЬного 
СоЦІаЛЬного ПеДагога

актуальність теми. Реалії сьогодення передбачають високі вимоги до 
спеціаліста, здатного швидко реагувати на зміни у суспільстві, запобігати негативним 
соціальним проявам (безпритульність дітей, наркоманія, алкоголізм, суїциди, 
особливо серед неповнолітніх; розлучення, безробіття тощо); зосереджувати увагу на 
формуванні життєвих цінностей, позбавлених насильства, упередженого ставлення 
до людей з обмеженими функціональними та соціальними можливостями, а також 
спроможного творчо підходити до розв’язання проблемних завдань; удосконалювати 
власний рівень професійної майстерності. 

Шкільний соціальний педагог часто стикається з різними проблемними 
учнями, котрі не завжди здатні адекватно реагувати на зауваження оточуючих, 
конфліктними особистостями тощо. Ефективність соціально-педагогічної роботи у 
цьому випадку значною мірою зумовлене умінням соціального педагога знаходити 
конструктивні засоби розв’язання конфліктів. Важлива роль у процесі попередження 
та розв’язання конфліктів належить мовленню соціального педагога та володіння 
ним технологіями їхнього розв’язання. 

Проблема конфліктів у соціально-педагогічній роботі в умовах 
загальноосвітньої школи набуває особливої значимості у зв’язку з тим, що часто 
суб’єктами конфлікту є учні чи групи учнів, котрі мають нерівне стосовно інших осіб 
становище у школі.
 Метою статті є аналіз особливостей розв’язання конфліктів між об’єктами 
соціально-педагогічної роботи у діяльності шкільного соціального педагога.
 аналіз останніх досліджень і публікацій. Зміст та особливості професійної 
діяльності шкільного соціального педагога розкривають Т. Баєва, О.Безпалько, Р. 
Вайнола та ін. Причини виникнення конфліктів у соціально-педагогічній роботі та 
особливості їх розв’язання досліджують А.Й. Капська, С.Я. Харченко, Н. П. Краснова, 
Л.  П. Харченко та ін. Проблема культури мовлення особистості знаходить своє 
відображення у дослідженнях С.Абрамович, М. Бітянової, Н. Волкової, С. Дорошенко, 
В. Кан-Каліка, А. Леонтьєва та ін.

Виклад основного матеріалу. Конфлікт – реальні або ілюзорні, об’єктивні 
або суб’єктивні, по-різному усвідомлені протиріччя між людьми, зі спробами їх 
емоційного розв’язання.

Виникнення конфліктів між учнями зумовлене чинниками, які закладаються 
ще задовго до вступу до школи. Передовсім їх диктує сімейне виховання. Серед учнів, 
які становлять потенційну «групу ризику» щодо участі у конфліктних ситуаціях є: діти, 
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якими надмірно опікуються дорослі; діти з неблагополучних та малозабезпечених 
сімей та ін. Окрім іншого, причинами виникнення конфліктів між учнями може бути 
необ’єктивне оцінювання учителів та упереджене ставлення учителя до окремих 
учнів. У кожному з цих випадків дитина ризикує бути неприйнятою в колективі, не 
«вписатися» у товариство однолітків.

Залежно від критеріїв, які лежать в основі класифікації конфліктів, 
С.Я. Харченко, Н. П. Краснова, Л. П. виокремлюють:

• особистісні і групові (за носієм конфлікту). Особистісні конфлікти, у свою 
чергу, можуть бути підрозділені на внутрішньоособистісні і міжособистісні; 
групові – на міжгрупові, внутрішньогрупові (міжособистісні, ділові, ролеві);

• конструктивні і деструктивні (по ефекту вирішення);
• ініційовані і ситуативно-реактивні – по наявності наміру, чи є суб’єкт 

ініціатором конфлікту або знаходиться в ситуації реагування на конфліктні 
пред’явлення;

• відкриті (явні) і приховані (замасковані) – по ступеню вираженості, коли 
по тих або інших ознаках суперечність або виразно виступає, або важко 
виявляється;

• реальні і ілюзорні – по ступеню об'єктивності. Ілюзорний конфлікт – це 
невірно приписуваний, складний конфлікт, який виникає із-за помилок 
сприйняття, без справжніх об’єктивних причин;

• швидкоплинні і затяжні (хронічні) – по часовому параметру;
• цілеспрямовані і нецілеспрямовані – по наявності цілей;
• об’єктивні і суб’єктивні – по детермінованій, тобто причинній обумовленості 

[5]. 
 В аспекті досліджуваної нами проблеми доцільно зосередити увагу на тому, 
що конфлікт виникає не одразу, зародження його ми можемо відчувати в певній 
події, непорозумінні, що немає відкритого протистояння. При цьому відчувається 
лише невдоволення, нестриманість вихованців. Проте соціальному педагогу на це 
слід реагувати одразу. Якщо соціальний педагог не помітить вчасну зміну у стосунках 
учнів, ситуація може набути деструктивного характеру. 

Конструктивне розв’язання конфлікту можливе лише в процесі ефективного 
слухання конфліктуючих сторін. Коли діти чи дорослі знаходяться під впливом 
негативних емоцій, то вони не можуть адекватно контролювати свій стан, переживання 
та приниження, образи та ін. Це, своєю чергою, не дає можливості зрозуміти, почути 
іншого. Все це є наслідком деструктивного спілкування, нераціональної поведінки 
осіб.

Англійський дослідник К.Мітчелл запропонував трирівневу систему впливу на 
конфлікт: 

1) уникнення конфлікту, тобто запобігання його виникненню; 
2) запобігання виникненню можливих негативних наслідків конфлікту; 
3) вирішення конфлікту, тобто усунення його причини і примирення сторін, 

які перебувають у стані конфлікту [6, с. 256 – 257].  
 Під технологіями конструктивного спілкування розуміють такі методи, 
прийоми і засоби спілкування, які повною мірою забезпечують взаємне розуміння та 
емпатію партнерів у спілкуванні та можливих учасників конфліктів.
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 Особливе місце в змісті технологій ефективного спілкування в конфліктах 
займають цільові установки учасників конфлікту. Це пов’язано з суттєвим 
протиріччям у самому процесі такого спілкування. З одного боку, учасники 
відчувають особливу потребу в тому, щоб зрозуміти один одного. З іншого – такому 
взаєморозумінню заважає відсутність довіри, їхня замкненість та прихованість від 
інших, що зумовлюються самозахистом та побоюванням образ. Тому для забезпечення 
конструктивного спілкування в конфлікті бажано створювати атмосферу взаємної 
довіри.

Основний зміст технологій конструктивного спілкування в конфліктній 
взаємодії найчастіше зводиться до додержання правил і норм спілкування. Важлива 
роль у процесі спілкування соціального педагога з учасниками конфлікту відводиться 
мовленню соціального педагога. При цьому мовлення соціального педагога 
віддзеркалює ціннісні орієнтації, гармонію професійних знань, комунікативних 
і морально-психологічних можливостей, характеризує вихованість, уміння 
висловлювати думки; дотримуватися етичних норм спілкування та інше. 
 Ефективність мовлення соціального педагога багато в чому залежить від 
рівня володіння мовою, вміння здійснювати правильний вибір мовних засобів, 
від того, який стиль спілкування з об’єктами та суб’єктами соціально-педагогічної 
діяльності йому притаманний; які в нього установки на взаємодію з представниками 
різних груп населення; якою мірою він відчуває психологічні особливості соціально-
педагогічної ситуації тощо.

Культура мовлення – упорядкована сукупність нормативних, мовленнєвих 
засобів, вироблених практикою людського спілкування, які оптимально виражають 
зміст мовлення і задовольняють умови та мету спілкування [2, c. 127]. 
 Процес ефективного спілкування в конфліктній взаємодії безпосередньо 
пов’язаний з раціональною та конструктивною поведінкою суб’єктів у конфлікті. 
Відомо, що запал емоцій у процесі дискусії – поганий порадник та, зазвичай, 
призводить до загострення ситуації. Емоційне збудження заважає опонентам 
розуміти один одного, воно не дозволяє чітко висловити свою думку. Тому 
управління емоціями суб’єктів конфліктної взаємодії є однією з необхідних умов 
конструктивного розв’язання конфлікту у роботі соціального педагога.

Стиль спілкування соціального педагога з клієнтами має ґрунтуватися 
на дружньому ставленні до них, а комунікативна поведінка – спрямовуватися на 
встановлення особистісного і пізнавального контакту, запобігання негативним 
реакціям або зняття їх, створення ситуації спільних роздумів і переживань. 
 Регуляція стосунків між соціальним педагогом і об’єктами соціально-
педагогічної діяльності, забезпечення їхньої гуманістичної спрямованості – одна з 
провідних функцій мовлення фахівця. Її мета – допомагати соціальному педагогу 
вибудувати модель соціально-педагогічної взаємодії на засадах співробітництва та 
співтворчості. Саме характер людських стосунків, які формуються в системі відносин 
«соціальний педагог – об’єкти соціально-педагогічної діяльності», «соціальний 
педагог – суб’єкти соціально-педагогічної діяльності» значною мірою зумовлює 
або професійний успіх, або невдачу. Мовлення соціального педагога і виконує роль 
регулятора цих стосунків, є засобом досягнення найвищого результату їхнього 
розвитку.
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 Велика кількість конфліктів між учасниками навчально-виховного процесу 
в умовах загальноосвітньої школи актуалізує оволодіння шкільними соціальними 
педагогами технологіями розв’язання конфліктів. Під технологіями раціональної та 
конструктивної поведінки в конфліктах розуміється сукупність засобів психологічної 
корекції, що спрямована на забезпечення конструктивної взаємодії учасників 
конфлікту, на основі самоконтролю їхніх емоцій.
 Особливе місце у забезпеченні самоконтролю над емоціями в конфліктній 
взаємодії займають, як це визначає більшість фахівців, аутотренінг і соціально-
психологічні тренінги, а також сформованість установок на конструктивну поведінку 
у конфлікті.

Соціальний педагог може запропонувати суб’єктам конфліктної ситуації 
скористатися технологією «емоційної витримки». Вважається, що вміння 
контролювати власні емоції навіть у несприятливих ситуаціях сприяє збереженню 
оптимізму і позитивного настрою. Самоконтроль дозволяє людині бути щирим, 
а емоційна прозорість є надбанням людини. Щирість у спілкуванні – непідкупна 
відкритість у почуттях,  впевненості у діях – породжує прямоту і чесність, а це 
викликає довіру до цієї людини [3]. 

Позитивний ефект також дає обмін змістом емоційних переживань у процесі 
спілкування, передовсім змістом позитивних переживань. Надаючи інформацію про 
свої образи, переживання, учасники отримують розрядку. Але таке обмінювання має 
здійснюватися у спокійній формі, а не у формі образ та звинувачень. 

Однією з причин небажаних емоційних реакцій учасників конфліктів 
є заниження їхньої самооцінки. Неадекватність емоційної поведінки в цьому 
випадку пояснюється одним із механізмів психологічного захисту – регресією. Щоб 
виключити емоційні реакції, соціальному педагогу бажано підтримувати високий 
рівень самооцінки у себе та в інших учасників конфліктної ситуації. Таким чином, 
необхідним є володіння технологією підтримки високої самооцінки в процесі 
конфліктної ситуації [4, c. 284 – 285].

Ініціатива у врегулюванні конфлікту має належати соціальному педагогу. 
Якщо конфлікт не вдається врегулювати своєчасно, в нього можуть бути втягнуті 
нові учасники. До прикладу, адміністрація навчального закладу, що займе позицію 
арбітра або стане на захист однієї зі сторін, а тоді кількість можливих варіантів його 
розвитку значно збільшиться. За будь-яких обставин соціальний педагог має зробити 
все, щоб перетворити протидію сторін на взаємодію, деструктивний конфлікт – на 
конструктивний.

Однією з найбільш ефективних, на наш погляд, технологій розв’язання 
конфлікту є медіація. 

Медіація –добровільний і конфіденційний процес, у якому нейтральна третя 
особа (медіатор) допомагає сторонам знайти взаємоприйнятний варіант вирішення 
ситуації, що склалася. Особливою рисою медіації є те, що сторони спільно беруть на 
себе відповідальність за прийняття рішення та його виконання [1].

Медіація складається з таких кроків:
• бесіда з одним із учасників конфлікту або після його звертання до соціального 

педагога, або за ініціативою самого соціального педагога, який вважає за необхідне 
втрутитись в ситуацію;
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• бесіда з другим учасником конфлікту (цьому може передувати збір будь-якої 
допоміжної інформації);

• зустріч з обома конфліктуючими сторонами, на якій ситуація має 
обговорюватися;

• аналіз ситуації соціальним педагогом, встановлення «істини» 
конфліктуючими сторонами і прийняття рішення.

При цьому соціальний педагог повинен володіти комунікативними уміннями 
та навичками. Серед найважливіших серед них є: уміння викликати довіру; уміння 
правильно усвідомлювати мету, потреби та бажання учасників соціально-педагогічної 
взаємодії; уміння з’ясовувати помилки у сприйнятті інформації клієнтами; уміння 
правильно формулювати питання тощо.

Шкільна медіація сприяє формуванню в учнів навичок спілкування з 
оточуючими, навичок конструктивного розв’язання конфліктів, уміння висловлювати 
свої думки, побажання тощо, «бачити» проблему очима інших.

Висновки. Отже, фахова діяльність соціальних педагогів спрямована на 
підвищення життєвого рівня різних категорій населення, незалежно від віку та 
соціального статусу, віросповідання, етнічної приналежності; забезпечення умов для 
їхнього повноцінного існування, інформування інстанцій на всіх рівнях про фактори, 
що негативно впливають (або можуть вплинути) на життєдіяльність особистості.

Ми зупинилися на характеристиці окремих особливостей розв’язання 
конфліктів у роботі шкільного соціального педагога. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у розгляді змісту комунікативної 
компетентності соціального педагога в процесі соціально-педагогічної взаємодії з 
конфліктуючими сторонами.

Література:

1. Відновні практики в школах. У конфліктних ситуаціях врятує 
медіація: Електронний ресурс: Режим доступу: http://www.safeschool.org.ua/

2. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: навч. посіб. / Н. П. Волкова 
– К. : Вид. центр «Академія», 2006. – 256 с.

3. Зарицька В.В. Розвиток самоконтролю як важлива складова формування 
творчої особистості : Електронний ресурс: Режим доступу: http://webcache.
googleusercontent.com

4. Повякель Н. І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: навч. посіб. /             
Н. І. Повякель, Г.В. Ложкін. – К. : МАУП, 2007. – 311 c.

5. Професійна етика соціального педагога : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / С. Я. Харченко, Н. П. Краснова, Л. П. Харченко. – Луганськ : Вид-во ДЗ 
«ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – 562 с.

6. Mitchell C. The Structure of International Conflict. – London, 1989. – С. 256 – 257



14

Perspektywy rozwoju badań naukowych w 21 wieku 
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ІнТераКТиВнІ ТеХноЛогІЇ: роЗВиТоК ТВорчоЇ аКТиВноСТІ 
СТУДенТІВ

У статті розглядаються проблеми розвитку творчої активності студентів під 
час вивчення дисциплін гуманітарного циклу в коледжі.

Ключові слова: метод проектів, проектна технологія, типи проектів, 
творчість, індивідуальні пізнавальні здібності.

Розвиток України визначається сьогодні у загальному контексті європейської 
інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності західної культури. Нагальною 
потребою є посилення ролі самостійної роботи студентів та зміна педагогічних 
методик, впровадження активних методів та сучасних інформаційних технологій 
навчання, відхід від традиційної схеми [5]. 
Особливістю сучасного етапу розвитку України є провідна роль розумової 
діяльності, виявлення інтересу до особистості. Ці фактори обумовлюють 
формування творчої особистості, спроможної реалізувати свій потенціал в 
соціально-економічних умовах, зміни вимог суспільства до освіти, вирішення ряду 
нових завдань, що стоять перед педагогічною практикою: спрямування організації 
навчального процесу на стимулювання активності студентів; застосування 
активних методів навчання в процесі пізнавальної діяльності в умовах 
ускладнення програм навчання на фоні постійного скорочення навчального часу; 
вдосконалення методів, засобів, прийомів навчання, спрямованих на формування 
у студентів творчих дійових знань та уміння самостійно поповнювати свої 
знання; активна розробка нових педагогічних технологій з урахуванням світового 
досвіду; підготовка студентів до реалій життя; реалізація гуманістичного підходу 
до навчання, що сприятиме формуванню творчої особистості, діяльність якої 
спрямована на впровадження власних ідей; формування національної свідомості.
Одним із методів, спрямованим на розвиток здібностей особистості реалізувати 
себе в житті, що активно розробляються сучасною педагогікою, є метод проектів 
(далі МП). 

Ідеї МП належать до ряду навчальних ідей XIX століття. Метод почав 
розроблятися з 1919 році в м. Дальтон, він відомий також за назвою "Дальтон-план", 
автором якого є американський педагог Олена Паркхарст (Паркхест).  

Ідея навчання, в основі якої лежить проблема і виконання власних проектів, 
належить американському педагогу Дж.Дьюї. Автором МП вважається У.Кілпатрик. 
Він був прихильником такої системи навчального процесу, в центрі якої б перебував 
студент з гарантією на свободу дій і мислення. Спочатку метод проектів називався 
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проблемним. Проблема, як правило, була суто прагматичною. Усе, що дитина пізнає 
теоретично, вона повинна вміти застосовувати практично для вирішення проблем, 
які стосуються її життя. Головною метою методу проектів було стерти відмінності 
між "навчанням для школи" і "навчанням для життя". Головне в МП це дослідження 
дітьми разом з вчителем навколишнього життя. Усе, що діти роблять, вони повинні 
робити самостійно або ж з групою, з вчителем, з іншими людьми: планувати, 
виконувати, аналізувати, оцінювати, і розуміти.

Як явище, за такою назвою, МП з'явився на початку ХХ століття в 
сільськогосподарських школах США. Крім того, у США в цей час з'являлися всі нові 
і нові дослідні (експериментальні) школи, у числі яких були школа Е. Коллингса в 
штаті Міссурі, дослідні школи в м. Вінетке, початкові класи школа ім. Лінкольна при 
Колумбійському університеті (Нью-Йорк), школа Маргарити Науберг, заснована на 
педагогічних ідеях Марії Монтессорі. 

У 50-60 рр. ХХ століття у середній школі починає використовуватися метод 
навчання, в основі якого лежать власні відкриття учнів. Одночасно Chambers працює 
над впровадженням МП при викладанні у вищих навчальних закладах. Доводячи 
доречність використання МП, Chambers наголошує на тому, що студенти порівняно 
з школярами, краще використовують надану їм незалежність у навчанні; при 
використанні проектів в студентів розвиваються навички самостійно працювати, 
що становить основу їх майбутньої професійної діяльності. Ще однією вагомою 
причиною використання МП є розвиток у студентів умінь і навичок організації та 
проведення науково-дослідницької роботи [7, с.77-84].

В 60-80 рр. ХХ століття над цим питанням працювали K.Sheppard, F. Stoller. 
Cornwall обґрунтовуючи доцільність використання МП у навчанні, підкреслював, 
що саме ця методика надає можливість студентам творчо використовувати набуті 
знання, оволодівати навичками діяльності безпосередньо у процесі самої діяльності, 
контролювати результати своїх дій, відповідати за результати виконаної роботи, 
самостійно працювати, вмотивовувати дії [8, с.220].

