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ПОД- СЕКЦИЯ  1. воспитание и образование.

Хало З.П.
кандидат педагогічних наук, доцент 

дрогобицький державний педагогічний  
університет імені Івана Франка

оСоБЛиВоСТІ роБоТи З оБДароВаниМи ДІТЬМи У нІМеччинІ  
Та ЇХ реаЛІЗаЦІЯ У ВІТчиЗнЯноМУ наВчаЛЬно-ВиХоВноМУ 

ПроЦеСІ

Ключові слова: обдарованість, дитина, виховання, розумовий розвиток, 
виховний процес.

Key words: gift, child, education, intellectual development, education process.

вивчення обдарованості дітей тісно пов’язано передусім з розумовим 
розвитком. Цій проблемі присвячено чимало наукових робіт (а.П. болтунов, аа. 
люблінська, а.и. Макарова) [1].

Слід зазначити, що, незважаючи на велику, тривалу та часом широку 
історію вивчення обдарованості на Заході і в нашій країні, власне термінологія 
щодо визначеної теми ще не установилася. Поняття «обдарованість», як свідчать 
наукові дослідження, має кілька різних значень: як уявлення про спадкоємні пере-
думови, рівень інтелектуального розвитку, що характеризує кожну людину тощо 
[1]. Ми користуємося цим терміном у найбільш уживаному його значенні, маючи 
на увазі високий рівень розвитку різних здібностей – розумових і спеціальних [1].

коли мова йде про «обдарованість», то насамперед всі мають на увазі 
маленьких «геніїв», про яких ми часто чуємо по телебаченню. Якнайменше два 
відсотки дітей вважаються обдарованими. але вони обдаровані у якісь певній 
сфері – наприклад: мовній, музичній, математичній, мистецькій чи соціальній. ча-
сто такі діти стикаються з проблемами неповної задіяності у дитячому садку, у 
них занижена мотивація, спостерігається агресія, соціальна ізоляція тому, що їхню 
обдарованість часто не помічають, і вони розкриваються не повністю.

великий талант у дитини може виявлятися по  – різному: це може бути 
швидкість, кмітливість, хороші здібності до навчання, добра пам’ять, особливий 
естетично- художній талант (музика, живопис); психомоторний талант, особлива 
фізична вправність у спорті, при ремісничих видах діяльності; соціальний талант; 
плануюче передбачення і конструктивне мислення і т.д.

Типові ознаки можливого великого таланту можна спостерігати у 
пізнавальній сфері у різних видах діяльності, у соціальній поведінці. Причому це 
не означає, що дитина високообдарована, якщо хтось знаходить лише одну з цих 
ознак [4].

Проблемі пошуку, впливу на обдарованих дітей та роботі з ними чима-
ло уваги присвячено у наукових працях німецьких дослідників. вони вказують, 
що важливим для обдарованих дітей передусім є те, щоб дорослі помічали їхню 
обдарованість і, якщо можливо, інтегрували в будні. При цьому діти повинні бути 
не ізольовані, щоб підсилити свою мотивацію.
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німецькі дослідники стверджють, що майже у кожній групі дитячого сад-

ка можна найти одну  – дві дитини, які за рівнем розвитку помітно випереджають 
ровесників. Таких дітей німецькі вихователі називають «розумниками» чи просто 
«сильними дітьми», маючи на увазі високий рівень розвитку їхніх здібностей.

обдаровані діти як свідчать дослідження, випереджають однолітків у ро-
зумовому розвитку на 2–3 роки. але у цьому екстремально швидкому розумовому 
розвитку дітей є небезпека того, що вони уже в дошкільному віці відчувають, що їм 
пред’являють занижені вимоги, оскільки повинні пристосовуватися до темпу інших 
дітей. коли запропоновані садку види діяльності стають дітям нудними  ( адже вони їх 
знають і потребують більших знань), то малюки часто порушують загальноприйняті 
норми поведінки [3].

Педагоги встановили [4], що особливо слід зважати на занижені вимоги 
щодо високообдарованих дітей, ця реакція частіше спостерігається у дитячому сад-
ку. ознака таких дітей  – це боязлива і судорожна поведінка. Ці діти нездатні роз-
слаблятися і постійно живуть у страху зробити якусь помилку. Майбутні невдачі 
вони переживають наперед. Такі діти мають проблеми неадекватної самооцінки 
власних здібностей. оскільки вони не довіряють власній думці, то постійно потре-
бують підтвердження цього в інших людей для правильної орієнтації і надійності. 
Ставлячи перед собою високі цілі, вони часто не можуть відрізнити важливе від 
найважливішого. Звісно обдаровані діти можуть бути задоволені бездоганними до-
сягненнями, але це залежить також від їх відчуття самовартості. Саме ці діти, як же 
йшлося вище, скаржаться дуже часто на хронічні головні болі і болі у животі, які 
виникають через судоми [3].

робота з такими дітьми, вважають німецькі педагоги, потребує спеціальної 
підготовки дошкільних працівників. Потрібно вчити дітей концентруватися на 
істотному, розпочатому. наприклад, гру слід доводити до кінця. Це допомагає їм, у 
випадку підтримки, ставити перед собою реальну мету. Похвала, вважають німецькі 
педагоги, має бути цілеспрямованою, а критика не повинна приголомшувати.

Педагоги німеччини наголошують на тому факті, що дуже боязливі діти, 
які діють депресивно вже у віці дитячого садка. Ці діти постійно змучені і не мо-
жуть сконцентруватися. вони шукають помилки лише у власній особі; вони не мо-
жуть звільнитися від відчуття безнадійності; вони впевнені у своїй неуспішності. 
безперечно, це негативно впливає на процес інтелектального розвитку. З цієї при-
чини вони упускають кожну спробу брати завдання. Якщо вони повинні прийняти 
рішення, то блокуються всередині. Такі діти відчувають, що життя не має певної 
мети і не можуть відчувати через це ніякої радості [5].

За таких обставин німецькі наковці вважають доцільним підтримувати 
кожну дитину у її починаннях, дозволяти їй робити ті речі, які приносять задово-
лення. Педагог повинен заохочувати не лише фізичну чи інтелектуальну діяльність, 
але й процесс розслаблення. виховательки повинні брати до відома, що ці діти 
власне високомотивовані. Тому потрібно звертати увагу на їх відмовки і з ними 
аналізвати причини такої поведінки. Це дасть змогу зробити перший крок для по-
зитивних змін у стосунках з обдарованою, але проблемною дитиною.

винятково важкою є робота з дітьми, які шахраюють, брешуть, за цією 
зовнішньою жорсткістю, часто приховується знаходиться дуже вразлива дитина, 
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незадоволена, засмучена і самотня. дуже важливо розпізнати таку дитину, щоб, 
порадившись, наприклад, з сімейним терапевтом, з’ясувати причини неадекватної 
поведінки. крім того, з допомогою батьків потрібно створювати навколо 
дошкільника доброзичливу атмосферу і якомога поміркованіше обходитися з ним. 
Також, вказують німецькі педагоги, виділяються діти, які дуже сильно концентру-
ються на собі, займаються винятково собою. абсолютна незалежність від інших 
людей є для них на першому плані, їх поведінка відповідає за їх дії. Це веде до того, 
що вони ставлть постійно питання самі собі. вони не хотіли б у жодному випад-
ку зробити помилку. При цьому їм важко дається концентруватися на щоденних 
речах. для цих дітей важливо, щоб їх уважно слухали і поступово знайомили з ре-
чами, що їх щоденно оточють, оголошуючи при цьомуїм їх важливість і значення. 
вони повинні вводитися з великим терпінням в групу, оскільки вони можуть бути 
егоїстами і за формою світогляду аутсайдерами.

на основі специфічної статевої соціалізації між дівчатами і хлопцями 
високообдаровані діти також реагують по-різному. Причиною цього є те, що ще 
сьогодні традиційними є статеві ролі, які визнаються суспільством. на ці ролі 
орієнтується більшість дорослих ( це стосується як сім’ї, так і дитячого закладу) і 
передають їх дітям. Звідси і виявляється різна реакція дітей на постійні вимоги до-
рослих. Це стосується також інтелектуального розвитку [4].

незважаючи на стать, у всіх обдарованих дітей, як свідчать дослідження, 
зменшується самоповага. обдаровані діти мають проблеми з оцінкою своїх 
власних здібностей, оскільки хочуть виконувати будь  – яку діяльність зокрема 
інтелектуальну абсолютно досконало. оскільки вони не довіряють своїй власній 
думці, то постійно потребують підтвердження підтримки, а також орієнтації на 
інших людей. вони не можуть відрізнити важливе від неважливого, оскільки часто 
ставлять перед собою високу, нереальну мету. Такі діти задоволені тільки чудовими 
результатами [6].

отже, можна зробити висновки; що діти ніколи не вчаться так багато, як 
до 6  років. у віці дитячого садка закладається основа для подальшого розвитку 
особистості, для подальших знань, з якими, ймовірно, будуть працювати діти. 
дорослі, батьки і вихователі повинні займати у цьому віці важливу роль – вони ма-
ють бути навчальними партнерами і бути готові весь час обмінюватися з дитиною 
знаннями, думками й цінними судженнями.
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не секрет, что, когда речь заходит о духовности, многие стараются обойти 
эту тему. Причина такого поведения, мы считаем, находится глубже. дело в том, что 
человек интуитивно старается отгородить себя от вмешательства в свой духовный 
мир. великий театральный педагог чехов М.а. писал: «Сознание современного че-
ловека отбрасывает всякую мораль, поучение, нравоучение, выраженное в словах 
(все равно на сцене или в жизни)»[5, c.317]. Проблема духовного воспитания, так 
как воздействие словом было бы губительным для этого процесса, чеховым М.а. 
была решена с помощью «атмосферы». То есть, режиссер создавал такую атмосфе-
ру в спектакле и в театре, которая косвенно доносила до зрителя нужную мысль.

несомненно, что педагогика в сфере развития духовности личности долж-
на отыскать свои способы решения проблемы воздействия на внутренний мир 
человека. на протяжении многих десятилетий советская педагогическая мысль ис-
следовала только немногие стороны духовности,  – такие как эстетическое, нрав-
ственное воспитание, т.е. был применен преимущественно аналитический подход. 
Современное общество диктует другие условия,- от личности требуется полно-
ценное, гармоничное развитие всех сторон и сосуществование с внешним ми-
ром. Педагогика должна следовать актуальным требованиям времени, обратиться 
к объединению накопленных знаний, применить синтетический подход, и если с 
усвоением знаний материального мира все ясно, то способы познания духовного 
мира требуют доработки. нам, как педагогам, необходимо отыскать формы духов-
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ного воспитания и развития личности. другими словами, отыскать прием, позво-
ляющий косвенно воздействовать на его духовность. но здесь стоит оговориться, 
какой бы способ не был взят за основу, педагог не должен забывать об индивиду-
альности ученика. Только личностный подход имеет смысл при формировании и 
развитии духовности. Мы протестуем против насаждения педагогом собственных 
приоритетов, норм, правил, связанных с духовной жизнью личности, это может 
привести к гибели, как духовной, так и физической. Студент сам вправе определять 
пути своего духовного развития.

итак, в вопросе духовного воспитания нужно искать такую форму, которая:
– позволяет личности обрести на психологическом уровне чувство вну-

тренней свободы;
– сделает педагогический процесс духовного воспитания не явным, а скры-

тым;
– руководствуется личностно-ориентированным подходом к педагогиче-

скому процессу развития духовности;
– оградит педагога от грубого воздействия на личность собственным ми-

ровоззрением.
Форма, отвечающая всем обозначенным требованиям, была изобретена 

давно. Эта форма  – игра. По сути, это самый древний вид деятельности человека. 
все первые знания о мире человек приобретает через игру. Форма игры парадок-
сальна, несмотря на свои особые правила, она не загоняет человека в определённые 
рамки. личность через игру проявляет свои истинные чувства. «Главное, что от-
личает игру от других видов человеческой деятельности,- это не лживость эмоций, 
а то, что их проявление подчиняется правилам» [2, с.14]. осознавая, что все про-
исходящее, не является действительностью, что в любой момент можно выйти из 
игры, личность приобретает чувство внутренней свободы и на психологическом 
уровне открывает свой внутренний мир, являя окружающим свою духовность. в 
этот самый незащищенный для человека момент и происходит процесс осторож-
ного формирования духовного мира личности.

выдающийся культуролог и мыслитель хх века хейзинг и., определяя 
рамки игры как формы, наделил ее отсутствием различий, внутри самой игровой 
деятельности, между добром и злом, правдой и ложью [4, с.16]. Эта характеристика, 
на первый взгляд не применимая для процесса духовного воспитания, несет в себе 
зерно, благодаря которому игра становится уникальной, едва ли не единственной 
формой развития духовности. в момент погружения в игровую деятельность, лич-
ность освобождает свое сознание от всяческих навязанных социумом стереотипов, 
она руководствуется только своими эмоциями и чувствами. Сталкиваясь в игровой 
деятельности с вопросом выбора, личность подчиняется только своей духовности, 
только своим внутренним, скрытым в обычной жизни, желаниям и своим миро-
воззрением.

для того, чтобы достичь такого состояния, когда личность без остатка по-
гружается в игру, необходимо мотивировать ее. Мотивировка,  – развитие духов-
ности,- не совсем подходит по указанным выше причинам. именно на этом этапе 
и нужна педагогическая хитрость, тактика. кроме того, на помощь могут прийти 
те или иные стимулы.
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в науке о менеджменте существует несколько классификаций стимулов. 