МП містить такі позитивні сторони, як ентузіазм у роботі, зацікавленість 
дітей, зв'язок з реальним життям, виявлення ознак лідера у студентів, навчальна 
допитливість, вміння працювати в групі, самоконтроль, найкраща закріпленість 
знання, дисциплінарність.

Ідеї проектного навчання виникли в Росії практично паралельно із розробками 
американських педагогів. В 1905 році під керівництвом російського педагога                             
С.Т. Шацького була організована невелика група співробітників, яка намагалася 
активно використати проектні методи та педагогічні ідеї, пов’язані з діяльністю 
Д.Дьюї на практиці викладання. 

В українській педагогіці актуальність цієї проблеми вивчав А.С.Макаренко, 
який визначав проектування особистості як об’єкт педагогічної праці. У своїх 
звертаннях до вчителів він неодноразово наголошував, що у вихованні вони повинні 
вміти проектувати особистість дитини, а цього можна досягти лише на основі 
глибокого вивчення її індивідуальних особливостей. "Бачити хороше в людині завжди 
важко. Хороше в людині доводиться завжди проектувати, і педагог це зобов’язаний 
робити. Він зобов’язаний підходити до людини з оптимістичною гіпотезою, нехай 
навіть і з певним ризиком помилитися".
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Таку думку не раз підкреслював В.О.Сухомлинський. Він назвав 

проектування, навчання і виховання найголовнішою сферою єднання теорії та 
практики.

В 1930-1931 роках в шкільний процес радянської школи було введено МП. 
Безперечно, метод проектів не був обов’язковим для всіх шкіл. Програми, розроблені 
на основі цього методу, спрямовувались на участь учнів в громадському житті, а, 
скажімо, систематичне вивчення курсу української мови не передбачалось. Вивчались 
лише окремі теми з мови, що використовувались в проектах.

Незважаючи на те, що проекти були необов’язковими, вони не досить 
обдумано запроваджувались в навчальний процес. Його використовували для 
організації колективної роботи школярів, для планування суспільно-корисної 
діяльності. Засвоєння знань не мало чіткої системи, оскільки проводилося разом з 
виконанням тих чи інших справ суспільного характеру. Запровадження МП в школах 
призвело до зниження рівня загальної освіти.

Разом з тим закордоном він активно і досить успішно розвивався. В США, 
Великобританії, Бельгії, Ізраїлі, Фінляндії, Німеччині, Італії, Бразилії і в інших 
країнах ідея гуманістичного підходу до освіти Дж.Дьюї, його метод проекту знайшли 
широке впровадження і набули популярності в силу раціонального співвідношення 
теоретичних знань і їх практичного застосування для вирішення конкретних проблем 
навколишньої дійсності в спільній діяльності школярів. 

У чому ж суть методу проектів? Американський педагог У. Кілпатрік дає таке 
визначення: "Метод проектів – метод планування доцільної діяльності у зв’язку з 
вирішенням будь-якого навчально-шкільного завдання в реальних життєвих умовах" 
[10, с.327].

Метод проектів, як система навчання, передбачає послідовне розв’язання 
учнями "життєвих" проектів. У. Кілпатрік, автор даного проекту, зауважував, що 
з впровадженням в навчальні  програми методу проектів виникає необхідність 
відмови від стандартних програм, визначених підручників. Взагалі, це повна 
протилежність традиційній класно-урочній системі. Участь дітей в дослідницькій 
роботі становитиме підвалини навчального процесу [10].

Дж. Дьюї наголошував на тому, що стартом, відправною точкою повинні 
бути дитячі інтереси і природні здібності: "само воспитание должно основываться 
на прирожденных способностях, т.е. оно должно находить в них исходную точку" [1, 
с.27]. Але разом з тим він застерігав від того, щоб сліпе потакання дитячим інтересам 
не призвело до звичайних, позбавлених оригінальності проектів, наголошував на 
тому, щоб використовуючи МП, викладачі давали систему знань з кожної навчальної 
дисципліни, а не з окремих. 

О.С.Полат дотримується думки, що в основі методу проектів лежить ідея, 
що становить суть поняття "проект", його спрямованість на результат, який можна 
отримати при вирішенні тієї чи іншої практичної чи теоретичної проблеми. Цей 
результат можна використати в реальній практичній діяльності. Щоб досягнути 
такого результату необхідно навчити дітей самостійно мислити, знаходити і 
вирішувати проблеми, використовуючи знання із різних сфер; прогнозувати 
результати, можливості і наслідки різних варіантів вирішення [2, 3, 4].

Основна теза сучасного розуміння методу проектів, яку висуває О.С. Полат 
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– розуміння учнями для чого їм необхідно знання, що вони отримують, де і як вони 
будуть використовувати їх в своєму житті.

Метод проектів, як система навчання, передбачає послідовне розв’язання 
студентами "життєвих" проектів. 

Принципові відмінності методу проектів від традиційного навчання 
полягають в тому, що працюючи за методом проектів, студенти самостійно можуть: 
визначати вид і мету діяльності; формулювати проблеми та аналізувати їх , знаходити 
шляхи їх вирішення; брати активну участь в проведенні експерименту; працювати з 
інформацією, знаходити необхідне джерело в засобах масової інформації; відкривати 
нові знання; здійснювати свій вибір.

Варто зазначити, що під час організації проекту необхідно враховувати такі 
вимоги: проект повинен входити до складу процесу навчання і виховання студентів; 
студенти повинні обговорювати реальні проблеми і висувати актуальні завдання, 
діяльність студентів повинна бути цілеспрямована; робота студентів має бути 
активною і осмисленою; студент повинен чітко формулювати свої думки в письмовій 
формі, аналізувати інформацію, що надходить, брати участь в створенні нових ідей; 
для взаємодії студентів використовувати групову форму роботи .

Проектна технологія дозволяє розвинути індивідуальні пізнавальні 
здібності: пізнавальні (когнітивні) – уміння "відчувати" тему, ставити питання, 
обґрунтовувати своє розуміння запитання, вступати в змістовний діалог чи 
дискусію, робити висновки; творчі (креативні) – виявляти гнучкість розуму, 
фантазії, натхнення; мати свою точку зору, виявляти ініціативу, бути  нестандартним; 
уміння ставити мету й забезпечувати її досягнення, програмувати дії, самоаналіз 
і самооцінка; комунікативні – здатність до неконфліктної взаємодії з іншими 
суб’єктами й навколишнім світом.

Проектна технологія передбачає як мінімум три види активності: фізичну 
(зміна розташування в аудиторії, говоріння, слухання, письмо), соціальну (обмін 
думками, постановка запитань, відповіді на слух), пізнавальну (внесення доповнень, 
самостійний пошук шляхів розв’язання проблеми).

Під час такої організації роботи студенти опановують нові знання не 
шляхом засвоєння готових істин а в процесі самостійної пошукової діяльності, якою 
керує викладач.

Виділяють декілька компонентів проекту. Зокрема, Шацький  пропонує 
таку схему планування проекту: ціль проекту; сили і ресурси; навчальний матеріал; 
контроль і звіт; результати роботи [6, с. 60]. Є.С.Полат виділяє такі складові 
компоненти проекту: формулювання мети (що і для чого необхідно зробити); 
розробка і вибір шляхів виконання проекту; робота над проектом; оформлення 
результатів; обговорення результатів роботи [2].

Слід зауважити, що не кожен проект включає в себе всі розділи, оскільки він 
тривав би дуже довго. Тому кожен проект має свою спрямованість. Ця спрямованість 
дозволяє викладачу зрозуміти, на що варто звернути особливу увагу в даному проекті. 
Проект може розпочинатися з експерименту з матеріалами, з аналізу кінцевого 
результату. Повний проект включає в себе проектування, кінцевий результат, оцінку. 
Виконуючи ряд проектів, студенти розвивають навики мислення, пошуку інформації, 
аналізу, експериментування, прийняття рішень, самостійної роботи і роботи в групах. 
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Студенти розвиваються як творчі, активні особистості, здібні вчитися самостійно.

Типи проектів: за діяльністю, яка є домінуючою у проекті: дослідницький, 
пошуковий, творчий, рольовий, прикладний, інформаційний; за предметно-
змістовою галуззю знань: монопроект (у рамках однієї галузі знання), міжпредметний 
проект; за характером координації проекту: безпосередній, опосередкований; за 
характером контактів (серед учасників однієї групи, багатьох груп тощо); за кількістю 
учасників проекту; за тривалістю виконання проекту.

За кількістю учасників можна виділити такі проекти: особистісні (одноосібні 
або між двома партнерами, що знаходяться в одній чи різних групах); парні (між 
парами учасників); групові (між групами учасників).

За тривалістю виконання проекти можуть бути: короткостроковими (для 
вирішення невеликої проблеми чи частини більш великої проблеми), що можуть 
бути розроблені на декількох заняттях; середньої тривалості (від тижня до місяця); 
довгостроковими (від місяця до декількох місяців).

У реальній практиці найчастіше використовуються змішані типи проектів. 
Тому, розробляючи той чи інший проект, треба мати на увазі ознаки і характерні риси 
кожного з них.

Параметри зовнішньої оцінки проекту: значущість і актуальність висунутих 
проблем, адекватність досліджуваній тематиці; коректність використання методів 
дослідження і методів обробки отриманих результатів; активність кожного учасника 
проекту відповідно до його індивідуальних можливостей; колективний характер 
прийнятих рішень; характер спілкування і взаємодопомоги між учасниками 
проекту; необхідна і достатня глибина занурення у проблему, використання знань з 
інших галузей; доказовість прийнятих рішень, уміння аргументувати свої висновки; 
естетика оформлення результатів проекту; уміння відповідати на запитання 
опонентів, лаконічність і доказовість відповідей кожного члена групи.

Вимоги до структурування проекту: вибір теми проекту, його типу, кількості 
учасників; визначення можливих варіантів проблем, доцільних для дослідження у 
межах визначеної тематики; розподіл задач в групах, обговорення можливих методів 
дослідження, пошуку інформації, творчих розв’язків; самостійна робота учасників 
проекту щодо вирішення індивідуальних чи групових дослідницьких, творчих 
задач; проміжних обговорень отриманих результатів у групах; захист проекту; 
колективне обговорення, експертиза, оголошення результатів зовнішньої оцінки, 
формулюванням висновків.

Результати творчого проекту – це презентація: відеофільму; фотопроекту; 
рукописних збірок різної тематики з ілюстраціями; сценарію літературно-музичного 
свята; колективного колажу; ілюстративного матеріалу; журналу мандрівки разом з 
улюбленим героєм; творів різних літературних жанрів (казок, есе, віршів, оповідань, 
статей тощо); альманаху; сценарію до створення фільмів; макета журналу, газети, 
альбому тощо.

Яким же проектам слід надавати перевагу під час вивчення дисциплін 
гуманітарного циклу? Вибір тематики проектів залежить від ситуації. Теми проектів 
мають відображати необхідні для вирішення конкретні практичні проблеми.

Необхідно робити акцент на проектах, які реально привертали б увагу 
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студентів, дозволяли об’єднувати в одне ціле діяльність на заняттях і після них, 
мали б матеріальний результат. Наприклад, під час вивчення програмних тем 
"Мова і професія. Мовленнєвий етикет спілкування", "Види усного спілкування за 
професійним спрямуванням" виникає потреба об’єднати в одне ціле діяльність 
студентів на заняттях і після них. Незважаючи на те, що метод проектів орієнтований 
на самостійну діяльність студентів, неабияка роль відводиться і викладачу, який 
постійно надає консультативну допомогу, що простежується вже на першому етапі 
проекту, а саме при формулюванні мети  надання рекомендацій щодо пошуку джерел 
знань, прогнозування результатів експерименту, створення умов для виявлення 
активності. 

Працюючи над проектом, студенти вчаться доречно використовувати моделі 
звертання, привітання, вибачення, подяки, прощання, дотримуючись при цьому 
орфоепічних та акцентологічних норм; володіти різними видами усного спілкування, 
розвивають вміння готуватися до публічного виступу.

Наступним компонентом проекту є оформлення результатів. Результати 
такого проекту – укладання збірника найбільш вживаних моделей звертання, 
вибачення, погодження в мові ділових людей; збірника зразків текстів ділових 
телефонних розмов та їх мовних штампів; збірника жанрів публічних виступів, 
створення відеофільму "Мовлення ділової людини".

Під час обговорення результатів роботи визначається вміння студентів 
володіти культурою діалогу і полілогу, здійснювати аналіз, застосовувати фахову 
термінологію у різноманітних комунікативних процесах.

Проекти не повинні створюватися таким чином, щоб перевіряти набуті 
раніше навички. Саме через проекти саме і проводиться навчання, викладач має 
можливість дізнатись про кожного студента, коли йому підказати, а коли прийняти 
власне рішення.

Деякі проекти виконуються індивідуально, наприклад, укладання збірок 
власних етюдів та поезій студентами-першокурсниками. Особливо заслуговують 
на увагу роботи студентів з нестандартним баченням і мисленням, що представлені 
в збірках "Свічка творчості", "Гармонія життя". При організації власних творчих 
вечорів студентів мають місце елементи групової роботи.

Студентам необхідно пропонувати такі завдання, які відповідали б рівню їх 
можливостей, ускладнюючи їх поступово. Не варто забувати про консультативну роль 
викладача при виконанні проекту. Зокрема, при проведенні проекту "Літературні герої 
– мовою квітів" діяльність викладача спрямовується на допомогу студентам у пошуку 
джерел, необхідних у роботі над проектом. Сам викладач є безпосереднім джерелом 
інформації, оскільки за тривалістю проведення проект є довготривалим і передбачає 
вивчення літератури періоду ХІХ-п.ХХІ ст. впродовж двох семестрів, допомагає 
студентам організувати зустрічі з квітникарями-декораторами, дизайнерами. 
Конкретним результатом проекту є виставка квітів, а також оформлення студентами 
фотоальбому літературних експозицій.

Дуже важливим в проектній технології є індивідуальний підхід, оскільки в 
кожній групі є студенти з різними здібностями. Наприклад, викладачами української 
мови та літератури коледжу вже багато років втілюється в життя творчий проект 
"Усна народна творчість – скарбниця мудрості і вікового досвіду українського 
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народу". Студенти збирають колядки, щедрівки, ліричні пісні, дитячий фольклор, 
легенди рідного краю. Зібраний матеріал має форму збірки, відеофільму, звукозапису 
і надсилається на щорічну Республіканську виставку студентської творчості 
та методичної роботи викладачів. Сильніші студенти можуть виконати більше 
досліджень, запропонувати більше ідей. Менш здібним студентам потрібно більше 
підтримки, до них потрібно ставити менші вимоги. Важливо, щоб кожен завершив 
те, що було заплановано. На захисті проекту розглядаються відповідні цілі і кінцевий 
результат, який оцінюється за вмінням логічно характеризувати етапи своєї  роботи.

Отже, метод проектів не можна розглядати як послідовність певних стадій, 
як алгоритм, за яким студент рухається від одного етапу до іншого, а як модель 
творчого мислення і прийняття рішень. Метод проектів не може бути єдиним в 
навчально-виховному процесі, проте він дозволяє об’єднувати в одне ціле діяльність 
студентів на заняттях, після них і за межами навчального закладу, сприяє створенню 
особистісно розвиваючої ситуації, що дозволяє реалізувати творчі сили, виробити 
власний стиль діяльності. 
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 ПОД-СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения
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Аспірант,  Південноукраїнський національний педагогічний університет 

ім. К.Д.Ушинського

До ПиТаннЯ Про ПСиХоЛогІчнІ оСоБЛиВоСТІ СПриЙнЯТТЯ І 
роЗУМІннЯ наУКоВого СТиЛЮ МоВЛеннЯ

У статті розкривається сутність, психологічні особливості процесів 
сприйняття і розуміння наукового стилю мовлення. Розглядаються труднощі 
сприйняття і розуміння наукового мовлення,  а також шляхи їх подолання. 

Ключові слова: науковий стиль мовлення, сприйняття, осмислення, 
розуміння мовленнєвого повідомлення

В статье раскрывается сущность, психологические особенности процессов 
восприятия и понимания научного стиля речи. Рассматриваются трудности 
восприятия и понимания научной речи, а также пути их преодоления. 

Ключевые слова: научный стиль речи, восприятие, осмысление, понимание 
речевого сообщения

The article reveals the essence and psychological peculiarities of scientific speech 
style perception and comprehension. The author describes difficulties that complicate 
scientific speech perception and comprehension and ways of their overcoming.

Key words: scientific speech style, perception, understanding meaning content, 
comprehension of speech transaction

Постановка проблеми. Останнім часом все більшої актуальності набуває 
проблема навчання студентів старших курсів внз науковому стилю мовлення, під 
яким розуміють особливу форму суспільної свідомості, особливий тип мислення 
– об’єктивний, науковий, такий, що спирається на систему конкретних знань про 
людину, суспільство та матеріальний світ [6, с. 5]. Пояснюється це тим, що, по-
перше, згідно  умов, які висуває перед ними суспільство, випускники внз мають 
здійснювати інформаційний пошук за темою власного наукового дослідження, 
адекватно сприймати наукові тексти, чітко виокремлювати в них головну і 
другорядну інформацію, критично оцінювати наукову літературу. По-друге, існуючі 
на сьогоднішній день методики навчання цього виду мовленнєвої діяльності 
достатньою мірою не враховують психологічних закономірностей процесів 
сприйняття і розуміння наукового мовлення. Саме тому метою нашої статті є 
визначення сутності, а також особливостей цих процесів з позицій психології.

Як свідчить аналіз останніх досліджень і психолого-педагогічних публікацій, 
значну кількість робіт науковців було присвячено проблемі сприйняття і розуміння як 
мовлення в цілому (Л.С.Виготський, М.І.Жинкін, І.О.Зимня, О.О.Леонтьєв, О.Р.Лурія, 
С.Л.Рубінштейн), так і наукового мовлення зокрема (Л.М.Златів, А.В.Калашнікова, 
Б.Г.Кремінський, О.Ю.Крутських, С.І.Лебединський, А.М.Маркарян, Н.П.Пєшкова та 
ін.). Разом з тим на поточний момент часу питання розуміння наукового тексту в 
процесі підготовки старшокурсників залишається ще недостатньо вивченим. 
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Виклад основного матеріалу. На думку В.Є.Чернявської, науковий текст як 

вираження і відображення наукового стилю мовлення є носієм нового наукового 
знання; найбільш вагомою формою комунікації у професійному навчанні іноземним 
мовам. Він виступає формою колективної взаємодії спеціалістів різних галузей 
знань і різної мовної приналежності [8, с. 4], оскільки саме в ньому фіксується 
мовленнєва розумова діяльність автора, яка розрахована на відповідну діяльність 
читача – сприйняття і розуміння. Для того, щоб визначити, як сприйняття наукового 
мовлення пов'язане з його розумінням, зупинимось більш детально на психологічній 
характеристиці цих процесів.

Дослідження вітчизняних учених свідчать про те, що сприйняття 
письмового наукового мовлення являє собою процес прийому і перетворення 
реципієнтом наукової інформації, який здійснюється в два етапи: етап сприйняття 
готової системи мовних кодів; етап розшифровки мовних кодів [5, с. 374]. Розглянемо 
їх більш розгорнуто.