Так, нам импонирует классификация, предложенная Стрельцовым Ю.а. и Стрель-
цовой Е.Ю.[3, с.37-39], согласно которой стимулы делятся на:

1) группу стимулов, в основе которых лежит стремление человека к реали-
зации творческих задатков и способностей;

2) группу стимулов, опирающихся на потребность человека в удоволь-
ствии, наслаждении;

3) группу стимулов, базирующаяся на стремлении человека подготовить 
себя к активному участию в общественной жизни;

4) группу стимулов, направленная на актуализацию коммуникативных по-
требностей личности.

как видим, все стимулы имеют отпечаток гуманистической модели созна-
ния, которое, в свою очередь, является основой духовного мира личности.

но не всякая игра отвечает всем требованиям или может включить в себя 
все группы стимулов, хотя на первых этапах развития духовности созидательное 
использование всех стимулов не требуется. лишь со временем каждая из групп 
стимулов начинает связываться с другой и при достаточном уровне духовности, 
все группы стимулов действуют в тесном союзе.

нам бы хотелось представить театр как игровой вид деятельности в про-
цессе духовного воспитания личности. действительно, именно театральная дея-
тельность, – это та форма игры, которая отвечает всем требованиям для развития 
духовности.

Погружаясь в актерство, личность постепенно раскрепощает свой вну-
тренний мир, даже при малом количестве занятий можно обучить процессу рас-
крепощения, который поможет человеку познать свою духовную составляющую. 
в работе с актером режиссер может неявно воздействовать на духовный мир лич-
ности, направляя исполнителя по тому или иному пути, советуя, например, для 
создания образа то или иное художественное произведение, режиссер формирует 
его эстетический вкус, развивает его нравственность. но, несмотря на все советы 
режиссера-педагога, только актер делает выводы, руководствуясь лишь своим ми-
ровоззрением. личностно-ориентированный подход выражается в индивидуаль-
ной работе режиссера, так или иначе, происходит направленное воздействие на 
конкретного актера. выстраиваются субъект-субъектные отношения. конечным 
творческим продуктом становится итог совместной деятельности, как режиссера 
(или педагога), так и актера (или ученика).

Являясь синтетическим видом искусства, театр позволяет боль-
шим группам людей реализовать свои творческие способности. как прави-
ло, творческая атмосфера приносит немалое удовлетворение ее участникам, 
то есть личность, простимулированная наслаждением, сможет найти реали-
зацию своих желаний в театральной деятельности. Также любое коллектив-
ное творчество формирует активную гражданскую позицию и приобщает к 
общественной деятельности. общение в коллективе, а тем более совместная 
деятельность, как никакая другая, способствует развитию и удовлетворению 
коммуникативных потребностей. Таким образом, театр, включает в себя все 
группы стимулов к игре.
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Приведем опыт амонашвили Ш.а. исследуя опыт включения театра в вос-

питательный процесс, педагог пришел к выводу: «…духовный мир ребёнка может 
обогащаться только в том случае, если он это богатство впитывает через дверцы 
своих эмоций, через чувства сопереживания, сорадости, гордости, через познава-
тельный интерес»[1, с.116-117]. добавим лишь, что данное высказывание касается 
не только детей, но и молодежи, и подростков, и взрослых.

Таким образом, духовное воспитание может протекать только в свободной 
атмосфере, оно не может быть навязанным; едва ли не единственной формой ду-
ховного воспитания, выступает игра; наиболее эффективным видом игровой дея-
тельности в процессе духовного воспитания выступает театр, отвечающий всем его 
требования и включающий в себя наиболее распространенные группы стимулов.
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одной из главных задач школы сегодня, является создание среды и усло-
вий для самостоятельного, осознанного выбора человека, формирования готовно-
сти осуществлять этот выбор и умения выходить из такой ситуации без стресса. на 
наш взгляд, эту задачу частично можно реализовать путем формирования рефлек-
сивных умений в процессе профессионального самоопределения.

на начальном этапе опытно-экспериментальной работы нами был про-
веден теоретический анализ научной и методической литературы по проблеме 
формирования рефлексивных умений у подростков, были изучены теоретические 
аспекты изучения рефлексии, а именно рассмотрены понятия рефлексии и рефлек-
сивных умений, закономерности, принципы и особенности формирования реф-
лексивных умений в подростковом возрасте.

Под рефлексией, и.М. кунгурова и Ю.в. рындина, понимают «деятельность 
самопознания, направляющую субъект на критический анализ способов преобра-
зования собственного Я» [3].

С.а. вдовина и Е.а. вдовина считают, что «рефлексивная деятельность по-
могает школьнику осознать свою неповторимую индивидуальность и предназна-
чение, которые «высвечиваются» из анализа его деятельности и ее продуктов» [1].

Под рефлексивными умениями понимают умения человека адекватно оце-
нивать своё психическое состояние, учитывать в своей деятельности реальное со-
стояние и изменение себя на основе индивидуально-психологических особенно-
стей и знания механизма рефлексии.

нами были выделены группы рефлексивных умений: рефлексивные уме-
ния, направленные на самопознание; на собственную деятельность; на анализ и 
оценку собственного поведения. в качестве диагностического инструментария 
рефлексивных умений мы выбрали критерии и методики, представленные в та-
блице 1.

на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы целью было 
выяснение уровня сформированности рефлексивных умений у подростков.

Методика «изучение общей самооценки с помощью процедуры тестиро-
вания» проводилась с контрольной и экспериментальной группой, в результате 
данной диагностики был выявлен уровень самооценки (завышенная самооценка, 
адекватная и заниженная) подростков, их представления о себе, своей внешности, 
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личностных качествам и отношений к себе. анализ результатов свидетельствует 
о том, что 50 % школьников ЭГ и 38% кГ имеют завышенную самооценку; 25 % и 
24% соответственно имеют адекватную самооценку; 25 % и 38 %  – заниженную. 
большая часть подростков имеет неадекватную самооценку, и, как следствие, недо-
статочный уровень сформированности рефлексивных умений.

отсюда вывод, что большинство подростков имеет неадекватную самоо-
ценку, а, следовательно, недостаточный уровень сформированности рефлексивных 
умений.

для оценки рефлексивных умений собственной деятельности была ис-
пользована «Методика определения уровня рефлексивности». испытуемым было 
предложено 27 вопросов и инструкция.

анализ результатов свидетельствует, что уровень рефлексивности уча-
щихся класса у половины подростков находится на низком уровне (58% – ЭГ и 46% 
кГ). у 25 % учащихся ЭГ и 35% учащихся кГ уровень рефлексивности на среднем 
уровне. и всего по 4-5  подростков в экспериментальной и контрольной группах 
имеют высокий уровень рефлексивности.