На етапі сприйняття готової системи мовних кодів здійснюється рецепція 
мовленнєвих повідомлень. Цей процес протікає за активною участю аналізаторної 
системи. Так, первинний аналіз інформації, отриманої за допомогою рецепторів, 
доповнюється складною аналітико-синтетичною діяльністю цілого комплексу 
аналізаторів: зорового, слухового, моторно-рухового, мовленнєво-рухового. В 
результаті такої діяльності утворюється інформаційний блок, який потрапляє до 
кори головного мозку, залишаючи в ній інформаційний слід. Сліди, поєднуючись 
між собою за допомогою нервових зв’язків, утворюють у корі головного мозку 
вогнище збудження, яке стимулює реципієнта до подальшої розумової діяльності з 
розшифровки і реконструкції інформації, що надійшла.

На етапі розшифровки мовних кодів здійснюється розпізнавання і 
впізнавання отриманих мовленнєвих сигналів, перетворення їх на наочні образи. 
При цьому отримані мовленнєві сигнали переломлюються у власній свідомості 
індивіда через поверхневе зіставлення з уже наявними образами, а мовлення, 
що сприймається, співвідноситься з розумінням значень слів [7, с.  227 – 228]. Так 
відбувається формування образу сприйнятої інформації, а сам процес сприйняття 
набуває осмисленості. Відсутність у свідомості необхідних образів призводить 
до нерозуміння або невпізнавання отриманих мовленнєвих сигналів. Кінцевим 
результатом сприйняття наукового тексту є створення образу його змісту.

Отже, на думку І.О.Зимньої, мовленнєве сприйняття – це, з одного боку, 
безпосереднє чуттєве пізнання, а з іншого боку, – процес розкриття опосередкованих 
словами зв’язків і відношень, тобто осмислення [3, с. 5]. 

Під осмисленням сприйнятої інформації (термін «осмислення» тут є 
адекватним за значенням терміну «розуміння») ми маємо на увазі процес її 
усвідомлення, тобто аналітичного осягнення смислової структури повідомлення, а 
також того змісту, який мав на увазі автор під час його створення. Відбувається цей 
процес шляхом утворення зв’язків між новими образами (поняттями) і тими, які вже 
існують у свідомості, що призводить до створення нових блоків наукового знання. 
Згідно О.Р.Лурія цей процес відбувається в два етапи: етап розуміння загальної думки 
висловлювання; етап виділення основного смислу мовленнєвого повідомлення [5, с. 
374]. Наведемо їх докладну характеристику.
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На етапі розуміння загальної думки висловлювання здійснюється 
декодування отриманого повідомлення у скорочені смислові схеми на основі 
існуючого у внутрішньому мовленні універсального предметного коду. Такий 
код являє собою своєрідний «транслятор розуміння», що дозволяє встановити 
предмет, зміст та мотив мовлення, перевести отриману інформацію на зрозумілу для 
реципієнта мову і вірно зрозуміти її [2, с. 93].

Таким чином, в процесі виконання операцій зі скороченими смисловими 
схемами у внутрішньому мовленні відбувається часткове відтворення отриманої 
інформації, її переробка і реконструкція, що свідчить про виникнення 
мовленнєворозумової діяльності. Розумінню сприяє і той факт, що в ході осмислення 
письмового наукового мовлення читач активно зіставляє нову інформацію з 
власним фондом наукових знань і отриманим досвідом, здійснюючи при цьому 
заміни смислових елементів сприйнятого тексту на еквівалентні елементи у 
власній свідомості. Такі знання складають інтелектуальний потенціал особистості 
і дозволяють реципієнту краще орієнтуватися в фактах, наведених у тексті, 
осмислити їх, розмірковувати про їх достовірність, усвідомити зв’язки, стосунки та 
залежності між ними, надати їм власну оцінку. Причому чим більш значущою буде 
інформація, що сприймається, для реципієнта, тим активніше буде відбуватись цей 
процес. Зазначимо і той факт, що емоційність наукового тексту, яка складається у 
переконливості, лаконічності і аргументованості його викладу, а також емоційний 
поштовх, що в ньому прихований, викликають у читача відповідну інтелектуально-
емоційну реакцію, що стимулює його до задоволення своєї пізнавальної потреби.

На етапі виділення основного смислу мовленнєвого повідомлення 
здійснюється розуміння не тільки підтексту і мотивів висловлювання, але і активне 
прогнозування, висунення гіпотез відносно інформації, яку реципієнт має можливість 
отримати в наступний момент. Такий вияв активності індивіда В.П.Бєлянін пояснює 
дією механізму ймовірнісного прогнозування, тобто передбачення майбутнього, 
заснованого на ймовірнісній структурі минулого досвіду та інформації про наявну 
ситуацію [1, с. 101].

Посилює розуміння наукового тексту також уявлення про практичне 
використання отриманої інформації у майбутньому. При цьому моделювання в 
свідомості людини ситуацій можливого використання нової інформації відбувається 
за участю таких розумових операцій, як аналіз, синтез, індукція, дедукція, умовивід. 
Осмисленню в цьому разі притаманний більш глибокий характер, що виявляється у 
розкритті явних і прихованих передумов, які містяться в науковому тексті, поясненні 
цілей, якими керувався автор під час його написання, уточненні теоретичних 
формулювань і невідповідностей. Тут же відбувається поєднання раніше засвоєних 
знань з новими і виникнення нового блоку наукової інформації. Таким чином, 
для адекватного сприйняття і розуміння наукового тексту реципієнту необхідно 
інтегрувати свої наявні знання з тільки-но отриманими.

Стає очевидним, що як сприйняття, так і розуміння наукової інформації є 
складними психологічними процесами, які не завжди протікають успішно. Так, на 
думку С.І.Лебединського, ускладнюють сприйняття і розуміння наукового мовлення 
наступні труднощі:

1) труднощі, пов’язані із сприйняттям мовної форми (більш легкими для 
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сприйняття і розуміння є активні конструкції);

2) труднощі, пов’язані із сприйняттям змісту тексту (як самих термінів, 
понять, фактів, явищ, що містяться в тексті, так і логіки його викладу);

3) труднощі, пов’язані із сприйняттям певного виду мовлення (монологічне 
наукове мовлення потребує добре розвиненого логічного мислення та понятійного 
узагальнення) [4, с. 518].

Враховуючи вказані психологічні особливості, а також труднощі сприйняття 
та розуміння наукового мовлення, можна вжити заходів щодо їх усунення. З цією 
метою пропонуємо:

1) використовувати логічне (наявність підзаголовків; членування тексту 
на абзаци, параграфи, розділи) і графічне (за допомогою схем, графіків, таблиць) 
структурування інформації;

2) зберігати однозначність лінгвістичної форми матеріалу, що викладається;
3)  вживати стиснення, ущільнення інформації в науковому тексті, 

дотримуючись при цьому оптимального рівня його інформативності; 
4) застосовувати чітку семантизацію термінологічного апарату, виключаючи 

синонімічність у його вживанні;
5) дотримуватись наукового стилю мовлення, враховуючи його лінгвістичні 

особливості;
6) створювати настанову на сприйняття наукового повідомлення, оскільки 

чим вищою є внутрішня мотивація та зацікавленість реципієнта у сприйнятті тексту, 
тим ефективніше буде проходити цей процес.

Розумінню письмового наукового мовлення також сприяє виділення 
важливої інформації в тексті особливим шрифтом. 

Висновки. Розглядаючи сприйняття і розуміння наукового мовлення у їх 
зв’язку і взаємозалежності, зазначимо, що обидва ці процеси включають зіставлення. 
Різниця між ними складається в тому, що в процесі сприйняття мовлення зіставленню 
притаманний поверховий характер, а при його розумінні зіставлення також має 
місце, але вже призводить до осмислення. Таким чином, нові знання поєднуються 
з наявними, що, в свою чергу, веде до розвитку творчого мислення і забезпечує 
використання нового наукового відкриття.

Перспективу подальшого дослідження в даному напрямку ми вбачаємо в 
розробці комплексу вправ з навчання англійського наукового мовлення магістрів 
в процесі аналізу фахових досліджень, застосування якого забезпечить однозначне 
сприйняття і розуміння наукових текстів. 

Література:
1. Белянин В.П. Психолингвистика: Учебник / Белянин В.П. – М.: Флинта: 

Московский психолого-социальный ин-т, 2003. – 232 с.
2. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации / Жинкин Н.И. – М.: Наука, 1982. 

– 160с.
3. Зимняя И.А. Смысловое восприятие речевого сообщения / И.А.Зимняя 

// Смысловое восприятие речевого сообщения (в условиях массовой 
коммуникации). Отв. ред. Т.М.Дридзе и А.А.Леонтьев. – М.: Наука, 1976. – 263 с.

4. Лебединский С.И. Восприятие устной научной речи: стратегии сегментации 



25

Перспективы развития научных исследований в 21 веке

звучащей речи и идентификации терминов / Лебединский С.И. – Минск: БГУ, 
2008. – 543 с.

5. Лурия А.Р. Язык и сознание / Лурия А.Р. – Ростов н/Д.: Феникс, 1998. – 416 с.
6. Основы научной речи / [Буре Н.А., Быстрых М.В., Вишнякова С.А. и др.] ; под 

ред. В.В.Химика, Л.Б.Волковой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: 
Академия, 2003. – 272 с. 

7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / Рубинштейн С.Л. – Спб.: Питер, 
2000. – 712 с.

8. Чернявская В.Е. Интерпретация научного текста: Учебное пособие / Чернявская 
В.Е. – М.: КомКнига, 2006. – 128 с.



26

Perspektywy rozwoju badań naukowych w 21 wieku 
ПОД-СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения.

розанова о.В.
доцент кафедры иностранных языков 

Тульского государственного университета
Бондаренко М.а.

кандидат педагогических наук, профессор кафедры иностранных языков Тульского 
государственного университета

инФорМаЦионнЫЙ аСПеКТ
 СаМоСТоЯТеЛЬноЙ УчеБноЙ ДеЯТеЛЬноСТи

Самостоятельная работа студентов (СРС) является не просто важной 
формой образовательного процесса, а в некотором роде – его основа. Именно 
этим объясняется широкий интерес педагогического сообщества к проблеме 
повышения эффективности СРС на всех этапах ее проектирования, организации 
и осуществления. Для эффективной организации и осуществлении СРС важно в 
первую очередь определить объем и содержание учебной деятельности.

Содержание обучения как один из ключевых узлов организации и 
осуществления СРС представляет собой многоаспектное явление, понимаемое 
исследователями как:

‒	 движение обучения, т.е. взаимосвязанной деятельности преподавания и 
учения, обращенных на содержание учебного материала (И.Я. Лернер) [17, с.67];

‒	 система знаний, умений, отобранных для изучения в определенном типе 
учебного заведения (И.П. Подласый) [13, c.317];

‒	 научная информация, выполняющая двуединую задачу: «…во-первых, 
отражать содержание научных знаний, которые выделены для обучения; во-вторых, 
создавать необходимые предпосылки для отбора, систематизации, классификации 
учебного материала, используемого в самом процессе обучения или воплощенного в 
учебной литературе»  [4, с.99];

‒	 учебная информация как материал для «строительства» научного 
сознания, интеллектуального развития и становления других качеств личности 
будущего специалиста (А.Ф. Меняев) [10, с. 129].

В процессе обучения имеет место передача и усвоение знаний и умений, 
накопленных предыдущими поколениями, которые, будучи формализованы, 
превращаются в информацию. Информация есть обозначение содержания, 
черпаемого нами из внешнего мира в процессе приспособления к нему и приведения 
в соответствии с ним нашего мышления [3], а знание – содержание информационной 
знаковой системы, осознанное (понятое) субъектом познания и зафиксированное в 
процессе объяснения с использованием тех или иных языков [15, c.23].

При условии, что информация отождествляется со знанием, образовательный 
процесс может трактоваться как информационное взаимодействие. В дидактике 
термин «знание» раскрывает содержание, внутреннюю сторону педагогического 
процесса, обозначает материал, в котором воплощается педагогический замысел  
(В.И. Гинецинский) [5, c.11].

В условиях осуществления самостоятельной работы учебная информация, 
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выполняя возложенные на нее функции (обучающая, воспитательная, прогностическая, 
ориентировочная, нормативная, коммуникативная, управленческая) [6, с.44], должна 
отвечать требованиям, заданным целью – достижение студентом образовательного 
стандарта, т.е. обладать следующими свойствами:

‒	 качественными – достоверность, важность, полнота, своевременность, 
актуальность, новизна;

‒	 количественными – лаконичность;
‒	 организационными – логичность, последовательность, преемственность, 

непротиворечивость, системность.
Важным моментом для осуществления самостоятельной учебной 

деятельности является определение «границ» информационного поля и «привязка» 
отобранных единиц ко времени (С.И. Самыгин) [14], а именно:

‒	 рациональный отбор учебного материала с четким выделением в нем 
основной базовой части и второстепенной информации, основной и дополнительной 
литературы;

‒	 перераспределение по времени учебного материала с тенденцией 
изложения нового материала в начале занятия, когда восприятие обучающихся более 
активно;

‒	 концентрация аудиторных занятий на начальном этапе освоения курса с 
целью наработки задела знаний, необходимых для плодотворной самостоятельной 
работы;

‒	 рациональная дозировка учебного материала для многоуровневой 
проработки новой информации (как известно, процесс познания развивается не по 
линейному, а по спиральному принципу);

‒	 обеспечение логической преемственности новой и уже усвоенной 
информации, активное использование нового материала для повторения и более 
глубокого усвоения пройденного;

‒	 экономичное и оптимальное использование каждой минуты учебного 
времени.

При проектировании содержания дисциплины в последнее время наметилась 
тенденция выделять из базиса дисциплины ее понятийную базу, ядро – тезаурус, где 
должны быть представлены основные смысловые единицы. Их систематизируют по 
элементам научного знания и дают по разделам курса в виде перечней, отражающих 
вехи его содержания – термины; понятия-явления, свойства, модели, величины; 
приборы и устройства; классические опыты (О.М. Карпенко, О.П. Кожокарь) [8,9]. 
Особо выделяют понятийный аппарат, необходимый для описания механизмов 
протекания явлений. Базис дисциплины, представленный в виде таких перечней, 
усваивается обучаемым как система знаний; перечни способствуют объективизации 
методологического знания, делают его предметом осознанного усвоения (И.А. 
Иванова) [7].

Важным условием повышения эффективности самостоятельной работы 
студентов является использование в процессе обучения внутрипредметных и 
межпредметный связей [11, 18, 2]. 

При организации самостоятельной работы важно не только определить 
параметры учебной информации, но и продумать механизмы ее усвоения. 
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Во-первых, необходимо учитывать стартовый уровень знаний студентов, 

приступающих к выполнению самостоятельных заданий, их личностные особенности, 
психологическую готовность, что неизбежно влечет за собой необходимость 
предъявления учебной информации в виде нескольких уровней (В.П. Беспалько, С.А. 
Смирнов) [1,12]: 

1) ученический (репродукция) – узнавание объектов, свойств, процессов 
данной области при повторном восприятии ранее усвоенной информации о них;

2) алгоритмический (более сложная репродукция) – самостоятельное 
воспроизведение и применение информации о ранее усвоенной ориентировочной на 
основе уже известного действия; 

3) эвристический (первый уровень продуктивности) – деятельность 
по образцу на некотором множестве объектов в виде домысливания ситуации, 
отбора из ранее усвоенных действий тех, которые могут подойти для решения 
проблемы, самостоятельная переработка известной информации применительно 
к поставленной проблеме, добывание субъективно новой информация в процессе 
самостоятельного построения или трансформации известной ориентировочной 
основы для выполнения нового действия;

4) творческий (самый сложный уровень продуктивности) – 
самостоятельное конструирование новой ориентировочной основы деятельности 
на любом множестве объектов путем (знания-трансформации), самостоятельная 
постановка цели, формулирование ее, детализирование и дальнейший поиск 
возможных условий и действий, ведущих к ее достижению, добывание объективно 
новой информации.

Во-вторых, исходя из принципов причинности С.Л. Рубинштейна (причинно-
следственные связи опосредованы внутренним состоянием системы), важно донести 
до студента ценность учебной информации, учитывая его психологическое состояние 
и установки. В том числе, взять на вооружение важный, но пока малоиспользуемый 
традиционными образовательными системами ресурс – преобразование 
отрицательных эмоций в положительные, которое дает понимание информации в 
процессе приобретения индивидуального знания. При этом, чем сложнее задача и 
чем больше усилий затрачено на ее понимание, тем больший эмоциональный подъем 
испытывает субъект, получив нужное решение.

В-третьих, наладить бесперебойную работу механизма обратной связи, 
смысл которого состоит в том, что в межличностном общении процесс обмена 
информацией как бы удваивается и помимо содержательного аспекта, несет в себе 
от реципиента к коммуникатору сведения о том, как реципиент воспринимает и 
оценивает поведение коммуникатора (Н.В. Серкова) [16].

В-четвертых, устранить коммуникативные барьеры (способные 
трансформироваться в межличностные), психологические препятствия на пути 
адекватной передачи информации, искажающие изначальный смысл, среди которых 
выделяют:

‒	 семантический барьер, связанный с различиями системы значений, 
используемых участниками общения;

‒	 стилистический, возникающий при несоответствии стиля речи 
коммуникатора и стиля речи, актуального психологического состояния реципиента;
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‒	 логический – когда логика рассуждения, предлагаемая коммуникатором, 
либо слишком сложна, либо кажется неверной, противоречит присущей ему манере 
говорить [16].

В-пятых, сформировать навыки работы с информацией и информационной 
культуры студентов. Большая часть учебной информации фиксируется и выражается 
в языковых системах: прежде всего в естественных языках (в вербализованном 
виде) т.е. в форме текста, и в искусственных языках. Но нельзя не учитывать, что 
огромное количество умений и навыков никогда не фиксировалось с помощью слов 
(да это и невозможно), но сами они являются необходимым условием для усвоения 
знаний. Информация мертва без навыков общения с нею. Информация служит 
для сохранения знаний, но не способна сохранить умение пользоваться ею самой 
(Э.Л. Шапиро). Для воссоздания (и получения) знаний из информации нужна и 
метаинформация, т.е. информация об информации и ее адресах. Поэтому в систему 
«информация» включаются как носители информации, так и способы работы с 
ними. В качестве носителей информации выступают разнообразные материальные 
объекты, от наскальных рисунков до современных информационных носителей 
– баз данных. Способы добывания и работы с информацией состоят в различных 
приемах ее сбора, накопления, продуцирования, обработки, хранения, передачи и 
использования [19, с.27].

Новейшие стандарты высшего профессионального образования 
характеризуются качественным изменением требований, предъявляемых 
к будущему специалисту, необходимостью формирования нравственных и 
интеллектуальных качеств, которые позволили бы ему стать полноправным 
членом мирового экономического сообщества. Будущий специалист должен 
владеть научными, технологическими знаниями и умениями, профессиональными 
навыками, позволяющими самостоятельно и быстро адаптироваться в меняющейся 
информационной и технологической среде. При этом необходимо, чтобы еще в вузе 
осуществлялась подготовка студентов к самостоятельному пополнению знаний и 
приобретению навыков и умений по избранной специальности, самоуправлению 
своим поведением.
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения.
 Ткачова   н.П. 