для более глубокого изучения актуального уровня развития рефлексив-
ных умений был использован метод наблюдения. Этот метод, лучше других, по-
зволяет зафиксировать события в момент их осуществления и слабо влияет на 
естественное поведение испытуемых. для достоверности результатов наблюдения 
нами была разработана карта по следующим параметрам: умеет адекватно воспри-
нимать себя; умеет ставить реальные цели и адекватные задачи на пути к решению 
проблемы; умеет грамотно соотносить результаты с целью; умеет определять на-
личие ошибок в собственном поведении; умеет достичь поставленные цели, при-
ложить волевые усилия.

Ситуации, требующие рефлексии, у каждого ученика возникают в разные 
моменты времени, поэтому учитель фиксирует то, что ученик проявил в деятель-
ности (например, умение ставить цель деятельности) или не смог реализовать (на-
пример, умение определять наличие ошибок в собственном поведении).

По итогам наблюдения было выявлено, что 23 % ребят умеют планировать 
и организовывать собственную деятельность; 28 % – умеют ставить реальные цели 
и соответствующие задачи на пути к решению той или иной проблемы; 42 %  – 
умеют реально оценить личный вклад в дело; 50 % – умеют сотрудничать, оценить 
вклад других в дело; 25 % – умеют достичь поставленные цели, приложить волю.

Таблица 1 
Критерии и показатели уровня сформированности рефлексивных умений подростков

Критерий Показатель Методика
Рефлексивные умения само-
познания

Уровень самооценки Опросник Казанцевой Г.Н.

Рефлексивные умения соб-
ственной деятельности

Уровень рефлексивности
Методика определения уров-
ня рефлексивности Карпова 
А.В., Понаморевой В.В.

Рефлексивные умения по-
ведения

Естественное поведение ис-
пытуемых

Наблюдение
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Таким образом, на основе анализа полученных результатов оЭр акту-

ального уровня развития рефлексивных умений можно констатировать, что для 
большинства подростков характерна неравномерность в развитии рефлексивных 
умений, различные компоненты которых представлены с неодинаковой степенью 
выраженности. Полученные данные позволили сделать вывод о возможности фор-
мирования рефлексивных умений подростков в процессе профессионального са-
моопределения.

на формирующем этапе, в процессе предпрофильной подготовки были 
реализованы педагогические условия формирования рефлексивных умений уча-
щихся. был разработан и реализован элективный курс, в занятия которого были 
включены специальные задания, направленные на развитие рефлексивных умений. 
данный этап проводился с экспериментальной группой в составе 24 человек.

Цель элективного курса «выбор профессии»: активизация внутренней го-
товности личности к определению профиля дальнейшего обучения .

Задачи:
1) развитие навыков самопознания и понимания себя, своих индивидуаль-

ных особенностей;
2) стимулирование личностной готовности к выбору профиля обучения;
3) совершенствование аналитических и рефлексивных умений при приня-

тии решений.
данный курс позволит учащимся обратить внимание на свои 

индивидуально-психологические особенности при определении профиля дальней-
шего обучения, оценить и развить свою готовность к этому выбору, через форми-
рование рефлексивных умений.

ожидаемые результаты обучения: достаточный уровень сформированно-
сти у подростков умений жизненного целеполагания и профессионального самоо-
пределения; развитие рефлексивных умений, в том числе самопознание и самодиаг-
ностика обучающихся; расширение и углубление знаний о профессиях, подготовка 
к выбору конкретного места и формы получения образования; учащиеся должны 
овладеть умениями: рефлексивной деятельности, выбора процедур самопознания 
и самооценки; определять ближние и средние временные жизненные перспективы; 
быть готовыми осуществить свободный выбор будущей профессиональной дея-
тельности в соответствии со своими способностями и притязаниями.

Получению опыта рефлексивной деятельности, формированию рефлек-
сивной культуры личности в рамках образовательного процесса может способ-
ствовать использование специальных методов организации рефлексии.

для фиксации результатов предлагалось использовать «дневник самоо-
пределения», «карту саморазвития личности». По мнению Е.в. ворониной, «эти 
наглядные формы служили ориентиром для самих подростков и показателем их 
готовности к профессиональному выбору для педагога, а так же способствовали 
формированию способности к самоанализу, рефлексии» [2].

на контрольном этапе опытно-экспериментальной работы вновь была 
проведена диагностика, результаты которой свидетельствуют о том, что актуаль-
ный уровень сформированностиия рефлексивных умений участников экспери-
ментальной группы существенно повысился. Подростки стали более адекватно 
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оценивать себя, свои личностные качества и поведение, не завышая и не занижая 
реальные результаты собственного труда, сравнивать собственные новые дости-
жения с уже имеющимися, оценивать уровень личного продвижения в деле. Сле-
довательно, формированию рефлексивных умений, способствовала специальным 
образом организованная деятельность, в нашем случае, организация и проведение 
элективного курса с использованием рефлексивных приемов.
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Annotation
The article discusses the main personal achievement characteristics of gifted 

and talented students, future music teachers. Theoretical findings prove that such 
characteristics as self-efficacy, environmental perception, student’s goals and achievement 
values, self-regulation are powerful factors that contribute to the achievements of gifted 
and talented students and determine their ability to self-realization.
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Streszczenie.
 w artykule omówiono główne cechy osobiste osiągnięcia uzdolnionych 

i utalentowanych studentów, przyszłych nauczycieli muzyki. teoretyczne ustalenia 
dowodzą, że takie cechy jak: poczucie własnej skuteczności, percepcji środowiska, studenta 
celów i wartości osiągnięć, samoregulacja są potężne czynniki, które przyczyniają się 
do osiągnięcia uczniów uzdolnionych i utalentowanych i określenia ich zdolności do 
samorealizacji.

Słowa kluczowe: cechy osobiste osiągnięcie, uzdolnionych i utalentowanych 
studentów, przyszłych nauczycieli muzyki, poczucie własnej skuteczności, percepcja, 
student ochrony środowiska celów i wartości, osiągnięć, samoregulacja.

Introduction 
The future of every country depends on the intellectual and spiritual power, 

creative potential of the younger generation, students’ desire to acquire new knowledge, 
create technological innovations, think creatively and produce constructive solutions. That 
is why the creation of adequate conditions for the development of gifted students is one 
of the most pressing problems in modern pedagogical science [2]. This article deals with 
the problem why one gifted student (a future music teacher in particular) achieves while 
another does not. although the underachievement of gifted students has been the subject 
of much inquiry and debate [6; 9; 11], very few controlled studies have demonstrated 
the effectiveness of specific interventions designed to reverse that underachievement. 
The underachievement of gifted students represents a loss of valuable human resources 
for the nation, as well as an unrealized fulfillment for the individual. Determining why 
some high-ability future music teachers demonstrate low levels of achievement is difficult 
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because underachievement occurs for many different reasons: 

1. an apparent underachievement problem masks more serious physical, 
cognitive, or emotional issues such as learning disabilities, attention deficits, emotional 
disturbances, psychological disorders, or other health impairments.                in this case, 
the treatment of academic underachievement should be secondary to the treatment of 
the primary disorder. 