старший викладач 
(Бердянський державний педагогічний університет) 

роЗВиТоК МУЗично-ПеДагогІчноЇ ТВорчоЇ аКТиВноСТІ 
МаЙБУТнЬого ВчиТеЛЯ МУЗиКи ПІД чаС ПеДагогІчноЇ ПраКТиКи 

В ЗоШ

Модернізація змісту інтегрованої мистецької освіти, поліпшення практики 
музичного навчання та виховання учнів спрямоване на формування творчої 
особистості вчителя  з високо розвиненим світом духовних цінностей, музично-
естетичних інтересів, професійних знань та вмінь. Все це зумовлює нагальну потребу 
в зростанні творчої активності майбутніх вчителів мистецьких дисциплін.

Сучасний якісний стан музичного навчання та виховання учнів потребує 
переходу в професійній праці від вчителя предметника – до вчителя-творця, розвитку 
музично-педагогічної діяльності до найвищого творчого рівня.

Однак, на сьогоднішній день, сучасна реальність свідчить, що студенти-
практиканти  на уроках з музичного мистецтва в загальноосвітній школі не в 
достатній мірі виявляють творчу активність у розв’язанні завдань теорії й практики 
художнього виховання учнів. 

Як показує практика розв’язання окремих проблем вимагає від  майбутнього 
вчителя відповідальності й своєчасного передбачення різних педагогічних ситуацій 
в навчальному процесі, розуміння та творче проектування навчально-виховного 
процесу в освітній музично-естетичній галузі, генерування оригінальних ідей, 
гнучкого стилю мислення, самостійного вироблення стратегії музично-педагогічної 
праці.

Мета статті – виявити шляхи розвитку музично-педагогічної активності 
майбутнього вчителя музики під час педагогічної практики в ЗОШ. 

На наш погляд,  однією з причин  не готовності студентів до творчого  
процесу є: 

• недостатність знань про творчість взагалі;
• неготовність працювати в творчому процесі;
• невідповідність умов для творчої праці;
• недостатність знань  музично-педагогічної діяльності з учнями різного 

шкільного віку; 
• не простеженість професії вчителя музики в сучасних умовах.
Проблема творчої активності особистості, особливостей та закономірностей 

її розвитку пов’язано з проблематикою феномену творчості. Творчість як 
багатогранне універсальне явище завжди була предметом особливої уваги, викликала 
інтерес учених. Значний внесок у збагачення теорії творчості здійснили Г.С.Батіщев, 
М.А.Венгоренко, Г.А.Давидова, М.С.Коган, Б.М.Кедров, О.Ф.Лосєв, Л.В.Шептулін, 
В.І.Шинкарук та багато інших.

Аналіз науково-теоретичної літератури свідчить про глибокі надбання у 
цьому напрямку. Грунтовний аналіз вітчизняних та зарубіжних матеріалів з проблеми 
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розуміння та диференціації поняття творчості (творча активність, творча діяльність, 
творча особистість, креативність) здійснила сучасна дослідниця С.О.Сисоєва, яка 
«окреслила такі аспекти вивчення проблеми:

– розуміння творчості як розвиваючої взаємодії на основі системного підходу 
замість діяльнісного, який використовується як частковий випадок системного 
підходу;

– активне використання рефлексії в дослідженнях та об’єднання когнітивного, 
особистісного, операційного, мотиваційного, інтелектуального та інших аспектів 
психології творчості;

– бачення творчості не тільки як діяльності, результатом якої є створення 
нового, а й рекомбінацію вже відомого чи руйнування» [5, с.5,].

       Проблема творчої активності вчителя як одна із складових педагогіки 
творчості знайшла відображення у працях В.І.Андрєєва, Н.В.Козленко, Н.В.Кузьміної, 
А.І.Ковальової та інших.

     Відомо, що педагогічну діяльність вчителя відносять до творчої. 
Належачи до творчої праці, педагогічна діяльність зберігає логіку творчого процесу, 
обґрунтовану сучасною наукою:

1. Виникнення задуму, спрямованого на вирішення педагогічного 
завдання.

2. Усвідомлення мети задуму і його розробка.
3. Втілення задуму в діяльності.
4. Аналіз й оцінка результатів творчості.
        Педагогічна творчість передбачає ситуацію вибору, порівняння різних 

варіантів, визначену систему знань, умінь, навичок у сфері творчої праці. Виходячи з 
аналізу наукової педагогічної літератури, специфіка педагогічної творчості зумовлена 
тим, що її об’єктом та результатом є творення людини, взаємотворчість.

Творча активність може виявлятися у будь-якому виді музичної діяльності: 
сприйманні, виконавстві, власне творчості, що є основою музично-педагогічної 
діяльності майбутнього вчителя музики. 

Серед важливих передумов неповторного самовираження вчителя музики 
є вміння самостійно застосовувати та виявляти набуту підготовку. Самостійність 
є обов’язковою рисою вчителя-творця й співвідноситься з самореалізацією 
особистості. Розглянемо деякі з аспектів професійних умінь вчителя музики.

Наприклад, транспонування вважається одним із важливих навичок, 
якими повинен володіти вчитель музики. Під час педагогічної практики студентів в 
загальноосвітній школі часто зустрічаються випадки, коли пісню необхідно виконати 
на декілька тонів або півтонів вниз чи вгору для уникнення форсування звуків та 
охорони дитячого голосу. Транспонування має більш виражений репродуктивний 
характер, однак розвиває музично-слухові уявлення, музичну пам’ять, мислення, 
музичний інтелект й певним чином впливає на розвиток творчої активності вчителя 
музики. Є декілька способів транспонування, що розглядаються в спеціальній 
літературі й є необхідними для використання вчителем на практиці. Оволодіння 
методами транспонування є самостійною «сходинкою» до вищих рівнів творчості 
вчителя-музиканта.

Підбір мелодій за слухом є важливим фактором розвитку творчості до 
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найвищого рівня й пов'язаний з активізацією внутрішнього слуху, музично-слухових 
уявлень, що забезпечує яскравість інтерпретації автора. Необхідним компонентом у 
процесі підбору мелодії виявляється дія музично-слухового самоконтролю.

Музично-слуховий самоконтроль – складний психічний процес, який являє 
собою особливу форму діяльності музичного слуху, що виявляється в контролі за 
виконанням поставленої мети, в оцінці та критерії результатів музичної діяльності, 
успішність якої залежить від високої слухової активності.

«У музичній практиці виділяють три основні компоненти музичного 
слухового контролю:

1) створення яскравих музично-слухових уявлень;
2) оцінка слухового результату на основі співставлення з його музичним 

прообразом; 
3) корекція, удосконалення звукового результату» [4, c.55 ].

         Вміння підбирати мелодії за слухом пов'язане з виконанням самостійно 
поставленного творчого завдання, яке вимагає індивідуального розв’язання, 
оригінального способу дій.
        Майбутньому вчителеві музики під час педагогічної  практики ми рекомендуємо 
доступні прийоми, якими можна скористатися для удосконалення вмінь підібрати 
мелодію за слухом:
                  - відтворити звучання музичного твору внутрішнім слухом і усвідомити 
звуковисотне втілення твору його руховими діями, тобто зіграти;
                  - у процесі гри контролювати відповідність реального звучання слухоруховими 
уявленнями;
                   - виправляти допущені неточності.
        Вміння підібрати мелодію пов'язане, насамперед, з цілісним емоційним 
переживанням інтонації музичного образу, який є поштовхом до творчої активності. 
Саме емоція інтересу збуджує до здійснення творчого акту, провідником якого є 
натхненний стан особистості.
             Творчий процес також виявляється у створенні мелодії  або власної пісні, що 
найбільш яскраво виявляє  індивідуальну неповторність особистості самого творця. 
Як свідчить практика, у кожної особистості здібності до творчості виявляються по-
різному. Музична творчість майбутнього вчителя музики має яскраво виражений 
індивідуальний характер й залежить від багатьох позитивних умов, обставин, які 
впливають на її рівень, можливість вияву.
           Проблема творчого підходу до проведення уроку в школі вважається однією 
з найбільш актуальних проблем музичної педагогіки. Творчий урок починається із 
самого себе, ставлення до обраної справи: любов до музики, професії, учнів.
           До важливих факторів, які впливають на творчість вчителя належить самоосвіта. 
Головне – не сума засвоєних знань, а вміння вчителя постійно здобувати нові знання 
та застосовувати отриману освіту в практичній діяльності. 

             Отже, основною умовою проведення творчого уроку музики є творча 
особистість, яка має здатність до творчої активності.  Під час педагогічної практики 
в загальноосвітній школі здійснюються реальні умови спроби комплексного підходу 
до розкриття певних аспектів творчої активності майбутніх вчителів музики. 

Особливості музичної творчої активності майбутніх вчителів музики, які 
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виявляються під час педагогічної практики в загальноосвітній школі, а саме: при 
транспонуванні шкільних пісень, адаптації музичних творів, підборі мелодій за 
слухом, створенні супроводів та власних пісень, імпровізацій, своєрідності творчого 
процесу в проведенні сучасного уроку музики –  це є шляхи розвитку   творчої 
особистості  майбутнього вчителя, що зумовлює модернізацію змісту інтегрованої 
мистецької освіти.
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ПОД-СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы  обучения
альянах о.В.

Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького

ДІЛоВа гра ЯК ЗаСІБ ПІДгоТоВКи СТУДенТІВ До УПраВЛІнСЬКоЇ 
ДІЯЛЬноСТІ

Майбутнє будь-якої країни залежить від інтелектуального капіталу, а 
саме від кваліфікації та професіоналізму керівників, їх компетентності, уміння 
прогнозувати, вирішувати різного роду задачі, у тому числі й управлінські. 
Тому можливість ефективного управління залежить не лише від управлінської 
компетентності, але й від комунікативних умінь, здатності підтримувати людські 
відносини з максимальною користю для професійної діяльності, від уміння 
організовувати сумісну роботу і т. і.

Якщо говорити про  роботу вчителя, то слід зазначити, що об’єктом його 
діяльності є не навчальний матеріал і навіть не самі учні, а діяльність учнів та 
його власна. Таким чином, можна стверджувати, що педагогічна діяльність є 
одночасно і організаційно-управлінська діяльність або, як її називають останім 
часом, менеджмент. Педагогічний менеджмент – це комплекс принципів, методів, 
організаційних форм та технологічних прийомів управління навчальним процесом, 
що спрямований на підвищення його ефективності [1, с.32]. Як зазначає В.В. Крижко, 
вчитель не є менеджером у повному розумінні цього поняття, але в діяльності 
вчителя, великою мірою, виявляються і загальні функції менеджера [2, с.34].

Не слід думати, що менеджмент – це педагогічна діяльність майбутнього. 
Хорошим вчителем завжди вважали того, хто вмів грамотно спланувати свою 
діяльність та діяльність учнів, а також контролювати та аналізувати її. Необхідно 
зазначити, що за своєю структурою якісна педагогічна діяльність уже давно не 
відрізняється від управлінської. А це передбачає, що викладач у своїй повсякденній 
роботі має вирішувати наступні організаційно-управлінські завдання:

- аналіз та рефлексія всього педагогічного процесу;
- планування педагогічного процесу;
- прогнозування результатів та наслідків прийнятих рішень;
- прийняття управлінських рішень (вибір шляхів рішень проблеми, вибір 

засобів для  досягнення поставленої мети);
- організація інформаційних зв’язків з іншими учасниками навчального 

процесу;
- корекція ходу педагогічного процесу [3, с.196].
Для підготовки висококваліфікованого фахівця-педагога, який би міг 

вирішувати різного роду навчально-педагогічні завдання у процесі організаційно-
управлінської діяльності, ми використовуємо при вивченні дисциплін педагогічного 
циклу активні методи навчання, до яких відносимо ділові ігри. Бажання допомогти 
студентові отримані теоретичні знання використовувати у практичній діяльності 
привело нас до висновку про необхідність їх впровадження у навчальний процес. 

Ділова гра, за одним із визначень – це метод, що пов’язує імітаційне 
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моделювання та рольову поведінку її учасників у процесі рішення ними типових 
професійних та навчальних задач високого рівня. Зазвичай, ролі розподіляються 
між учасниками гри свідомо та за загальною згодою, студенти на таких заняттях, 
як правило, грають самих себе, демонструючи при цьому  свій стиль, свої цінності, 
свою компетентність, емоційну культуру. При підведені підсумків гри викладач 
може вирішувати задачі не лише навчальні, а й розвиваючі, здійснюючи при цьому 
корекцію особистості майбутнього педагога-управлінця. Тому участь у грі такого 
плану сприяє формуванню у майбутнього фахівця не лише особистісних якостей, а 
й якостей майбутнього управлінця навчально-пізнавальним процесом. Бачимо, що 
проведення ділових ігор вимагає від викладача особистісно-орієнтованого підходу 
до студентів. Адже саме особистісно-орієнтоване навчання дає можливість кожному 
студентові на підставі його знань, здібностей, нахилів, інтересів, цінносних орієнтацій 
і суб’єктивного досвіду реалізувати себе в пізнанні, навчальній діяльності, поведінці.

В процесі формування педагога-фахівця необхідно використовувати ділові 
ігри не лише під час вивчення однієї педагогічної дисципліни, а постійно упродовж 
викладання всього циклу педагогічних дисциплін у вузі. Неможливо досягти високого 
рівня підготовки фахівця за допомогою ділових ігор, якщо останні використовувати 
лише на заключному етапі формування спеціалістів, тобто ділові ігри повинні бути 
зведені у певну систему. Тому нами розроблений каталог ігор, серед яких безумовно 
є такі, що сприяють формуванню організаційно-управлінської діяльності майбутніх 
фахівців-педагогів, а саме: “Педагогічний консиліум”, “Управлінські аспекти 
педагогічної творчості” та інші.

Таким чином можна зробити висновок, що хороший педагог у своїй 
професійній діяльності повинен спрямовувати  навчально-виховний процес у 
певному напрямку, а не “тягнути” його на себе. Участь у ділових іграх дає можливість 
майбутнім педагогам  по-новому бачити та розуміти проблеми педагогічної 
діяльності, засоби та шляхи їх вирішення. Тож можна стверджувати, що ділова гра 
допомагає нам змінити професійну свідомість студентів. 
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ПОД-СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения 
андросова ирина Владимировна

К.э.н., преподаватель кафедры Региональной экономики и менеджмента 
Юго-Западного государственного университета

КоММУниКаТиВнЫЙ Тренинг КаК ФорМа органиЗаЦии 
ПроФеССионаЛЬно-ориенТироВанного оБУчениЯ МенеДжероВ

Современное общество требует от специалиста в области менеджмента 
единого стандарта, в котором существенную роль играют приобретённые навыки и 
умения деловой коммуникации. Содержание профессионально-ориентированного 
обучения менеджеров определяет необходимость внедрения групповой учебно-
профессиональной деятельности. Такой возможностью обладает тренинг как метод 
активного обучения, направленный на развитие умений и навыков, способствующих 
развитию личности. Следовательно, необходимо внедрить в процесс обучения 
менеджеров коммуникативный тренинг как педагогическое средство формирования 
профессиональной квалификации менеджера. Тренинг отличается от обучения тем, 
что задействует весь личный опыт участника, который в бизнес-игре приобретает 
новые знания и в то же время регулируется и групповой динамикой. Участник 
получает возможность узнать свои сильные стороны, которые помогли ему добиться 
успеха. 

Исторически коммуникативные тренинги связаны с греческими 
философскими школами. Коммуникация являлась основным инструментом 
древних философских тренингов (Аристотель, Платон, Сократ). Так, например, 
Сократ  утверждал, что вопросы помогают собеседнику создать свою истину. Платон 
основал философскую школу - Академию, в ходе занятий которой на обсуждение 
выставлялся тезис, и один из учеников его защищал, а другой - осуждал, что в итоге 
привело к возникновению современных дебатов, являющихся неотъемлемой частью 
коммуникативного тренинга. Аристотель также организовывал лекционные занятия, 
целью которых являлось освоение определенных методов совместного мышления и 
групповой коммуникации. 

 Модель коммуникативного тренинга отражает фиксированную связь 
элементов структуры процесса обучения, соответствующего компонентам 
формирующего педагогического процесса и дидактическим признака формы 
организации обучения: целевой компонент - саморазвитие, личностный характер; 
содержательный - деятельностный характер; процессуальный - целостность 
и систематичность; аналитический – саморазвитие, личностный характер; 
организационный -  постоянство состава участников, наличие определенного 
режима проведения, структура занятия (рис. 1) .

Таким образом, в теории и практике развития профессионального потенциала 
менеджеров сложилась ситуация, которая характеризуется рядом противоречий:

- на социально-педагогическом уровне - между потребностью рыночной 
экономики в высококвалифицированных менеджерах, заинтересованных в 
развитии своего предприятия, получении прибыли и недостаточно эффективным 
применением современных форм, методов и средств обучения менеджеров в системе 
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бизнес-образования;

- на научно-теоретическом уровне - между необходимостью научного 
обоснования педагогических средств развития профессионального потенциала 
менеджера в системе бизнес-образования и слабой теоретической разработанностью 
данного вопроса;

- на научно-методическом уровне - между необходимостью повышения 
эффективности научно-методического сопровождения процесса развития 
профессионального потенциал менеджера в системе бизнес-образования и 
недостаточностью разработок в данном направлении.
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Изучение проблемы разработки тренинговой формы организации 
профессионально-ориентированного позволили сделать следующие выводы:

- существует проблема подготовки менеджеров к принятию 
непрограммируемых, нестандартных управленческих решений на основе хорошей 
теоретической и практической подготовки, личностных качеств, управленческих 
способностей и высокой мотивации принести пользу предприятию и персоналу;

- повышение уровня профессионального потенциала менеджеров может быть 
обеспечено специальной моделью управления данным процессом и педагогическими 
условиями её успешной реализацией;

- бизнес-школы должны разрабатывать технологию передачи не только 
знаний (что традиционно для системы дополнительного профессионального 
образования), но и наращивания опыта, развития профессиональных способностей 
и повышения мотивации менеджеров [2,c.12].

Проблема разработки тренинговой формы организации профессионально-
ориентированного обучения менеджеров направлена на подготовку педагогов к 
реализации тренинговой формы организации обучения; психолого-педагогическую 
технологию мониторинга формирования ключевых квалификаций.
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еКоноМІчниХ СПеЦІаЛЬноСТеЙ До ПроФеСІЙного ІнШоМоВного 

СПІЛКУВаннЯ

У статті наведено огляд теоретичних засад підготовки студентів 
економічних спеціальностей до професійного спілкування в іншомовному середовищі.

 Ключові слова: професійна підготовка економістів, професійне іншомовне 
спілкування, англійська мова за професійним спілкуванням, ділова англійська мова.

В статье приведен обзор теоретических основ подготовки студентов 
экономических специальностей к профессиональному общению в иноязычной среде. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка экономистов, 
профессиональное иностранное общение, английский язык за профессиональной 
направленностью, деловой английский язык.

The fundamentals of professional training of students of economic faculties to 
professional communication are reviewed.

Key words: vocational training of economists, professional education, English for 
specific purposes, Business English.

Державна політика України спрямована на міжнародну економічну інтеграцію, 
що зумовлює потребу у кваліфікованих спеціалістах, які зможуть успішно працювати 
в полікультурному просторі. З огляду на це перед вищими навчальними закладами 
постає складне завдання підготовки конкурентоспроможних фахівців економічного 
профілю, що призводить до реформування системи освіти у контексті процесів 
глобалізації та інтеграції.

Підготовка майбутніх спеціалістів економічного профілю до іншомовного 
професійного спілкування є передумовою успішної професійної самореалізації 
молодих спеціалістів, а також співпраці та обміну досвідом із колегами з інших країн.