2. The underachievement is symptomatic of a mismatch between the student 
and his or her college environment. 

3. The underachievement results from a personal characteristic such as low self-
motivation, low self-regulation, or low self-efficacy1. 

here we focus on underachievement resulting from the personal characteristics 
of the student, a future music teacher. 

in each section below, we briefly review research on one of these achievement 
characteristics and suggest interventions to develop that characteristic in gifted students 
who are underachieving at college. 

Self-Efficacy. Students develop confidence in many ways, and those who are 
confident about their skills (instrumental and technical, vocal, academic) are more 
likely to engage in a variety of activities. The perceptions students have about their skills 
influence the types of activities they select, how much they challenge themselves at those 
activities, and the persistence they exhibit once they are involved [5, 10].

For those who suffer from low self-confidence, Siegle (1995) suggested the 
following strategies to increase self-efficacy. Students who have been successful in the 
past are more likely to believe they will be successful in the future. The adage “Success 
breeds success” generally holds true for self-efficacy. to develop self-efficacy in students, 
educators and parents can help them recognize their successes. 

rewards can also increase students’ self-efficacy when they are tied to specific 
accomplishments [10]. when teachers give students opportunities to revise their work, 
they promote efficacious behavior. Students often view exams and projects as static 
portraits of their abilities at one point in time, instead of seeing the assignments as part 
of a learning process. Students need to appreciate that any project, no matter how well 
executed, can be enhanced with revisions and that a first attempt, even if fraught with 
errors, can be improved. utilizing portfolios to preserve student work can be an effective 
way to document student growth and improvement over rime [10]. 

teacher compliments should be specific to the skills students are acquiring. 
a specific compliment, such as, “you really know how to make a sound much better,” 
provides more information to a student than a general comment, such as, “Good job”. 
Feedback linking successes with ability is more effective if the feedback is provided 
early in the students’ performance [10]. although feedback linking success to ability can 
increase self-efficacy, failures should never be attributed to lack of ability. when failure is 
attributed to lack of effort or poor choice of learning strategies, students are likely to put 
forth more effort the next time they engage in a similar task. by contrast, failure that is 
attributed to lack of ability decreases student motivation [6, 10]. when students perform 

1 wigfield, a. (1994). The role of children’s achievement values in the self-regulation of their learning outcomes. 
in D. h. Schunk & b. J. Zimmerman (Eds.), Self regulation of learning and performance: issues and educational 
applications (pp. 101-124). 
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poorly, educators can help them practice lack-of-effort or poor-strategy use explanations, 
while drawing attention to something they did correctly. For example, a comment like, 
“you know how to present a problem solving, but you need to be more careful at critical,” 
provides both positive feedback and strategic guidance. 

teachers should also avoid the appearance of unsolicited help, expressions of 
sympathy following a substandard performance, or praise after an easy task. Students 
believe that these responses are indicative of low ability. also, receiving praise for work 
completed without effort may cause students to doubt others’ beliefs in their abilities. 
Gifted students who remain unchallenged in school and receive high praise for work 
that is easily accomplished may begin to doubt others’ beliefs in their abilities. Similarly, 
doing the same task repeatedly does not maintain high self-efficacy [10]. teachers must 
continually raise the academic hurdle for students who have shown mastery of specific 
skills or content. again, gifted students are often repeatedly forced to show mastery of the 
same concepts and skills, and this constant repetition may sabotage a bright student’s self-
efficacy. teachers who help promote self-efficacious learners consistently provide students 
with challenging assignments, offer specific praise for students’ accomplishments, and 
grant opportunities for students to revise their work. 

Environmental Perception. we hypothesize that students’ perceptions of their 
environment play an important role in their achievement motivation. Students who 
view their environment as friendly and reinforcing may be more likely to demonstrate 
achievement-oriented behaviors. Students who expect that they will succeed within their 
environment may be more likely to put forth effort. phrases such as, “My teacher doesn’t 
like me,” or, “i can’t learn this way”, may be indicators that students do not view their 
learning environment as friendly or that they have developed a belief that their efforts do 
not affect outcomes [3]. 

Gifted students, like other students, wish to “look good” and to avoid 
embarrassment in front of their peers. They often report that classroom teachers don’t 
call on them when their hands are raised or embarrass them by calling on them when 
no one else knows the answer. From a teacher’s perspective, the gifted child may appear 
to be the most likely choice when no one else raises a hand; however, gifted students feel 
embarrassed when they are unable to answer correctly, and they may be teased if they 
constantly answer the most difficult questions correctly. a second area of concern is how 
teachers relate to gifted students in their classes. rather than appreciating the special 
gifts and talents these students exhibit, some teachers are threatened by the presence of 
gifted students in their classroom. Therefore, in some situations, underachievement may 
represent a coping strategy whereby students strive to adapt to an anti-intellectual school 
environment. 

Goals. Student’s goals and achievement values affect their self-regulation and 
motivation [4] because goals influence how children approach, engage in, and respond to 
achievement tasks. when students value the goals of the school, they will be more likely 
to engage in academics, expend more effort on their schoolwork, and become achievers. 
peterson (2000) followed achieving and underachieving gifted high school students into 
college and found that achievers’ sureness and earlier determination of career direction 
suggested that direction may be a factor in successful achievement [8]. Emerick (1992) 
reported that:



20

Badania naukowe naszych czasów 
 ‘underachieving high school gifted students were able to reverse the underachievement 

pattern by developing goals that were both personally motivating and directly related to 
academic success. Students’ motivation to complete tasks stems from the attainment value, 
utility value, and intrinsic value associated with the task’2.

attainment value is the importance students attach to the task as it relates to their 
conception of their identity and ideals. For example, students who identify themselves 
as athletes set goals related to their sport. These students are more motivated to attain 
the goals because they are associated with the students’ perceptions of who they are. 
providing students with role models who value academic achievement may be one way 
to increase attainment value. 

intrinsic value often results from the enjoyment an activity produces for the 
participant [11]. when students enjoy scholastic tasks, they are intrinsically motivated to 
do well. both interests and personal relevance produce intrinsic value for a student. 

Students bring a variety of experiences and interests to the classroom, and 
learning becomes personally meaningful when their prior knowledge and diverse 
experiences are connected with the present learning experiences. Educators can aid this 
by creating an enriching environment and providing opportunities for students to explore 
their interests.

Self-Regulation. Self-regulation describes students’ organization skills and 
attitude in executing tasks [12]. For self-regulation to occur, a student must have both 
choice and control.

assuming that students have the skills to do well and are motivated, they must 
set realistic expectations and implement appropriate management strategies. Gifted 
students’ use of self-regulatory strategies varies considerably [4; 12]. Many gifted students 
are self-regulated learners; however, some gifted students exhibit low levels of self-
regulatory strategy use. research suggests that some gifted students are able to achieve 
at high levels without the use of self-regulatory strategies, although students who fail 
to develop appropriate strategies may be at risk for later underachievement (ablard & 
Lipschultz). because gifted students traditionally progress through the early years of 
school without being challenged, they sometimes fail to develop the self-management 
skills that other students master. in the early grades, good memory and fast processing 
skills can compensate for note taking and other study skills. often, educators attempt to 
teach students study skills before students need those skills to be successful. This process 
usually frustrates both the teachers and the students. Self-regulatory skills are more likely 
to be internalized when they are needed to solve the problem at hand. an obvious solution 
to the problem is to provide gifted students with an academically challenging curriculum 
early and throughout their school careers. 

teachers can help students to develop self-regulatory skills by incorporating 
explicit strategies to teach and model those skills into their classrooms. Zimmerman, 
bonner, and kovatch (1996) have designed an instructional model for developing self-
regulated learners that involves training in goal setting, strategy use, and self-monitoring 
[12]. in their learning academy model, students evaluate their current levels of mastery, 

2 Emerick, L.J. (1992). academic underachievement among the gifted: Students’ perceptions of factors that 
reverse the pattern. Gifted Child Quarterly, 36, p. 140 -146. 
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analyze the learning task, set their own learning goals, choose the appropriate strategy 
to master material, and monitor their own performance. in summary, using programs to 
develop gifted students’ self-regulatory skills will be more successful when the students 
can show mastery of prior learning and practice developing self-regulatory skills in the 
context of new learning. 

Conclusion. no single intervention will work with all gifted underachievers. Just 
as gifted underachievers differ from gifted achievers, gifted underachievers differ from 
each other. Discovering how the personal factors discussed in this paper interact with 
each other and the extent to which they influence the achievement of gifted students 
will provide fertile areas for future research. research and pedagogy within the fields of 
educational psychology and gifted education can enhance our efforts to create positive 
achievement environments for gifted students, future music teachers. 
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ІнФорМаЦІйно-КоМП’ЮТернІ ТеХноЛогІЇ ЯК ЗаСІБ ФорМУВаннЯ 
МораЛЬно-ЦІннІСниХ СТоСУнКІВ ВиКЛаДачІВ І СТУДенТІВ

У тезах висвітлюється проблема розвитку стосунків студентів і викладачів 
засобами  інформаційно-комп’ютерних технологій.

In the comments is considered the problem of the development of relations between 
students and teachers through the use of modern information and computer technology. 

Ключові слова / Keywords: комунікативно-діяльнісний підхід / communica-
tive activity approach, інформаційно-комп’ютерні технології / information technology /, 
інтерактивність, активні форми навчання / interactivity, active forms of learning.

Якість освітніх послуг залежить від потреб сучасної практики, динамічних 
змін, що відбуваються в країні і світі. Зрозуміло, цей процес виступає основним 
ресурсом і соціальним механізмом відтворення суспільного інтелекту тому, що 
забезпечує умови для формування  стосунків між людьми, високих моральних 
цінностей, якими є знання, настирлива праця, успіхи в науковій роботі, інтерес 
до досягнень у галузі науки, літератури, мистецтва, де цінують прояви порядності, 
почуття честі і гідності. але вкрай важко моральні цінності сприймати візуально або 
матеріально без фізичних просторових характеристик. у практиці констатується 
залежність ділових або особистісних стосунків від змісту та засобів їх реалізації. 
Тому дослідження проблеми формування морально-ціннісних стосунків між 
викладачами і студентами є завданням невідкладним.

Практика доводить, що найефективніше формування стосунків 
відбувається завдяки комунікативно-діяльнісному підходу, заснованому на таких 
ключових поняттях, як “спілкування”, “культура”, “мотивація”, “інтерактивність”.

Головна ідея цього підходу полягає в тому, що студенти, щоб стати активними 
суб’єктами навчання і виховання, мають можливість не тільки здобувати знання, а 
й розвивати навички та вміння використання різних форм взаємодії у стосунках із 
викладачами. до провідних характеристик цього підходу належать наступні:

• адекватність до реального спілкування;
• застосування активних форм (бесід, диспутів, конференцій, круглих сто-

лів, обговорень), що дають можливість висловитися, виразити свої дум-
ки в діалозі чи монолозі;

• використання інформаційно-комп’ютерних технологій.
у методичному арсеналі викладача, що працює за комунікативно-

діяльнісним підходом, повинні переважати методи й засоби навчання, що 
створюють інтерактивне середовище. 

Це дискурсивні тематичні бесіди, захист проектів, рольові ігри, драма-
тизації, рецензування й реферування, спілкування в електронній пошті та 
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Інтернеті з наступним обговоренням отриманої інформації, створення гіпертекстів, 
комп’ютерне тестування, презентації, медіапроекти, пошук інформації в Інтернет-
бібліотеках, навчальні інтернет-проекти, активні колективні форми пошуку ідей: 
ментальні карти, кластери, фішбоун, денотатний граф, концептуальні таблиці тощо. 
Як зазначено професором л.Є.Петуховою, “у найближчій перспективі вчитель має 
теоретично і практично бути готовим до оптимального поєднання тради ційних та 
інформаційно-комунікаційних технологій [1, с.299]”.

найбільш перспективним засобом для ілюстрування навчання, зберігання й 
обробки інформації є застосування персонального комп’ютеру. для виконання цих 
функцій досить операційної системи winDowS і пакету додатків Microsoft office, 
за допомогою яких можна показувати наочність, що ілюструє навчальний матеріал, 
зберігати роботи студентів, виконувати тести, творчі роботи, редагувати тексти та ін, 

З’ясовано, що студенти легше сприймають і краще засвоюють інформацію 
під час використання комп’ютерних, а не “паперових” джерел. 