Проблема підготовки майбутніх економістів до іншомовного професійного 
спілкування розглядалася в контексті їх професійної підготовки [3, с.11]. 

Важливе значення для нашої роботи мали дослідження з проблем 
професійної педагогіки, а саме праці, в яких обґрунтовано: методологічні основи 
професійної освіти (С.У. Гончаренко, І.А. Зязюн, Н.Г. Ничкало), педагогічні технології                                    
(В.П. Безпалько, С.О. Сисоєва), професійна підготовка фахівців у вищих навчальних 
закладах                (А.М. Алексюк, О.О. Заболотська, В.О. Сластьонін, Л.О Хомич), 
процес навчання загально технічних та спеціальних дисциплін (В.К. Сидоренко,     
Д.О. Тхоржевський, Б.О. Федоришин, В.В. Шапкін), інтеграційні процеси у 
загальній та професійно-технічній освіті (С.У. Гончаренко, Ю.І. Мальований,   В.Т. 
Фоменко), основи міжпредметних зв’язків і професійної спрямованості навчання                                         
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(М.Ф. Борисенко, Л.П. Вороніна,    В.Н. Максимова, В.І. Паламарчук, Л.Д. Хромова).
 Окремі питання професійної підготовки фахівців економічного профілю 

розкрито в численних наукових працях (Ю.М. Атаманчук, К.О. Кірей,      М.Г. Кочнєва, 
С.М Кустовський, В.А. Лівенцова, Л.Ф. Манякіна,   Е.В. Мірошниченко).

Теоретичні основи підготовки майбутніх фахівців до спілкування розглянуто 
у працях, присвячених проблемам спілкування (Б.Г. Ананьєв, М.М. Бахтін,                                 
М.С. Каган, О.М. Леонтьєв,    О.О. Леонтьєв, Б.Ф. Ломов, В.А. Семиченко).

Проблема навчання студентів фахового спілкування іноземною мовою 
стала предметом аналізу в дослідженнях Д. Дугласа, Р. Елліса, О.Б. Бігич,                                                              
О.П. Биконі,  В.Д. Борщовецької, К.Г. Вишневської, І.Б. Каменської,                            
 Л.Я. Личко, О.Б. Тарнопольського, С.К. Фоломкіної.

Значна кількість дисертаційних досліджень присвячена окремим аспектам 
підготовки фахівців різного профілю до професійного іншомовного спілкування. 
У цих роботах досліджується: формування іншомовної професійної компетенції 
фахівців економічних спеціальностей   (Ю.М. Верьовкіна-Рахальська, Г.А. Гринюк, 
Р.О. Гришкова,  Т. Ю. Григорьєва, Л.О. Сікорська, Н.В. Ягельська, С. Донна,                                             
П. Еммерсон), комунікативних умінь та навичок (В.Д. Борщовецька, С. Джонсон,   
Л.І. Морська, Л.Я. Личко), навчання усного та писемного мовлення   (Т.В. Алексєєва, 
С.С Коломієць, М.Г. Кочнєва, Е.І. Пасов, Н.Р. Петранговська, В.Л. Скалкін,                                             
Г.С. Скуратівська, І.А. Федорова), інтенсифікація навчання моделювання ситуацій 
професійного спілкування (Н. Брігер, М.Л. Вайсбруд, О.А. Каменський, З.М. Корнєва,                         
О.Б. Тарнопольський, І. Чирва, Н. Ягельська). 

Професійна підготовка економістів передбачає вивчення англійської 
мови у три етапи. Перший етап передбачає вивчення загальної англійської мови, 
другий – англійської мови за професійним спрямуванням, а третій етап – ділової 
англійської мови [5, с.165]. Перед проведенням експериментального навчання з 
метою підготовки майбутніх економістів до іншомовного спілкування, необхідно 
стисло охарактеризувати англійську мову яка використовується в сфері економічної 
діяльності, а саме General Business English та English for Specific Business Purposes, 
«Загальна ділова англійська мова» та «Вузькоспеціалізована ділова англійська 
мова». Business English, (надалі ВЕ) є узагальнюючим елементом цих двох понять і 
якнайповніше відображає специфіку вживання англійської мови для економічної 
сфери, має досить складну структуру і в різних дослідженнях може трактуватися по-
різному [ТОЕІС]. 

 У пострадянському просторі найбільше розповсюдження отримало поняття 
«Підмова спеціальності» [7, с.165], а на заході дуже близьке за змістом поняття 
«Language for Specific Purposes» (далі LSP).

Утім, на заході поняття ВЕ і його компоненти трактуються по-різному. Так, 
наприклад, П. Мастер [6, с.76] вводить поняття English for Business and Economics 
(далі ЕВЕ, в яке він включає власне ВЕ і, як окремі компоненти, ESP для секретарів, 
ESP для банківської справи, ВЕ для проведення презентацій і тому подібне. В той 
же час автор виділяє як самостійні LSP, що не входять у ВЕ, підмови для науки і 
технологій, для туризму, для готельного менеджменту і тому подібне. Іншої позиції 
дотримуються автори T. Dudley-Evans, M. John, C.Johnson, офіційної програми, «Test 
of English for International Communication» (TOEIC), яка розроблена в США й широко 
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використовується в інших західних країнах. Вони розглядають поняття ВЕ як 
узагальнене визначення для вузькоспеціалізованої ділової англійської мови (Business 
English for Specific Purposes) та загальної ділової англійської мови (General Business 
English). Тобто, дослідники виділяють два види Business English: 

- Загальна ділова англійська мова (English for General Business Purposes), яка 
є поєднанням General English та професійного змісту (контексту) загального для 
більшості економічних спеціальностей [6, с. 17].

- Вузькоспеціалізована ділова англійська мова (English for Specific Business 
Purposes), яка розглядає мовний та мовленнєвий матеріал, сфери спілкування для 
конкретної економічної спеціальності (English for Accounting, English for Marketing, 
English for Banking, English for Finance) [6, с. 21], до якої входять підмови спеціальності:

- для міжнародного спілкування;
- для сфери інформаційних технологій;
- для обліку та аудиту;
- для маркетингу;
- для менеджменту;
- у сфері нерухомості;
- у сфері права [3, 115]. 
ВЕ – це варіант англійської мови, який має яскраво виражену соціальну 

функцію для роботи у бізнес сфері в рамках заданих цілей. ВЕ складається з мовних 
знань, комунікативних умінь, професійного змісту, управлінських умінь і навичок, 
культурної обізнаності.

Поняття «Ділова англійська мова» (ВЕ) в цілому можна віднести до одного 
з видів підмови спеціальності. Проте на відміну від інших спеціальних підмов 
вона має ряд істотних відмінностей, які знайшли відображення, в тому числі, й в 
структурі навичок володіння англійською мовою та мовленням у діловій сфері. До 
найважливіших можна віднести особливості, які охарактеризовано нижче.

У її основу покладено правила вживання розмовної англійської мови, але 
вона має ряд наступних особливостей пов'язаних із змістовою стороною (лексикою, 
синтаксисом і дискурсом), які не розглядаються у даній статі. 

Трактування ВЕ в його вузькому сенсі дещо обмежує всю варіативність нових 
інноваційних технологій, які часто тісно пов’язані одна з одною. А це, у свою чергу, 
нерідко призводить до взаємного використання одних і тих самих спеціальних 
термінів і виразів в абсолютно різних «підмовах спеціальностей» [2, с. 31]. 

Проте, теоретичний аналіз стану дослідження проблеми підготовки фахівців 
економічних спеціальностей до професійного спілкування свідчить, що вище 
перелічені питання не отримали належного відображення в наукових працях. 
Недостатньо обґрунтованим залишається поняття готовності студентів економічних 
спеціальностей до іншомовного професійного спілкування. Поза увагою науковців 
залишилася цілісна система підготовки майбутніх фахівців економічного профілю до 
професійного та ділового спілкування[1, с.120]. 

Недостатню увагу було звернуто на необхідність сформованості у фахівців 
економічного профілю перш за все іншомовних лінгвістичних і професійно-
комунікативних навичок, які відіграють важливу роль у таких сферах ділового 
спілкування як: ведення переговорів, проведення презентацій, телефонне 
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спілкування, складання й опрацювання документів економічного характеру й тому 
подібне [4, с. 12],.

Цілком виправданим є висновок, що нині виникло й усе більш загострюється 
протиріччя між необхідністю реалізації нових вимог до якості професійної освіти та 
недостатньою розробкою проблеми покращення  професійної іншомовної підготовки 
студентів економічних факультетів; між метою і завданням дисципліни «Іноземна 
мова за професійним спрямуванням» та недосконалої технології формування 
готовності до професійного іншомовного спілкування. 

Ці протиріччя зумовили вибір теми дисертаційного дослідження «Підготовка 
майбутніх фахівців економічного профілю до професійного іншомовного 
спілкування».

актуальність дисертаційного дослідження визначається:
- сучасними науковими тенденціями щодо професійної іншомовної підготовки 

студентів економічних спеціальностей;
- відсутністю наукового обґрунтування проблеми підготовки майбутніх 

фахівців економічного профілю до професійного іншомовного спілкування;
- потребою сучасного ринку праці у спеціалістах економічного профілю 

із високим рівнем володіння англійською мовою та мовленням для здійснення 
спілкування в міжнародному професійному середовищі;

об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх фахівців економічних 
спеціальностей.

Предмет дослідження – система підготовки майбутніх фахівців економічних 
спеціальностей до професійного іншомовного спілкування.

Мета дослідження – науково обґрунтувати й експериментально апробувати 
систему підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійного 
іншомовного спілкування.

Загальна гіпотеза дослідження. Підготовка майбутніх фахівців економічного 
профілю до професійного іншомовного спілкування буде ефективною за умови, 
якщо система підготовки буде заснована на:

- англомовній професійній діяльності; 
- на системі вправ, яка розроблена з урахуванням модульного принципу 

навчання і націлена на професійно-орієнтоване англомовне спілкування фахівців 
у сфері економіки в стандартних і нестандартних умовах навчальної іншомовної 
комунікативної взаємодії;

- активному впровадженні в практику навчання англійського мовлення 
інтерактивних імітаційних методів (рольових ігор, ситуативних завдань, проектів 
тощо);

- на рефлексію студентів власного особистісно-професійного розвитку. 
Мета і вихідна гіпотеза конкретизуються такими завданнями:
1. З’ясувати та обґрунтувати сутність поняття «підготовка майбутніх фахівців 

економічного профілю до професійного іншомовного спілкування»; уточнити 
поняття «навички».

2. Визначити критерії, показники та охарактеризувати рівні готовності 
майбутніх фахівців економічного профілю до професійного іншомовного 
спілкування.
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3. Визначити й експериментально перевірити педагогічні умови формування 

готовності майбутніх фахівців економічного профілю до професійного іншомовного 
спілкування.

4. Теоретично обґрунтувати модель підготовки майбутніх фахівців 
економічного профілю до професійного іншомовного спілкування, розробити 
методику підготовки майбутніх фахівців економічного профілю до професійного 
іншомовного спілкування, перевірити її ефективність у педагогічному експерименті.

4. Розробити комплекс навчально-методичного забезпечення формування 
підготовки майбутніх фахівців економічного профілю до професійного іншомовного 
спілкування .

Результати дослідження будуть мати практичну значущість. Так, у роботі 
будуть зроблені спроби теоретично обґрунтувати й експериментально підтвердити 
комплекс педагогічних умов ефективного формування професійно-педагогічних 
навичок у студентів – майбутніх фахівців економічних спеціальностей. Результати 
дослідження зможуть знайти практичне застосування у процесі навчання студентів 
за розглянутою спеціальністю, у післядипломній освіті економістів, при підготовці 
різних наукових праць і, особливо, навчально-методичних посібників для вищих 
навчальних закладів.     
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ПОД-СЕКЦИЯ6. Теория, практика и методы  обучения

Яковлев о.о.
Мелітопольський державний педагогічний
університет імені Богдана Хмельницького

ІМІДж ВчиТеЛЯ ЯК СКЛаДоВа Його ПроФеСІЙноЇ КУЛЬТУри

Постановка проблеми. аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зростання соціальної ролі особистості, гуманізація і демократизація суспільства, 
інтелектуалізація діяльності людини вимагають покращення підготовки фахівців. 
Одним з важливих і недостатньо досліджених аспектів цієї проблеми є професійний 
імідж вчителя та його формування в процесі професійного підготовки.

У різні роки цю проблему досліджували: імідж державних службовців (І.В. 
Орлова, Е.В. Отц), мерів (І.А. Панарин, Ю.Г. Нуриджанова), керівників різного профілю 
(Ю.В. Андрєєва, Т.Н. Матвєєва), телеведучих (JI.B. Матвєєва, Т.Я. Аникеева, Ю.В. 
Молчанова), учителів (В.М. Шепель, А.Ю. Панасюк, Е.А. Петрова, Е.Н. Російська, Г.М. 
Коджаспирова, Н.А. Тарасенко), викладачів вищої школи (І.П. Чертикова), музичних 
кумирів (В.В. Белобрагин), офіцерів (М.Г. Єлагин), вихователів дошкільної установи 
(М.В. Апраксина) і т.д. Збільшується кількість досліджень, присвячених проблемам 
корпоративного іміджу; вони стосуються як умов і механізмів його формування 
організацій взагалі (Е.В. Гришунина, А.К. Горбаткин, А.Х. Васильєв, І.Ю. Нікольська, 
Е.Ю. Огородова, С.К. Сергієнко, Текучева С.Н.), так і, зокрема, політичних партій і 
об’єднань (А.В. Гармонова, Р.Є. Захарова), авіакомпаній (І.М.Волков), муніципальної 
влади (ОА. Бударина), недержавних радіостанцій (У.В. Маринович), навчальних 
закладів (Т.Н. Пискунова, О.Я. Нестерчук) і т.д.

Мета роботи: проаналізувати підходи щодо визначення поняття «імідж» та 
його класифікації. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз зазначених робіт дає підстави 
стверджувати, що загальноприйнятого визначення іміджу як соціального феномена 
поки що немає. Здійснено спроби визначити його як «візуальний образ» (В.М. 
Шепель), або як «думка» (А.Ю. Панасюк), або як «символічний образ суб’єкта» (Е.Б. 
Перелигина; Е.А. Петрова) і т.п. Однак ці визначення, на нашу думку, є однобічними, 
неповними й тому жодне з них не може бути визнане універсальним.

Аналізуючи сучасний стан науки іміджелогії, Е.А.Петрова відзначає, що 
визначення категорії «імідж» є одним з  найважливіших завдань, оскільки важко 
вивчати те, що не знайшло свого чіткого понятійного змісту і вказує на відмінність 
поняття «імідж» від понять «образ сприйняття» і «пам’ять» наявністю в терміні 
«імідж» соціально-психологічного компонента, оскільки імідж є феноменом не 
тільки індивідуального, але також групової й масової свідомості. 

Автор пропонує  доречне, на нашу думку,  визначення: «Імідж є образ-
подання, у  якому в складній  і певній взаємодії з’єднуються зовнішні й внутрішні 
характеристики об’єкта, це комплексне утворення, що містить семіотичну, когнітивну 
й образну складову і має певні властивості: відносну константність, динамічність, 
асоціативність, схематичність, відкритість (незавершеність). Імідж може бути 
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пов’язаний з реальністю в дуже широкому діапазоні - від розкриття до напівправди, 
перекручування й повної невідповідності реальним якостям носія іміджу» [1, с.106]. 
Визначення іміджу, запропоноване Е.А.Петровою, ми вважаємо найбільш повним і 
вдалим, ніж інші. Тому ми використовуємо це визначення як основний постулат і 
одночасно своєрідну основу  наших досліджень.

Отже слід визнати, що однозначності підходах до визначення поняття 
«імідж» особистості, педагогічний імідж, іміджування поки що немає. Серед проблем 
формування особистості сучасного вчителя недостатньо розробленими виявились 
питання формування іміджу особистості педагога. Дослідники пропонували 
професіограми, фіксували вимоги до особистості вчителя, акцентували увагу на 
характеристиках вчителя майстра. Наголошуючи на значення іміджу в будь-якій 
діяльності, вважаємо перспективним іміджування педагога, адже позитивний імідж 
сприяє покращенню сприйняття людини, її розумінню, налагодженню відносин, 
виникненню атракції, організації співпраці тощо. Вчені акцентують увагу на 
необхідності позитивного педагогічного іміджу, але поки що не визначені шляхи 
його формування і зовсім недослідженою виявилась теоретична площина специфіки 
педагогічного іміджу.

Необхідність іміджування майбутнього педагога обумовлена вимогами 
часу, особливостями професії, сприйняття особистості вчителя дітьми. На жаль, 
відповіді сучасних учнів вказують на наявність негативних характеристик вчителів. 
Іміждування повинно мати місце перш за все через необхідність «виховання собою», 
а модель сучасного вчителя може слугувати еталонним показником його напрямків.

Особливо гостро постає сьогодні питання про ідеал особистості вчителя, 
його кореляцію з реальністю. В педагогіці як і в філософії та психології поняття 
особистості увиразнює найістотніші характеристики конкретної людини з огляду на 
її культуру, характер, поведінку. Аналіз робіт сучасних вчених вказує на значення 
фактору експресивності, тобто педагогічно доцільної виразності зовнішнього 
вигляду вчителя і його поведінки, про що твердили вітчизняні і закордонні педагоги 
[2, с.170]. 

Е.А.Петрова підкреслює, що імідж учителя завжди виявляється в деякій 
узагальненій формі, що може містити наступні структурні компоненти - його 
індивідуальні характеристики, а також особистісні, комунікативні, діяльнісні й 
поведінкові [1]. Л.М. Митина визначає в структурі іміджу зовнішній процесуальний 
і внутрішній компоненти [3]. До зовнішнього компонента іміджу автор відносить 
міміку, жести, тембр і силу голосу, костюм, манери, ходу. Внутрішня складова  іміджу 
- це психіка людини, його духовний і моральний потенціал, цінності, потреби, 
інтереси, установки.

Залежно від критерію, що лежить в основі класифікації, вчені визначають 
наступні типи іміджів: за об’єктом (персональний - корпоративний); за 
співвідношенням з іншими об’єктами (одиничний - множинний); за будовою або 
структурою (простий - складний); за характером репрезентативності (оригінальний 
- типовий); за контекстом (особистий, професійний, політичний); за статтю 
(чоловічий - жіночий); за віком (молодіжний - дорослий); за соціальною категорією 
(імідж політика, бізнесмена, поп-зірки тощо); за тривалістю існування (загальний - 
ситуативний); за параметрами прояву (средовищний, габаритний, упредметнений, 
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вербальний, кінетичний) та інші [58, с.302].
Висновки. Таким чином, ми визначили й коротко розкрили основні підходи 

щодо визначення поняття «імідж» та його структури. Можемо зазначити, що 
погляди науковців з цього питання не є однозначними, що пов’язано з недостатніми 
дослідженнями вказаного феномену.
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роЗВиТоК ПроФеСІЙноЇ ПІДгоТоВКи ФаХІВЦІВ аграрноЇ гаЛУЗІ В 
КраЇнаХ ЗаХІДноЇ ЄВроПи

В статті розглядається професійна підготовка фахівців в країнах Західної 
Європи. Визначаючи тенденції професійної підготовки фахівців в країнах ЄС, 
автор звертає увагу на соціально-економічні передумови її розвитку. Порівняльний 
аналіз різних джерел дозволяє виявити загальні для країн Західної Європи тенденції 
професійної підготовки фахівців та їх специфічні прояви.