Серед основних засобів мультимедіа є: навчальні, розвиваючи, загально 
дидактичні тощо. Їх класифікують так: електронні підручники; електронні словни-
ки та енциклопедії; електронні атласи; віртуальні лабораторії; практикуми і тести. 
вони дозволяють об’єднати можливості комп’ютера з традиційними для нашого 
сприйняття засобами подання звукової та відеоінформації, для синтезу звуку, тексту, 
графіки, відео й анімації. Звертається увага на те, що застосування мультимедійних 
засобів на заняттях  передбачає спеціально розроблені навчальні комплекси − 
“електронні підручники”. основа електронного комплексу − “віртуальне заняття”, 
засіб колективної (або індивідуальної) роботи на етапі пояснення, заняття такого 
типу є комп’ютерною імітацією навчального заняття з використанням сукупності 
засобів мультимедіа та інтерактивних можливостей комп’ютерних технологій. 
Його активними учасниками є реальні користувачі, якими можуть бути не тільки 
студенти, які займаються самостійно, а й ціла група під керівництвом викладача. 
у цьому випадку взаємодія віртуального та реального колективів здійснюється за 
допомогою проектора, екрану або інтерактивної дошки. Сюжети ”інтерактивних 
занять“ стимулюють креативну активність студентів, сприяють творчій навчальній 
діяльності. крім віртуальних занять ”електронний підручник“ повинен включати 
матеріали для закріплення й контролю знань. Це мають бути не тільки навчальні 
та контрольні електронні тести з розвиненою системою допомоги, орієнтовані на 
самостійну роботу, але й колекції наочних та довідкових матеріалів, що забезпе-
чують творчу взаємодію ”викладач-комп’ютер-студент“ і на інших, не менш важ-
ливих етапах процесу засвоєння знань. Складовими таких колекцій можуть бути 
електронні інтерактивні таблиці й схеми, алгоритми, конструктори, малюнки та 
анімації, навчальні словники, тексти різних стилів і жанрів та ін.[2,3]

а в перспективі суб’єкти навчально-виховного процесу створять систему, 
яка матиме унікальний освітній потенціал:

• Проведення  дистанційних евристичних олімпіад з усіх предметів; 
• Проведення дистанційних конференцій;
• Проведення конкурсів, пошук талантів;
• Створення віртуальних журналів,  сайтів;
• розробка нових проектів для школярів, студентів, викладачів.
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Саме технологічна грамотність є важливою передумовою для досягнення 

досконалості в подальшому формуванні морально-ціннісних стосунків викладачів 
і студентів у навчально-виховному процесі .
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актуальність дослідження обумовлена концептуальними засадами 
модернізації освіти україни, визначеними у нормативних документах держави: 
державна національна програма «освіта / україна ххІ століття), національна док-
трина її розвитку у ххІ столітті, державний стандарт початкової освіти та ін. у на-
званих документах наголошується необхідність докорінного реформування освіти 
з позицій її відповідності сучасним світовим тенденціям. Зазначене актуалізувало 
необхідність ретроспективного аналізу розвитку інноваційних технологій у 
підготовці вчителів початкових класів, його осмислення у контексті освітніх змін.

Серед робіт, присвячених оновленню професійної підготовки вчителів, ми 
визначаємо роботи в.андрущенка, а.алексюка, в.беспалька, в.бондаря, в.кременя, 
М.кларіна, н.кузьміної, в.лугового, І.Прокопенка, в.Сластьоніна, а.Фурмана та ін.

Історичному аналізу розвитку вищої педагогічної школи присвячено ро-
боти в.Майбороди, н.калениченко, о.Сухомлинської та ін. Проте нами було вста-
новлена відсутність окремих досліджень, присвячених ретроспективному аналізу 
інноваційних технологій у підготовці вчителів початкової школи.

у зв’язку з цим, мету статті ми вбачаємо у визначенні основних інноваційних 
технологій у підготовці вчителів початкових класів у вищих педагогічних навчаль-
них закладах україни у 1985-1991 роках.

основні зміни у навчально-виховному процесі педагогічних інститутів 
досліджуваного періоду розпочалися після прийняття «основних напрямів ре-
форми загальноосвітньої і професійної школи», у 1984  році. Передбачалося ста-
новлення спеціаліста передусім із глибокими ідейними переконаннями, а також 
практичною підготовкою та навичками самоосвіти: «Майбутнім учителям … треба 
дати найсучасніші знання і хорошу практичну підготовку»  [4, с. 4]. З цією метою 
пропонувалося переробити навчальні плани і програми педагогічних інститутів, 
тісніше пов’язати їх з вимогами життя.

розвиток освітньої галузі україни як республіки колишнього СрСр у 
другій половині 80-х рр. відбувався у суперечливих суспільно-політичних умовах, 
які зумовили неоднозначні педагогічні тенденції: консерватизму та догматизму 
методологічних орієнтирів навчально-виховного процесу протистояли інновації, 
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які вже існували в історії вищої освіти, та зазнали трансформації на новому витку 
розвитку освіти

Ми маємо на увазі інтеграцію педагогічних інститутів з різноманітними 
освітніми закладами, запровадження модульного навчання, ділових ігор у на-
вчальному процесі вищих педагогічних закладів, узагальнення досвіду реалізації 
авторських методик тощо. Проте при цьому у вітчизняних науково-методичних 
публікаціях термін «технологія», який вже набув широкого вжитку за кордоном, не 
використовувався.

у другій половині 80-х рр. розробляються теоретичні основи модульної си-
стеми навчання (згодом модульна технологія навчання). За переконанням а. алек-
сюка саме модульна система організації навчального процесу спрямовує викладачів 
та студентів на постійну творчу працю, розбуджує мотиваційну сферу і нові сти-
мули до навчання, руйнує «непорушність» усталених форм лекційно-семінарської 
споруди, тим самим сприяє демократизації вищої освіти [1].

одними із найпопулярніших авторських технологій другої половини 80-х 
років є технології вчителів-новаторів Ш. амонашвілі, І.волкова,  С. лисенкової, в. 
Шаталова та ін. Проаналізуємо декілька прикладів авторських методик, які суттєво 
вплинули на розвиток інноваційних технологій у підготовці вчителів початкової 
школи у вищих педагогічних навчальних закладах нашого країни у визначений 
період.

С. лисенкова, з метою включення в роботу кожного учня, запропонувала
коментоване управління  – коли, думаючи вголос, пояснюючи свої дії, 

учень «веде» за собою інших), випередження  – це результат відповідним чином 
організованого навчання та опорні схеми [3, с. 47, 49].

І. волков обґрунтував доцільність запровадження у початковій школі 
уроків творчості. в. Шаталов запропонував технологію інтенсифікації навчання на 
основі схемних і знакових моделей навчального матеріалу з поетапним контролем 
(аркуші взаємоконтролю).

важливо зазначити, що в усіх авторських методиках добре простежуються 
основні критерії технології: прогнозованість кінцевого результату, послідовність 
виконання дій (визнання чіткого алгоритму).

Цікавим вважаємо той факт, що досвід використання «опорних конспектів» 
з різних дисциплін як у загальноосвітніх навчальних закладах було перенесено і в 
систему вищої освіти.