Ключові слова: професійна підготовка, дистанційне навчання, порівняльний 
аналіз, загальні тенденції.

В статье рассматривается профессиональная подготовка специалистов 
в странах Западной Европы. Определяя тенденции профессиональной подготовки 
специалистов, автор обращает внимание на социально-экономические предпосылки 
ее развития. Сравнительный анализ различных источников дает основание  
определить общие для стран Западной Европы тенденции профессиональной 
подготовки специалистов и их особые проявления.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, дистанционное обучение, 
сравнительный анализ, общие тенденции.

The article deals with the problem of vocational training of specialists in the countries 
of Western Europe. It is determined its basic trends. Determining trends of vocational training 
of specialists for agrarian brunch the author took attention on social and economical grounds of 
its developing. Comparative analysis of different literature gives the basis to determine common 
tendency for vocational training of specialists in the countries of Western Union.

Key words: vocational training, distance education, comparative analysis, common 
trends.

Актуальність і перспективність дослідження професійної підготовки 
фахівців в країнах Західної Європи, які входять до ЄС, як явища зумовлюється: 
процесами глобалізації; розширенням міжнародного співробітництва та інтеграцією 
України в європейський освітній простір; приєднанням України до Болонського 
процесу; розвитком інформаційних технологій; розбудовою громадянського 
суспільства; створенням навчального середовища для сільської групи населення; 
створенням умов для  отримання освіти за допомогою дистанційних форм навчання. 

Звернення до досвіду вищезазначених країн зумовлено причинами, серед 
яких головними  є такі: 

- активізація контактів України з країнами Західної Європи, які входять до 
Європейського Союзу, у сфері професійної підготовки фахівців;

- вплив освітньої політики країн Західної Європи, які входять до ЄС, на 
освітні програми східноєвропейських країн;

- орієнтація України на освітні програми країн Європейського Союзу;
- модернізація системи професійної підготовки фахівців аграрної галузі в 

Україні.
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Можливість використання позитивних здобутків країн Західної Європи, 
які входять до ЄС, допомагає виявити тенденції професійної підготовки фахівців та 
визначити прогностичні напрями її розвитку в Україні. 

Основним завданням дослідження проблеми є визначення основних  
тенденцій у сфері професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Західної 
Європи, які входять до ЄС. 

Ступінь наукової розробки проблеми. Проблеми професійної підготовки 
фахівців країн Європейського Союзу стали предметом  педагогічних досліджень 
в багатьох країнах. Важливе значення для дослідження проблеми професійної 
підготовки фахівців мають праці з філософії освіти В.П. Андрущенка, І.А. Зязюна, 
В.Г. Кременя, В.О. Кудіна, М.В. Кузьміна, Ф.Г. Кумбса, В.С. Лутая, А.Ж. Марковича, 
М.І. Михальченка, В. Огнев'юка, Анджея Гофрона.

 Серед основних чинників, які відображають сучасний рівень цивілізаційного 
розвитку, В.О. Огнев`юк виокремлює [5]:

- зростаючу роль освіти й розвитку сучасної цивілізації та її вплив на 
особистісне становлення людини;

- глобалізацію, яка спонукає до формування єдиного освітнього простору та 
вироблення універсалій освіти;

- інтелектуалізацію економіки та усіх сфер суспільного життя;
- трансформацію освіти у сферу людського капіталу та її перетворення  у 

рушія суспільного розвитку;
- необхідність вироблення актуальної освітньої політики, принципів і 

стратегічних напрямів її розвитку та ін.
Аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що наукові 

положення і висновки, які характеризують розвиток професійної підготовки фахівців 
заклали наукові праці представників вітчизняної педагогічної думки.  Серед них: 
С.У. Гончаренко, Н.Г. Ничкало,  С.О. Сисоєва та ін. Визначення шляхів формування 
світового освітнього простору знайшло відображення в працях Б.Л. Вульфсон, С.І. 
Змейової, З.О. Малькова, Л.П. Пуховської. Проблеми модернізації професійної 
підготовки фахівців в країнах Європейського Союзу були у центрі уваги досліджень 
Н.М. Бідюк. Дисертаційні дослідження проблеми модернізації вищої освіти в країнах 
Європейського Союзу здійснили О.А. Бочарова, П.В. Кряжев, О.В. Матвієнко, В.В. 
Олійник.

Тенденціям розвитку цілей освіти в розвинених країнах світу і Україні 
присвятив своє дослідження А. Г. Кирда [3].  

Проблеми професійної освіти у країнах Східної Європи розглядав Т.М. 
Десятов [2]. Реформуванню професійної освіти у Фінляндії присвятила своє 
дослідження Л.М. Ляшенко [4].

Тенденції розвитку вищої освіти в країнах Західної Європи та Україні були 
висвітлені у дослідженні Г.Г. Поберезької [6].

Звертає на себе увагу робота Т.В. Фінікова [7], в якій проаналізовано світові 
тенденції сучасної професійної підготовки фахівців та їх вплив на систему освіти 
України.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи питання розвитку професійної 
підготовки фахівців в країнах ЄС, іноземні фахівці [8] визначають чинники, які 
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зумовлюють функціонування професійної підготовки фахівців аграрної галузі. 
Ними є: соціально-економічні та науково-технічні перетворення в країнах ЄС; 
загальноєвропейські тенденції розвитку системи професійної підготовки фахівців, 
їх глобалізація та інтернаціоналізація; розвинуте соціальне партнерство в розробці 
стратегії реформування професійної підготовки фахівців; співвідношення 
національних культурних цінностей зі світовими загальноцивілізаційними 
надбаннями людства. Вивчення досвіду європейської системи професійної підготовки 
фахівців свідчить про те, що вона дає можливість оперативно і кваліфіковано 
здійснювати перебудову структури, форм і методів навчальної, дослідної, виховної 
роботи у закладах професійної підготовки фахівців аграрної галузі [8].

Проблема  модернізації професійної підготовки фахівців аграрної галузі 
викликала зміни у державній політиці законодавчого забезпечення комплексу 
завдань, спрямованих на підвищення кваліфікації фахівців, вдосконалення структури 
виробничого потенціалу, створення належних організаційних, дидактичних та 
матеріальних умов для професійного зростання майбутніх фахівців.

 Аналіз документів Європейського Союзу під кутом концепції навчання 
упродовж життя показує, що у всіх документах знайшли своє відображення 
не тільки ідеї неперервної професійної освіти, а й самі заходи щодо створення 
єдиного європейського освітнього простору, які щільно пов’язані з реалізацією ідей 
неперервності у здобутті і підтримці певного освітнього рівня. Аналіз нормативно-
правової бази щодо професійної підготовки фахівців агарної галузі дає підстави 
стверджувати: 

- професійна підготовка фахівців аграрної галузі розвивається з урахуванням 
соціально-економічного стану країни і спрямована на забезпечення професійної 
самореалізації особистості, формування її кваліфікаційного рівня, створення 
соціально-активного, морального і фізичного здорового національного виробничого 
потенціалу;

-  професійна підготовка фахівців аграрної галузі є винятково важливою 
галуззю і покликана задовольняти потреби людини в оволодінні професією 
відповідно до її прагнень, інтересів та здібностей;

- професійна підготовка фахівців аграрної галузі – це визначальна 
соціокультурна проблема, вирішення якої полягає у приведенні професійної освіти 
у відповідність до нових соціально-економічних вимог, визначенні пріоритетних 
напрямів освітньої політики, стратегії і тактики дій відповідно до потреб суспільства 
і ресурсів держави, створенні освітянських програм, необхідних для послідовного 
економічного і соціального розвитку суспільства, а також індивідуального 
культурного самовираження особистості в суспільстві, в якому знання, уміння, а 
також ставлення до праці стають умовою економічного розвитку, навчання протягом 
усього життя є елементом суспільної політики;

- професійна підготовка фахівців аграрної галузі в країнах ЄС є складовою 
загальноєвропейської стратегії зайнятості й економічного розвитку.

Аналіз систем професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах 
Західної Європи свідчить, що в національних системах професійної підготовки 
фахівців чітко виокремлюються дві основні тенденції: унітарна і бінарна. Вища освіта 
за унітарною системою представлена університетами або іншими, прирівняними 
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до них, навчальними закладами, які надають загальні академічні ступені. Ознаки 
унітарної системи професійної підготовки фахівців аграрної  галузі можна знайти у 
Великій Британії, Італії, Іспанії, Швеції.

 За бінарної або подвійної системи традиційний університетський сектор іс-
нує паралельно з сектором неуніверситетської вищої освіти. Бінарна система збере-
глась в Бельгії, Голландії, Фінляндії, Німеччині та Ірландії. Для Норвегії притаманна 
тенденція співпраці та інтеграції обох секторів.

Однією з ознак професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах 
Західної Європи є те, що в них налагоджено дієвий механізм соціального партнерства, 
зокрема з таких питань: визначення та планування потреби у професійній підготовці 
фахівців аграрної галузі; виявлення необхідного рівня професійної та соціальної 
компетентності фахівців аграрної галузі; участь у сертифікації майбутніх фахівців 
аграрної галузі, проведення постійно діючих моніторингів ефективності професійної 
підготовки фахівців аграрної галузі.

Державні органи влади несуть відповідальність і контролюють якість 
освітніх послуг, що надаються, сприяють розширенню їх спектра, забезпечують 
разом із соціальними партнерами своєчасне оновлення змісту навчання відповідно 
до соціально-економічних процесів, що відбуваються в країнах ЄС.

Країни Західної Європи цілеспрямовано забезпечують інтеграцію 
національних систем професійної підготовки фахівців аграрної галузі у 
загальноосвітній європейських простір. Аналіз наукових джерел щодо професійної 
підготовки фахівців в країнах Західної Європи, які входять до Європейського Союзу,  
дає підстави визначити міжнародну діяльність як один з важливих чинників, який  
має на меті:

- удосконалення систем професійної підготовки фахівців;
- розвиток європейського виміру професійної підготовки фахівців;
- пропаганду обміну студентів закладів освіти;
- визнання у навчальних закладах дипломів та періодів навчання;
- розвиток співпраці між навчальними закладами;
- пропаганду навчання упродовж життя.
Усвідомлюючи роль міжнародної співпраці та необхідність широкої 

інтеграції в європейський освітній простір, держави зазначеному напряму діяльності 
приділяють особливу увагу.

Структура професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Західної 
Європи включає в себе довузівську професійну підготовку фахівців аграрної галузі. 
Можна виділити такі моделі:

- «дуальна»  (Німеччина);
- післяшкільна підготовка (професійна освіта після отримання середньої 

освіти (Велика Британія));
- професійно-технічне навчання (країни Європейського Союзу);
- професійних шкіл (Франція, Іспанія, Італія, Нідерланди);
- модель, яка поєднує загальне і професійне навчання на заключній стадії.
Професійна підготовка фахівців аграрної галузі здійснюється як у 

спеціалізованих професійних школах, де надаються теоретичні знання зі 
спеціальностей і частково загальна освіта, так і на робочому місці (набуття 
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практичних навичок і частково теоретичні знання). 

Загальною рисою системи довузівської професійної підготовки фахівців 
аграрної галузі в країнах Західної Європи є роль держави, яку вона відіграє у 
фінансуванні. Підготовкою та підвищенням кваліфікації фахівців аграрної галузі 
рівною мірою опікуються всі соціальні партнери. Загальною особливістю систем 
професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Західної Європи 
здійснюється на основі співпраці європейських вищих професійних навчальних 
закладів з виробництвом, а також впровадження нових технологій. Важливою 
особливістю соціально-економічного розвитку країн Західної Європи є вплив 
університету на місцевий і регіональний економічний розвиток.

Аналіз систем професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах 
Західної Європи свідчить про професіоналізацію вищої освіти, а також  надання 
широкого спектру спеціальностей, які відповідають сучасним потребам галузі. Так, у 
Німеччині поширюються кількість дисциплін, у яких вивчається органічне сільське 
господарство, а також аспекти, пов’язані із розвитком сільської місцевості. 

Процес інтернаціоналізація навчання і науки, який передбачає знання 
англійської мови, призвів до залучення іноземних студентів і фахівців у заклади 
сільськогосподарської освіти. Таким чином, створюються передумови створення 
спільних міжнародних закладів сільськогосподарської освіти. Цьому сприяють 
міжнародні освітні програми, у яких беруть участь заклади аграрної освіти країн 
Західної Європи, а саме: Socrates, Socrates II – Erasmus, Leonardo da Vinci II,  Erasmus 
– Mundus, Grundtvig, Lingua, Minerva, Jean Monnet, Tempus, Молодь"(Youth), “ФАРЕ” 
(PHARE), “ТАСІС” (TACIS) та “МЕДА” (MEDA).

Структура і функціонування національних систем професійної підготовки 
фахівців залежать головним чином від її організаційно-правової сфери, а також 
багатьох інших взаємозалежних факторів. Професійною підготовкою фахівців у 
Німеччині, Франції, Великій Британії займаються різні, організаційно не пов’язані 
між собою системи. Разом з дуальною системою професійної підготовки фахівців, 
яка розповсюджена у Німеччині, існує і спеціалізовані навчальні заклади професійної 
освіти з денною та заочною формами навчання. У Франції разом із прив’язаною до 
навчальних закладів системою професійної підготовки діє і традиційна система 
виробничого навчання та учнівства. У Великій Британії на загальнодержавному рівні 
регулюються тільки національні професійні кваліфікації (НПК (NPQs) та загальні 
національні професійні кваліфікації). 

Реалізація концепції освіти – освіта упродовж життя, потребує 
диференційованого підходу до організації професійної підготовки в різних 
педагогічних системах. Одна з таких систем – дистанційне навчання (ДН). Протягом 
останнього десятиріччя воно стало одним із найважливіших елементів системи вищої 
професійної освіти в країнах Західної Європи. З одного боку, це зумовлено розвитком 
інформаційних технологій, з іншого – політикою урядів країн в галузі освіти.

Вважаємо, що урахування факторів впливу на професійну підготовку 
фахівців аграрної галузі, які мають місце в країнах Західної Європи,  впровадження 
інноваційних підходів в управлінні та організації професійної підготовки фахівців 
аграрної галузі в Україні дозволить значною мірою підвищити як ефективність 
професійної підготовки фахівців аграрної галузі, так і професійного навчання кадрів 
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та перепідготовці фахівців в сільському господарстві, а відтак сприятиме вирішенню 
проблеми зайнятості серед сільського населення.

Висновки. Здійснюючи аналіз розвитку професійної підготовки фахівців в 
країнах Західної Європи, нами виявлено загальні  її тенденції. Ними є:

- професіоналізація вищої освіти (професійна підготовка фахівців аграрної 
галузі у вищих навчальних закладах);

- стрімкий ріст кількості студентів університетів;
- надання широкого спектру спеціальностей, які відповідають сучасним 

потребам галузі;
- поява в країнах Західної Європи нових, нетрадиційних форм професійної 

підготовки фахівців: післядипломна освіта, дистанційне навчання, університети 
третього віку, бізнес школи, внутрішньо фірмове навчання, служби дорадництва 
тощо;

- інтернаціоналізація (розвиток міжнародних зв’язків, а також участь у 
міжнародних програмах);

- розвиток дистанційної освіти для аграрної галузі та сільського розвитку;
- формування спільної політики країн у професійній підготовці фахівців 

аграрної галузі;
- здійснення професійної підготовки фахівців для органічного сільського 

господарства.
Визначення та врахування основних тенденцій професійної підготовки 

фахівців в країнах ЄС дає можливість спрогнозувати шляхи її розвитку в Україні.
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СТрУКТУра УПраВЛІнСЬКо-ПеДагогІчноЇ ДІЯЛЬноСТІ МаЙБУТнЬого 
ВчиТеЛЯ

Постановка проблеми. аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ефективність підготовки сучасного фахівця визначається різноманітними 
факторами: наявністю умов для якісної організації навчального процесу, усвідомлення 
і прийняття цілей професійної освіти як педагогами так і студентами, володіння 
педагогами освітніми технологіями тощо. 

Аналіз зарубіжної та вітчизняної педагогічної і психологічної літератури 
показав, що проблема управлінської діяльності в навчальній діяльності займає 
одну з провідних позицій та визначає результативність підготовки майбутнього 
випускника до професійної діяльності. 

У різні роки проблему діяльності з управління педагогічним процесом 
досліджували Є.Павлютенков, В.Крижко, Т.Сорочан, В.Колпаков, Т.Шамова, 
А.Деркач та ін.

Мета роботи: схарактеризувати структуру управлінсько-педагогічної 
діяльності майбутніх учителів. 

Результати дослідження. В існуючих спробах визначення педагогічної 
діяльності її нерідко пов’язують із професією та наголошують, що це особливий 
вид суспільно необхідної праці дорослої людини, спрямованої на підготовку 
підростаючого покоління до життя [3, с.23].

Підготовка педагогічних та наукових кадрів, їх професійне вдосконалення 
– важлива умова модернізації освіти [1, с.70]. На думку А.Щербакова, показниками 
професіоналізму вчителя може бути наявність у його роботі таких ознак:

- уміння органічно поєднувати свою інформаційну функцію як викладача 
шкільного предмета з функціями прогнозування й управління процесом 
розумового розвитку та виховання особистості учня;

- творчого ставлення до своєї діяльності, до оволодіння вміннями та 
навичками вивчення педагогічного досвіду кращих учителів;

- уміння бачити в дитині не тільки об’єкт, але й суб’єкт дії, який особливо 
ставиться до оточення та власне діяльності, котру організовує вчитель, а також до 
особистості самого вчителя [5, с.128].

У науці термін “управління” трактується як діяльність, як вплив однієї 
людини на іншу і як взаємодія суб’єктів.

Управління – це:
- процес впливу на систему з метою переведення її в новий стан або для 

підтримки її в якомусь установленому режимі;
- цілеспрямована діяльність усіх суб’єктів, спрямована на забезпечення 

становлення, стабілізації, оптимального функціонування і розвитку школи;
- цілеспрямована й чітко скоординована робота вчителів і колегіальних 
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органів школи та інших навчальних закладів, підприємств, установ і громадськості, 
що являють собою керівну систему з комплексного створення всіх умов, необхідних 
для досягнення кінцевої мети виховання і навчання школярів [2, с. 7].

Структура управлінської діяльності педагога включає такі функції: 
прогнозування, проектування і вирішення навчально-педагогічних ситуацій, 
а також їх контроль та оцінка [4]. Таке розуміння функцій управлінської 
діяльності педагога дозволяє виділити знання та уміння управління 
педагогічним процесом: 

- збирати інформацію та обробляти її;
- прогнозувати, проектувати, аналізувати навчально-педагогічні 

ситуації; 
- виділяти причини виникнення даної ситуації; визначати задачі по 

вирішенню проблеми; 
- визначати критерії вирішення педагогічної ситуації; 
- визначати шляхи досягнення задач та їх здійснення; 
- оцінювати досягнутий результат;  
- реагувати на зміни, вносити критерії в дії.
Висновки. Вищезазначене свідчить про те, що професійна підготовка 

вчителів не може зводитися лише до знань чи вмінь. Мета навчання сьогодні – 
формування не людини освіченої, а людини культурної, яка володіє не стільки 
знаннями, вміннями та навичками, але й культурою їх формування, зміни, 
перетворення. Знання про шляхи реформування знань, уміння змінювати 
та оновлювати вміння, навички змін та переформування навичок – ось що 
вимагається від молодої людини в сучасній культурі. 

Таким чином, управління навчальним процесом – це цілеспрямований, 
системно організований процес впливу на його структурні компоненти і зв’язки 
між ними, що забезпечує їх цілісність та ефективну реалізацію функцій, його 
оптимальний розвиток.

Література
1. Вища освіта в Україні: Навч. посібник / В.Г.Кремень, С.М.Ніколаєнко, М.Ф.Степко 

та ін. – К.: Знання, 2005. - 327 с.
2. Павлютенков Є.М. Основи управління школою / Є.М.Павлютенков, В.В.  Крижко. 

– Х.: Вид. група “Основа”, 2006. – 176 с.
3. Творческая направленность деятельности педагога / Под ред. Ю.Н.Кулюткина, 

Г.С.Сухобской. – Л.: ЛГПИ, 1981. – 78 с.
4. Шамова Т.И., Давыденко Т.М.,Шибанова Г.Н. Управление образовательными 

системами / Под. ред. Т.И.Шамовой. – М.: Академия, 2002. – 280 с.
5. Щербаков А.И. О подготовке студентов – будущих учителей к исследованию 

педагогических явлений / А.И.  Щербаков // Психология труда и личности 
учителя. – Л., 1977. - С. 124-131.



56

Perspektywy rozwoju badań naukowych w 21 wieku 
ПОД-СЕКЦИЯ 6.Теория, практика и методы обучения      

Бойко В. П.                                                                  
студентка Вінницького  державного

                                              педагогічного університету ім. М. Коцюбинського

ДиДаКТичнІ Ігри на УроКаХ МаТеМаТиКи ЯК ЗаСІБ МоТиВаЦІЇ 
ПІЗнаВаЛЬноЇ ДІЯЛЬноСТІ УчнІВ

У статті розкрито суть і місце дидактичної гри, визначено роль вчителя в 
ній. Висвітлені основні переваги використання будь-якого виду гри на уроках .

Ключові слова: дидактична гра, урок, вчитель, учень.
У психолого – педагогічній літературі гру розглядають як один з видів 

діяльності, який постійно збагачує знання учнів, є засобом всебічного розвитку 
дитини, її здібностей, викликає позитивні емоції, поповнює життя шкільного 
колективу цікавим змістом, сприяє розвитку пізнавальної діяльності, знімає 
напруження, втому, створює сприятливу атмосферу для спілкування. Засвоєння 
математичних понять у дидактичній грі суттєво відрізняється від звичайного 
навчання: у грі проявляється самостійний пошук відповіді і новий погляд на відомі 
вже факти та явища, поповнюються і розширюються знання, встановлюються 
зв’язки, подібність чи відмінність між окремими процесами. Найважливіше те, що за 
необхідністю, не під тиском, а за бажанням учнів під час навчальних ігор відбувається 
багаторазове повторення математичних понять та їх осмислення.

Спостереження показують, що вивчення програмового матеріалу з 
використанням ігрових прийомів викликає в учнів активізацію пізнавальної та 
розумової діяльності, сприяє виникненню внутрішньої мотивації до навчання та 
підвищенню уваги до змісту матеріалу, що вивчається.

Так, у 5 – 6 класах дуже важливо не тільки дати дітям міцні знання з 
математики, але й підштовхнути школярів до їх вивчення. Велике значення має 
організаційний момент  кожного уроку. Ігри, що пропонуються на початку уроку, 
мають активізувати думку учня, допомогти йому зосередитись і виділити основне, 
спрямувати увагу  на самостійну діяльність. 

У ході уроку дидактичні ігри створюють атмосферу здорового змагання, 
змушують учнів мобілізувати всі свої знання, розмірковувати, узагальнювати, а не 
просто пригадувати математичні формули та поняття. Переможцем гри стає, як 
правило, не той хто має гарну «комору пам’яті», а хто може з розумом користуватися 
її багатством [2, с.20].

Для вчителів, які впроваджують ігрову діяльність у практику своєї роботи 
важливим є: 

- визначення місця дидактичних ігор та ігрових ситуацій в системі інших 
видів навчальної діяльності учнів;

- доцільність використання ігор на різних етапах навчального процесу;
- розробка методики проведення дидактичної гри з урахуванням дидактичної 

мети та рівня підготовленості учнів;
- вимога до змісту ігрової діяльності з урахуванням розвивальної 

спрямованості навчання [1, c.8].
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Найдоцільніше використовувати ігри такого типу:
- навчальні, де ігровий процес супроводжується засвоєнням змісту навчання;
- рольові, де учні перебирають на себе виконання певних ролей; 
-  ігри – змагання, для команд, що змагаються на швидкість, точність, 

винахідливість, кмітливість і що закінчується одержанням одного певного результату.
Для організації дидактичної гри з математики учителю варто продумати 

методику цієї гри: 
- мету гри: навчальну, розвиваючу, виховну;
- дидактичні матеріали, які потрібно заздалегідь підготувати;
- ознайомити учнів з правилами гри.
Дидактична гра має сталу структуру, що відрізняє її від інших видів ігрової 

діяльності. Основними її елементами є: дидактичне завдання, ігровий задум, ігровий 
початок, ігрові дії, правила гри, підбиття підсумків.

Певні дослідження дали можливість виділити оптимальні способи 
використання ігрової діяльності в системі уроків:

- увесь урок будується як сюжетно-рольова гра (наприклад, урок-
подорож);

- під час уроку кілька разів створюються ігрові ситуації (за допомогою 
казкового персонажа, незвичного способу постановки завдання, 
елементів загальності тощо) [3,c.29];

На нашу думку, на уроці доцільно використовувати такі дидактичні 
ігри, організація яких не потребує багато часу на приготування обладнання, 
запам’ятовування громіздких правил. Перевагу слід віддавати тим іграм, які 
передбачають участь у них більшості дітей класу, швидку відповідь, зосередження 
довільної уваги. Зокрема такі: «Вірю, не вірю», «Математичний брейн-ринг», 
«математична вікторина» та ін.

Отже, дидактичні ігри на уроках математики допомагають розвивати 
математичне мислення, логіку в учнів, активізувати навчальну мотивацію поповнити 
свої знання. Ще К.Д. Ушинський писав: «зробити серйозне заняття для учня цікавим – 
ось завдання вчителя». Тому, на нашу думку, саме в іграх розпочинається невимушене 
спілкування дитини з колективом класу, взаєморозуміння між учителем і учнем. У 
процесі гри в дітей виробляється звичка зосереджуватися, працювати вдумливо, 
самостійно. Розвивається увага, пам’ять, жадоба до знань. Задовольняючи свою 
природну невсипущу потребу в діяльності, в процесі гри учень «добудовує» в уяві все, 
що недоступне їй у навколишній дійсності, в захопленні не помічає, що вчиться – пізнає 
нове, запам’ятовує, орієнтується в різних ситуаціях, поглиблює набутий раніше досвід 
порівнює запас уявлень, понять, розвиває фантазію. У грі найповніше проявляються 
індивідуальні особливості, інтелектуальні можливості, нахили, здібності дітей.  
Цінність дидактичних ігор полягає в тому, що в ігровій діяльності освітня, розвиваюча 
й виховні функції діють у тісному взаємозв’язку. Гра як метод навчання організовує, 
розвиває учнів, розширює їхні пізнавальні можливості, виховує особистість. 

Література:
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Загальновідомо, що процес навчання мови має такі етапи: дошкільний заклад, 
початкова й основна школа. Тому успішне засвоєння учнями рідної мови залежить від 
того, наскільки в ході навчання враховується внутрішній зв’язок між цими етапами. 
Аналіз лінгводидактичної літератури свідчить, що проблема наступності в мовній 
освіті є актуальною вже не одне століття. 

Так, на думку К. Ушинського, попередні знання з мови стають основою 
для сприймання нового матеріалу [5]. Ідеї відомого педагога знайшли подальший 
розвиток у працях багатьох відомих учених-лінгводидактів   ХХ століття. Наприклад, 
український педагог С. Чавдаров був переконаний, що систематичність і послідовність 
у вивченні мови вимагають того, щоб при поясненні нового матеріалу спиратися 
на раніше засвоєне, в результаті чого діти одержують не ізольовані, а синтезовані, 
об’єднані змістовими зв’язками знання. Водночас установлення асоціацій між уже 
відомим і новим матеріалом, систематичне і правильно організоване повторення 
забезпечують міцність засвоєння лінгвістичних знань.  Отже, забезпечити цілісне 
уявлення школярів про виучувані мовні явища можливо за умови наповнення змісту 
навчального матеріалу фактами, які сприяють систематизації знань учнів. 

У 60-х рр. минулого століття з’являється низка наукових публікацій, 
присвячених проблемі ефективного застосування у процесі викладання мови 
загальнодидактичних принципів наступності і перспективності. Так, наприклад, 
російські дослідники Г. Блинова та Н. Бублєєва стверджують, що всі розділи науки 
про мову мають вивчатись у взаємозв’язку. На кожному етапі навчання є певне коло 
знань, що готує дітей до подальшого засвоєння нового.

Л. Федоренко, виділяючи наступність як один із принципів викладання 
шкільного курсу мови, трактує  його як правило, що забороняє знижувати вимоги 
до учнів на попередніх етапах навчання. Науковець визначає суть принципу 
наступності як заміну у свідомості школяра неповної системи знань більш повною, 
розвиток у часі системи знань і вмінь учня [6]. Отже, головною  умовою успішного 
засвоєння дітьми рідної мови, на думку дослідників (Ф. Буслаєва, А. Медушевського, 
К.  Ушинського,      О. Текучова,   Л. Федоренко та ін.), є поступове опанування 
навчального матеріалу, тобто вивчення нових відомостей у такій послідовності: 
від конкретного до абстрактного, від відомого до невідомого, від часткового до 
загального. Учені-лінгводидакти вказують на важливість концентричності у побудові 
системи навчання мови  та взаємозв’язку між усіма розділами  лінгвістики. 

Реформування системи освіти в Україні в кінці ХХ – початку ХХІ століття 
зумовило вдосконалення процесу навчання рідної мови. Одним із основних кроків 
у цьому напрямку, на думку вчених (М. Вашуленко, О.  Горошкіна, М. Пентилюк, 
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К. Плиско та ін.), є втілення ідеї про безперервну мовну освіту, що неможливе 
без реалізації наступності і перспективності. Так, М. Вашуленко стверджує, що 
наступність потребує особливої уваги на сучасному етапі, коли відбувається 
перебудова й удосконалення змісту загальної шкільної освіти. Дотримання цього 
принципу передбачає перенесення здобутих знань на суміжні галузі, використання 
їх у нових умовах і зв’язках, а також постановку перед учнями посильних вимог на 
кожному етапі навчання [1, с. 19]. Погляди М. Вашуленка поділяють вчені-методисти 
О.  Горошкіна М.  Пентилюк, К. Плиско та ін. Вони вважають, що наступність у 
навчанні мови полягає в послідовності, систематичності розподілу матеріалу, в 
опорі на вивчене і досягнутий школярами рівень мовного розвитку, в узгодженості 
ступенів та етапів навчально-виховної роботи [3; 4; 6]. Такий підхід, зауважують 
лінгводидакти, передбачає взаємодію старих і нових знань, а, отже, сприяє утворенню 
системи міцних  знань, умінь і навичок. 

Таким чином, практично наступність виражається в тому, що вивчення 
систематичного курсу мови відбувається на основі знань, засвоєних дітьми в 
початковій школі. Цей важливий принцип у навчанні мови реалізується через опору 
на вже відомий школярам матеріал. Такий підхід передбачає поступове розширення 
знань, умінь і навичок, набутих дітьми в 1–4 класах, та їх співвіднесення з тим колом 
знань, який передбачено програмою основної школи. 

Як справедливо вважають сучасні дослідники, наступність тісно пов’язана із 
перспективністю навчання. Так, на думку М. Вашуленка, цей принцип передбачає 
встановлення зв’язку між матеріалом, що вивчається, і наступними темами, намічає 
перспективні лінії формування мовних знань і мовленнєвих умінь [1]. М. Львов і 
К. Плиско визначають перспективність як елемент систематичності навчання, що 
готує учнів до засвоєння матеріалу, який буде вивчатися пізніше. Лінгводидакти 
зауважують, що цей принцип здійснюється шляхом пропедевтичного ознайомлення 
дітей з основами наступних розділів, тем [2; 3]. К. Плиско слушно наголошує на 
доцільності перспективного вивчення мовного матеріалу, оскільки воно полегшує 
сприймання складних тем і вивільняє час для повторення пройденого. Проте, на 
думку методиста, це можливо, якщо новий матеріал тісно пов’язаний з наступним 
[3, с. 40].

Не можна не погодитись із М. Пентилюк, яка стверджує, що згідно зі світовими 
тенденціями розвитку освіти політика нашої держави спрямована на безперервність 
освіти, зокрема мовної. Під безперервністю методист розуміє спадкоємність у роботі 
ланок загальноосвітнього навчального закладу, яка реалізується через координацію 
освітньо-виховної діяльності на різних етапах навчання, створення інтегрованих 
навчальних програм тощо [4, с. 93]. Забезпеченню безперервної мовної освіти сприяє 
й упровадження єдиної системи оцінювання знань, умінь і навичок школярів (М. 
Львов). Позитивним на сучасному етапі розвитку лінгводидактики є  той факт, що 
така система існує. 

Усе зазначене вище дає підстави стверджувати, що реалізації наступності 
і перспективності під час опрацювання лінгвістичного матеріалу в початковій та 
основній школі сприяють такі фактори: систематичність і послідовність викладання 
відомостей з опорою на вивчене; організація пропедевтичного вивчення матеріалу в 
початковій школі; функціонально-стилістичний і комунікативно-діяльнісний підходи 
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до опрацювання мовних явищ; єдиний підхід до оцінювання навчальних досягнень 
учнів початкової й основної ланок загальноосвітнього навчального закладу.
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ноВІ ІнФорМаЦІЙнІ ТеХноЛогІЇ У ПроЦеСІ наВчаннЯ
ХІМІчниХ ДиСЦиПЛІн В МеДичниХ ЗаКЛаДаХ

 Зміни системи медичної освіти продиктовані двома чинниками: різким 
збільшенням обсягів медичних знань і швидкими змінами самого розуміння подій, 
фактів, явищ. Що стосується першого чинника, то за останні кілька років на людство 
звалилося стільки нових медичних знань, скільки воно не одержувало за всю довгу 
історію свого розвитку. Другий чинник: аналіз обсягу діагностичних і лікувальних 
відомостей, що безупинно зростає, породжує зміну концепцій, уявлень і навіть 
стандартів [1].
 Використання комп’ютерної технології, в процесі читання лекційного 
матеріалу, хімічних дисциплін в медичних навчальних закладів, розширює й оновлює 
роль викладача. Саме комп‘ютерні технології роблять викладача наставником – 
консультантом, який повинен координувати пізнавальний процес у студентів, 
постійно вдосконалювати ті курси, які він викладає, підвищувати його творчу 
активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій.
 Проблеми використання інформаційних технологій у навчанні присвячено 
чимало досліджень в Україні та закордоном. Теоретико-методологічні основи 
інформаційних технологій закладено в роботах Машбіца [5]. Проблеми які виникають 
з психолого-педагогічної точки зору при використані інформаційних технологій під 
час навчання у вищих медичних закладах розглядаються в працях В.М.Монахова [6], 
Н.Ф. Тализіної [7], П.І. Образцова [8].
 Водночас малодослідженими залишаються питання використання нових 
інформаційних технологій на заняттях природничих дисциплін у підготовці фахівців 
у медичних навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації.
 На нашу думку, заняття які відбуваються без участі комп‘ютерних технологій 
є неефективними. По-перше тому, що викладач-лектор виступає органом управління 
навчального процесу, і саме він змушений управляти великою кількістю студентів. 
В свою чергу студенти, які приходять на лекцію мають різний ступень підготовки, 
різні задатки і можливості. І викладач-лектор повинен вміти тримати логічний 
зв‘язок зі студентами. По-друге, слід зазначити, що викладач, який не використовує 
комп‘ютерні технології не може оперативно корегувати свою педагогічну діяльність 
через те, що не володіє інформацією про рівень засвоєння матеріалу в кожен момент 
часу. Він значною мірою обмежений у можливостях підтримувати студентів у стані 
постійної активної пізнавальної діяльності. На нашу думку, саме за допомогою 
комп‘ютерної технології можна організувати трансляцію від викладача до студента 
ефективніше, ніж просте читання лекційного або практичного матеріалу. 
 І непотрібно забувати, що завдяки інформаційним технологіям студенти 
можуть спостерігати на відстані за проведенням операції, слухати лекцію з 
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іншого міста, є змога працювати в інтерактивному режимі, активно спілкуватися, 
обговорювати певну медичну проблему за участю кількох сторін і робити це навіть 
щодня. Остання технологія може одночасно об‘єднати інтелект кращих професіоналів 
з усього світу.
 Головною метою створення комп‘ютерних технологій в медичній освіті є 
телемедицина, вона забезпечує загальнонаціональний доступу до медичних ресурсів 
шляхом використання сучасних інформаційних технологій та телекомунікаційних 
мереж.
 Інформаційні технології також використовуються студентами 
фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені 
О.О.Богомольця під час проведення інтегрованого медичного ліцензійного іспиті 
(МЛІ) по Україні. Ці ліцензійні іспити відіграють велику роль в житті студентів. Для 
перевірки компетентності в медичних закладах на 4-му та 5-му курсах проводиться 
інтегрований ліцензійний іспит або медичний ліцензійний іспит (МЛІ), згідно з 
яким атестуються студенти та випускники медичних та фармацевтичних закладів. 
За допомогою цього іспиту можна оцінити професійну компетентність фахівців, їх 
вміння застосовувати отриманні знання, швидко виконувати типові та нестандартні 
задачі, уміння узагальнювати, робити висновки, а саме головне опрацьовувати 
самостійно навчальний матеріал за допомогою комп‘ютерних технологій. Саме від 
уміння самостійної підготовки студентів залежить складання ліцензійного іспиту 
«Крок -1. Фармація.».
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роЛЬ ІнТераКТиВниХ ТеХноЛогІЙ У ПроЦеСІ 
ПІДгоТоВКи МаЙБУТнІХ ПеДагогІВ

Вирішення проблеми підготовки спеціалістів якісно нового рівня потребує 
вдосконалення навчального процесу шляхом пошуку й упровадження нових 
технологій навчання. Перспективною, зважаючи на потреби діяльності ВНЗ 
та вимоги сучасної освіти, є інтерактивні технології навчання. Вони формують 
соціокультурну компетентність, навички критичного мислення та діалогового 
спілкування студентів, розширюють їхні пізнавальні можливості щодо здобуття, 
аналізу та застосування інформації, а також є базою для формування умінь і навичок 
у майбутній професійній діяльності. Підвищення якості навчання та рівня підготовки 
фахівців є одним з основних завдань системи освіти. Одне з таких завдань полягає у 
використанні таких технологій навчання, за допомогою яких студент відчуває свою 
успішність, інтелектуальну спроможність, що робить продуктивним власне процес 
навчання. 

 Питаннями визначення, пояснення сутності інтерактивних технологій і 
використання їх у навчально-виховному процесі займалися такі дослідники, як-от: 
К. О. Баханов, О. В. Біда,  Г. П. Волошина, І. А. Зимня, Н. Г. Каліцька, М. В. Картель, 
Г.  І.  Коберник, П.  І.  Матвієнко, О.  М.  Пєхота, Л.  В.  Пироженко, О.  М.  Пометун, 
Л. М. Ронко, І. В. Шевчук. 

Інтерактивне навчання – спеціальна форма організації пізнавальної 
діяльності, яка має конкретну і цілком передбачувану мету: створити комфортні 
умови навчання, за яких кожен студент буде відчувати  свою успішність,  професійну 
спроможність. Якщо говорити про суть цієї педагогічної технології, то необхідно 
підкреслити, що навчальний процес відбуватиметься за умови постійної, активної 
взаємодії всіх його учасників [2, с. 12]. Це взаємонавчання, за якого студент і 
викладач є рівноправними, рівнозначними суб’єктами, а тому добре розуміють, що 
вони роблять, мають спільну рефлексію стосовно того, що вони знають, уміють і чого 
досягають. Спираючись на дослідження науковців, де зазначається, що майбутній 
фахівець виступає як суб’єкт навчальної діяльності, ми можемо стверджувати, 
що ця особливість є сприятливою умовою для використання інтерактивних 
технологій навчання. Студентська молодь характеризується здатністю до рефлексії, 
осмисленістю власної індивідуальності, появою життєвих планів, установкою на 
свідоме облаштування власного життя, розширення життєвого світу особистості, 
здатністю до теоретизування, внаслідок чого утворюються власні теорії у сфері 
політики, філософії тощо. Формально-операційне мислення як особливість юнацької 
психіки породжує схильність до  інтелектуального експериментування.

Ураховуючи цю важливу передумову, можна визначити низку завдань, які 
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б сприяли ефективному розвитку пізнавальної діяльності майбутніх педагогів, 
а саме: формування студента як суб’єкта майбутньої професійної діяльності; 
створення у процесі навчання відповідного мікросередовища, яке б сприяло 
реалізації пізнавального і творчого потенціалу студентства; визначення алгоритму 
дій викладача і майбутніх фахівців, необхідних для якісного навчання; розвиток 
в учасників навчального процесу здатності до рефлексії; створення психолого-
педагогічних умов з метою розвитку пізнавальної активності студента, реалізації 
його творчого потенціалу.

На наш погляд, наведені вище завдання можна реалізовувати, використовуючи 
технологію інтерактивного навчання, яка могла б забезпечити якісну професійну 
підготовку майбутнього спеціаліста і  подальший розвиток особистості.

Реалізація цих завдань забезпечує можливості взаємин студентів і 
викладачів на рівні партнерства, співдружності, співробітництва. Майбутні 
педагоги навчаються ухвалювати важливі рішення, мають можливість спілкуватися, 
розвиваючи професійні вміння і навички. У них з’являється глибока внутрішня 
мотивація. Викладач має можливість виявити свої здібності, виступає як організатор, 
консультант, фасилітатор чи тьютор. Інтерактивне навчання ґрунтується на 
взаємодії студентів у такому середовищі, де вони знаходять для себе частину нового 
досвіду. При цьому досвід майбутнього фахівця як повноправного учасника процесу 
є центральним джерелом навчального пізнання і не менш важливим, ніж досвід 
викладача, який не дає готових знань, а спонукає до самостійного їх пошуку. В умовах 
набуття професійних умінь і навичок цей підхід дозволяє знаходити нові шляхи 
організації та здійснення майбутньої професійної діяльності [6, с. 38].

Структуру заняття на основі інтерактивних технологій навчання можна 
подати так:
1.Мотивація (підбір методу для мотивації – бесіда, «мозковий штурм», «незакінчене 
речення», робота із пресою, аналіз педагогічних ситуацій, фрагментів фільмів на 
педагогічну тематику тощо).
2.Оголошення теми й очікуваних навчальних результатів.
3.Обговорення основних теоретичних положень із теми заняття.
4. Робота в малих групах, у парах, колективна діяльність. 
5. Мозковий штурм, дискусія, вільний мікрофон тощо.
6.Рефлексія (усвідомлення результатів заняття).

Отже, як показали наші дослідження, для інтерактивних технологій 
навчання важливими є такі психолого-педагогічні умови: забезпечення діалогічності 
спілкування; створення середовища, яке формує власну думку та особистість студента 
загалом; зміна стосунків «викладач–студент, студент– студент» на рівні партнерства, 
співпраці, співдружності; cтворення високої мотивації навчання; забезпечення 
самореалізації в майбутній професійній діяльності.

Проведені опитування, анкетування, співбесіди зі студентами свідчать про 
те, що вище означені психолого-педагогічні умови організації навчання шляхом 
застосування інтерактивних технологій сприяють якісній професійній підготовці 
майбутніх учителів, їх особистісному розвитку, а також формують високу мотивацію 
до навчання та формування професійних умінь і навичок, розвивають рефлексію, 
самоконтроль, академічні, комунікативні, перцептивні, організаторські та креативні 
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здібності.
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З оСоБЛиВиМи ПоТреБаМи В УМоВаХ ІнКЛЮЗиВноЇ оСВІТи»

Включення дітей з особливостями розвитку до шкільної освіти разом 
з дітьми, які не мають обмежень у розвитку, з точки зору соціалізації є складною, 
дискусійною, недостатньо вивченою проблемою та має як позитивні, так і негативні 
ознаки. Дуже добре, що ці діти відвідують ті самі школи, що й їхні брати, сестри, 
друзі, однолітки, що вони перебувають у класі разом з дітьми відповідної вікової 
категорії, що їхнє навчання відбувається в середовищі, яке забезпечує вищий рівень 
взаємодії з іншими дітьми. Проте відкритими є наступні питання:

1) як психологічно об’єднати різні групи дітей у навчально-виховному 
процесі;

2) чи готовий учень загальноосвітньої школи прийняти цих дітей такими, 
якими вони є, поважати їхні почуття й прагнення, усвідомлювати 
особливі потреби таких дітей;

3)  яким чином запобігти міжособистісним конфліктам, що виражаються 
в тому числі у знущаннях і глузуванні з тих, хто психічно або фізично 
відрізняється від більшості.

Украй важливо створити в школі такий соціальний мікроклімат, де буде 
забезпечено високий рівень взаємодії дітей з різними можливостями в процесі 
кооперативної (групової) діяльності, де будуть створені умови для надання 
комплексної психологічної, педагогічної та соціальної підтримки.

Сучасний етап інноваційного розвитку суспільства відзначається 
формуванням нового погляду на освіту й на місце людини в соціумі. Освіта набуває 
характеристик загальності, доступності, рівності. У рамках міжнародного руху 
«Освіта для всіх» ініційованого ЮНЕСКО, першочерговим завданням суспільного 
розвитку стає забезпечення кожного правом на задоволення освітніх потреб, 
отримання якісної базової освіти. У цьому контексті особливої актуальності набуває 
проблема задоволення освітніх потреб дітей і молоді з обмеженими можливостями, 
зокрема, проблема інклюзивної освіти. 

Інклюзивне навчання слід розуміти як комплексний процес забезпечення 
рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом 
їх навчання у загальноосвітніх закладах на основі застосування орієнтованих на 
особистість методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей.

Мета інклюзивної освіти – розбудова інклюзивного суспільства, що дозволяє 
кожному, незалежно від віку й статі, етнічної належності, здібностей, наявності або 
відсутності особливостей у розвитку, брати участь у житті суспільства та робити свій 
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внесок у його розвиток. У такому суспільстві особливості поважають й цінують. 

Постановою Кабінету Міністрів України  № 872 від 15 серпня 2011 р. «Про 
затвердження порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах»  затверджено впровадження принципів інклюзивної освіти 
в Україні. Розпочинається процес залучення до загальноосвітніх закладів дітей 
з особливими освітніми потребами, що ставить нові вимоги і до педагогів, і до 
батьків, і до дітей. Завданням вчителів є створення такого фізичного та психолого-
педагогічного середовища, яке б заохочувало цих дітей до вивчення навколишнього 
світу, ініціативи, творчості. Але в процесі інтеграції таких дітей в загальноосвітню 
школу виникає ряд проблем, зокрема, соціально-психологічні аспекти інтеграції 
дітей з особливими потребами в умовах загальноосвітнього простору.

Вступ дитини з особливими потребами до загальноосвітньої школи – це 
переломний період соціалізації. Новий колектив, новий режим роботи, нова форма 
діяльності, вимагають від дитини великого емоційного та вольового напруження. 
Сприймання дитини дитиною, а також сприймання дитиною нової для неї групи 
(колективу) завжди являє собою складність як для групи, так і для дитини. В 
процесі інтеграції дитини з особливими потребами в загальноосвітній школі, її 
адаптивність багато в чому буде залежати від того, як дитина впишеться в параметри  
соціально-психологічного клімату класу. Тому педагогічному колективу 
надзвичайно важливо зорієнтуватися в індивідуальних особливостях дітей, які 
будуть інтегрованими, провести підготовчу роботу серед учнівського колективу та 
відповідну з батьками. 

Коли дитина з особливими потребами приходить у загальноосвітню 
школу, вчитель повинен з’ясувати її індивідуальні можливості і потреби, чим вони 
відрізняються від можливостей і потреб її однолітків без порушень розвитку та 
обрати стратегію адаптації в нових умовах і в новому колективі. В процесі адаптації 
значну роль відіграють дорослі, оскільки одним із специфічних дидактичних 
принципів роботи є посилення педагогічного керівництва поведінкою дітей не лише 
з порушеннями розвитку, а й усіх людей, які її оточують.

У період адаптації до нових умов дитина стає дуже вразливою, тому потрібно 
уважно стежити за тим, щоб вона не була емоційно травмована іншими учнями. В 
перші місяці перебування у новому колективі потрібно створити для учня атмосферу 
максимального психологічного комфорту як з боку вчителів, так і з боку вихованців. 
Проте дії, спрямовані на досягнення цієї мети, мають бути обдуманими і тактовними, 
бо зайва опіка і надмірна турбота можуть створити враження про винятковість 
нового учня і розвинути в нього егоїстичні установи, а в решти дітей – поблажливе, 
або, навпаки, агресивне ставлення.

Діти часом бувають жорстокими і можуть дражнити дитину з особливими 
потребами, або знущатися з неї, тому вчителю варто продемонструвати позитивні 
якості цих дітей, наприклад, вміння швидко лічити, співати, бути винахідливими та 
спритними у вікторинах, знати велику кількість віршів, оповідань, щоб викликати 
повагу з боку решти учнів. Проте не можна замовчувати й їхні недоліки, навіть ті, що 
пов’язані з дефектом їхнього розвитку, наприклад, погане виконання фізичних вправ 
або невміння знайти сторінку у підручнику. Це змушуватиме дітей долати труднощі.

Складніше зі спілкуванням. На жаль, багато дітей з особливими потребами 
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не вміють спілкуватися, не слухають співрозмовника, а отож і діалогу в спілкуванні не 
виходить. Учитель повинен підтримувати тісний контакт і зі шкільним психологом, і 
з батьками, щоб допомогти цим дітям адаптуватися в шкільному соціумі.

Деякі діти з порушеннями розвитку, знаючи про інформованість своїх 
однокласників щодо їх особливостей, почуваються скуто, дискомфортно у разі 
публічного виявлення їхніх проблем. Тому краще підготувати дітей у класі заздалегідь, 
щоб не викликати підвищеного інтересу і некоректних висловлювань.

Для створення й зміцнення свого соціального статусу в новому колективі 
дитині з особливими потребами доводиться долати низку комплексів і фобій. У 
цьому їм потрібно допомогти, надавши можливість побути лідером однієї з груп, 
наприклад, капітаном команди, ведучим вікторини. Заохочуючи такого учня зайняти 
гідну позицію в колективі, не можна забувати, що він має дотримуватись тих самих 
норм і правил поведінки, що й інші діти, відмічаючи його успіхи у виконанні різних 
видів завдань.

Іноді діти з порушеннями розвитку через наявні комплекси намагаються не 
привертати уваги до своїх проблем, соромляться звернутися по допомогу до дорослого 
або однокласника. У таких випадках потрібно постійно тримати дитину в полі зору, 
намагаючись своєчасно надати їй потрібну допомогу, не чекаючи прохання самого 
учня. Водночас необхідно спрямовувати дитину до подолання сором’язливості. 
Дитина має навчитися просити і приймати допомогу однолітків. Важливо, щоб у цій 
ситуації вона зберігала почуття власної гідності і намагалася сама допомагати іншим 
у ситуації, що відповідає її можливостям.

Доброзичливе ставлення до дітей з порушеннями розвитку, підтримка 
вчителів та однокласників допоможуть завоювати їхню довіру і дружбу.  Діти, до 
класу яких збираються прийняти новачка з особливими потребами, мають бути 
психологічно готовими, отож необхідне обстеження класу шкільним психологом. 
Школярі повинні набути здатність до взаєморозуміння і співпереживання.

Звичайно, ніяка дитина не захищена від агресії з боку людей, які її оточують, 
та все ж педагогічний колектив повинен намагатися зробити взаємини в класі 
доброзичливими. Результат буде вартий цих зусиль, адже внаслідок успішної 
соціальної інтеграції дитини з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти 
вона отримує ряд переваг: 

• поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний 
розвиток дітей завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками;

• отримуються моделі поведінки для наслідування в особі однокласників;
•  розвиваються сильні якості, здібності та інтереси дітей;
• отримуються можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими 

однолітками й участі у громадському житті.
До того ж такий досвід буде корисним і для дітей без особливих потреб, тому 

що вони навчаються:
•  природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей;
•  налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються 

від них;
• співпрацювати;
• поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим.
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Таким чином, першочерговим завданням вчителя в умовах інклюзивної 

освіти є створення позитивного соціально-психологічного клімату в класі. Це 
допоможе дитині з особливими освітніми потребами успішно адаптуватися до 
нового режиму роботи, а решті учнів з порозумінням поставитися до змін у їхньому 
колективі.
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 ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения.
Котелюх М.о.

викладач кафедри тактико-спеціальної 
підготовки Навчально-наукового інституту

 підготовки фахівців міліції громадської безпеки 
Харківського національного університету внутрішніх справ, 

м. Харків, Україна.
До ПроБЛеМи ФорМУВаннЯ ПроФеСІЙноЇ еТиКи ФаХІВЦЯ

Сучасне суспільство все більше стає суспільством експертів,  фахівців, 
які мають особливі компетенції. Ця тенденція спеціалізації породжує все більшу 
незалежність, самостійність професійних груп, яка у свою чергу породжує значну 
кількість етичних проблем. Тому на сьогодні постає нагальна потреба у формуванні 
професійної етики фахівців будь-якого фаху.

Дана проблематика знайшла своє відображення у працях таких видатних 
вітчизняних та зарубіжних вчених, як В.  Авер'янов, О.  Бандурка, В.  Баришеві, 
В.  Гуляєва, І.  Зоріна, Н.  Матюхіна, С.  Сливка, В.  Мінаєв, О.  Буданов, В.  Медведєв, 
П. Мельник, Т. Ткаченко тощо. Аналіз робіт, у яких розглядаються питання професійної 
підготовки й виховання майбутніх фахівців дозволив виділити ті дослідження, автори 
яких наголошують на необхідності підвищення рівня моральності, акцентують увагу 
на окремих професійно-етичних якостях (Н. Липовська, О. Панченко, В. Немирич, 
С. С’єдін, І. Колобова, О. Деркач, О. Софронова).

Професійна етика виникає не відразу в процесі професійної діяльності. 
Даний феномен формується впродовж соціалізації особистості професіонала. 
Основним етапом формування професійної етики можна вважати саме студентські 
роки, період професійної підготовки у ВНЗ. 

Однак, аналіз навчальних планів більшості спеціальностей в українських 
вишах вказує на те, що у професійній підготовці студентів не створено педагогічну 
систему, спрямовану на формування професійної етики, не розроблено ефективні 
технології  розвитку її компонентів, майже відсутні навчальні дисципліни з 
професійної етики. Тому вважаємо за необхідне звернутися до зарубіжного досвіду, з 
питань формування професійної етики. 

Так, заслуговує на увагу досвід США щодо вирішення питань етичної освіти 
в організаціях державної служби. Так, у США існує Управління державної етики, яке 
опікується забезпеченням загального напрямку етичних програм у виконавчій владі, 
переймається також питаннями етичного навчання в організаціях та установах. Воно 
проводить навчально-тренувальні програми для тих, хто безпосередньо займається 
питаннями етики в організаціях та установах, має спеціальний Центр, у якому 
зберігаються навчальні матеріали з питань етики у системі виконавчої влади. Для 
консультантів з етичних питань видаються спеціальна газета та регулярні методичні 
рекомендації. Проводяться щорічні конференції з питань етики [4, с. 15].

У Россії розвиток професійної етики відбувається шляхом впровадження 
спецкурсів «Етика ділових відносин», «Технологія формування професійно-етичної 
культури фахівців», «Культура спілкування» тощо. Впровадження зазначених 
спецкурсів здійснюється на основі вибраних форм і методів інтерактивного 
навчання 1) екстраактивні – лекції з елементами дискусії, бесіди, проблемного 
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викладу навчального матеріалу, розбір практичних прикладів і ситуацій викладачем; 
2) інтроактивні – семінари, підготовка і виступ з доповіддю, написання есе, 
практична робота, спрямована на формулювання правил поведінки, залік, іспит, 
самооцінка особистісних і професійних якостей, 3) інтерактивні – аналіз конкретних 
ситуацій, ділові ігри та імітаційні вправи, тренінги, бесіди, дискусії, взаємонавчання, 
консультації [3]. Організовуються «Школи спілкування», розробляються та 
впроваджуються системи тренінгових занять [5]. 

Одним з напрямів професійно-етичної підготовки фахівців є формування 
їх ціннісно-мотиваційної спрямованості. Через вивчення теорії педагогічних 
вчень, філософії, культурології, професійної етики та інших дисциплін студенти 
набувають знань про ціннісний зміст професії. Уявлення про моральні вимоги 
та норми професійної діяльності формуються не лише у навчальній і практичній 
діяльності, але й через організацію життєдіяльності студентів у позанавчальний час. 
Неформальне спілкування з викладачами в межах різних позанавчальних заходів, 
можливість спілкування з представниками професійної спільноти, сприяють 
створенню особливого ставлення студентів до своєї майбутньої роботи [5].

Суттєвою складовою етичної соціалізації є так зване непряме навчання, що 
являє собою навчання на досвіді інших людей. Адже будь-який працівник не реагує 
механічно на події в оточуючому його професійному середовищі, а, спостерігаючи 
за поведінкою інших людей, аналізуючи символи й підказки, навчається поширеним 
в організаційному середовищі нормам. Особливо вагомою в цьому процесі є роль 
керівників практик [2].

Крім того, в практику професійного етичного виховання входить: створення 
етичних асоціацій; розробка та поширення різноманітних інструкцій, пам'яток, в 
яких звертається увага на можливі відступи від етичних стандартів, які можуть бути 
вчинені випадково. Таким чином сподіваються усунути найбільш гострі, грубі форми 
поведінки, які здатні призвести до порушень професійної етики [1, с. 38].

Однак, досвід формування професійної етики фахівців все ж на сьогодні 
здебільшого має епізодичний характер, тому залишається необхідним розробка та 
впровадження у освітній процес системи цілеспрямованого формування професійної 
етики фахівців.
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