у 80-х роках залишаються актуальним питання оновлення переходу 
початкової школи на чотирирічний термін. обґрунтовуючи особливості навчання 
дітей 6-річного віку Ш.амонашвілі, окрім проблем методичного характеру (фор-
ми та методи роботи з дітьми-першокласниками, новим комплектом навчально-
методичного забезпечення тощо) опікується можливістю повернення освіти на 
національне підґрунтя: «впровадження класів для шестирічних у цілісну систему 
початкової школи дасть можливість більш раціонально скласти навчальні плани й 
програми, скоротити навчальне навантаження молодших школярів, збільшити час 
на навчання рідної мови, математики, праці, музики, малювання. а в національних 
школах створити ідеальні умови для того, щоб діти почали опановувати російську 
мову як другу в найсприятливіший для цього період» [ 2, с. 7].
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надбанням педагогічної науки та освіти досліджуваного періоду стала 

педагогіка співробітництва.
Зрозуміло, це далеко не повний перелік інноваційних технологій, які 

ґрунтовно опановувалися протягом визначеного періоду студентами спеціальності 
«Початкове навчання».

Підсумовуючи все викладене, можна зробити такі висновки.
1. Модульна технології організації навчального процесу вищої школи 

та поява авторських інноваційних технологій у практичній діяльності вчителів-
новаторів суттєво впливала на процес підготовки майбутніх учителів початкових 
класів у системі вищої педагогічної освіти.

2. у період 1985-1991  рр. чітко простежується поєднання консерватив-
них тенденцій розвитку національної системи освіти з інноваційними, причо-
му поляризація протилежних тенденцій виражена ще більше, ніж це мало місце 
раніше в історії вищої педагогічної освіти.

3. для успішного реформування системи освіти з метою реалізації 
технологічного підходу важливим вважаємо ретроспективний аналіз національного 
досвіду підготовки вчительських кадрів для початкової школи.
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Теоретична, літературно-педагогічна творчість і практична діяльність 
видатного українського педагога василя олександровича Сухомлинського (1918-
1970) увійшла до історії вітчизняної педагогічної думки помітною сторінкою. 
Сьогодні, на початку третього тисячоліття, опубліковано 65 його творів, 371 видання 
тиражем близько 15 млн. примірників. вони перекладені 59-ма мовами народів світу, 
а найвідоміша книга в.о.Сухомлинського «Серце віддаю дітям» видавалася 55 разів 
32-ма мовами (дані о.в.Сухомлинської) [1]. Його педагогічні, публіцистичні та 
літературні праці й учительський досвід значно вплинули на практичну діяльність 
школи, збагатили педагогіку україни новими положеннями і думками.

Та серед корифеїв вітчизняної педагогічної науки в.о.Сухомлинський 
посідає особливе місце, оскільки саме його методичні розробки, поради та 
рекомендації широко відомі та активно використовуються у навчальних закладах 
україни та в освітніх системах різних країн світу. Твори в.о.Сухомлинського 
відомі у виданнях різними мовами народів світу від болгарської до японської; його 
спадщина розглядається (вивчається) в провідних університетах і педагогічних 
інститутах Європи, окремі статті та уривки з фундаментальних праць друкуються 
в педагогічних журналах Польщі, німеччини, чехії, Словаччини, румунії, австрії, 
Іспанії, Фінляндії та інших країн.

дана публікація присвячена питанню вивчення спадщини 
в.о.Сухомлинського польськими дослідниками та науковцями. Серед 
найактивніших дослідників педагогічної спадщини нашого видатного педагога 
вирізняються: М.библюк, в.бєлєцкій, С.ковальський, о.левін, Т.Міхалкевіч, Т.вілох 
та інші.

Публікацію творів в.о.Сухомлинського в Польщі започаткував розділ в 
книжці, присвяченій піонерській організації [8]. Значущою працею була стаття в 
«kwartalnik pedagogiczny» [7]. Журнал «Literatura radziecka» (1973, №5), що видавався 
в радянському Союзі, помістив чималий фрагмент книжки «Серце віддаю дітям». 
деякі статті Сухомлинського були надруковані в журналах «wychowanie» та «Szko-
ła Zawodowa». Загалом до 1981  року вийшло 11  перекладів польською мовою, що 
порівняно з кількістю перекладів видaнь інших європейських країн виглядає 
досить скромно. не краще виглядала ситуація і з критичними матеріалами. Перша 
спроба цілісного аналізу доробку відомого педагога з’явилася в п’яту річницю 
смерті павлиського педагога [5].



29

Научные исследования современности
З 1977  року почався новий етап у пізнанні педагогічного доробку 

Сухомлинського. в цьому році в Польщі вийшло 5  публікацій, присвячених 
вивченню педагогічно діяльності Сухомлинського. наступного року, крім перекладу 
книги «Серце віддаю дітям» і трьох рецензій на цю книгу, вийшла ювілейна стаття та 
перша велика праця професора М.библюка [4] про виховну систему українського 
педагога. в наступні роки з’являються подальші статті та рецензії, а втори різних 
праць все частіше посилаються на погляди василя олександровича та вказують на 
його багатий практичний досвід.

Педагогіка Сухомлинського часто сприймалася в Польщі як символ «но-
вого» в радянській педагогіці, а самого Сухомлинського називали «радянсь-
ким корчаком». Цікаво, що у передмові до своєї книги „Серце віддаю дітям» 
в.о.Сухомлинський пише про те, як знайомство з творами Януша корчака „коли 
я знову стану маленьким» і „Як любити дитину» розкрило перед ним світ люди-
ни, яка всю себе до останку віддала дітям: „Життя Януша корчака, його подвиг 
вражаючої моральної сили й чистоти послужили мені натхненням. Я зрозумів: щоб 
стати справжнім вихователем дітей, треба віддавати їм своє серце» [2]. Гуманізм 
педагогіки Сухомлинського, загальнолюдські цінності, які він використовував у 
моральному вихованні, роблять його педагогічну спадщину близькою поглядам 
людей, що стоять на різних ідеологічних та світоглядних позиціях.

Звичайно, між ступенем ознайомлення з доробком Сухомлинського та його 
впливом на розвиток педагогічної думки існує тісний взаємозв’язок. недостат-
ня кількість книг Сухомлинського польською мовою і адаптованих для вчителів 
опрацювань у цій сфері спричинили таку ситуацію, що Сухомлинський у Польщі 
виглядає як невідоме явище, що унеможливлює сприймання його ідей, проникнен-
ня їх до щоденної практичної діяльності польських педагогів.

Педагогічна концепція Сухомлинського містить багато узагальнень, мето-
дичних пропозицій, які могли б бути корисними у практиці виховання, якщо бу-
дуть вірно сприйняті та зрозумілі його наступниками. дослідник педагогічної спад-
щини в.о.Сухомлинського М.библюк [3] вважає, що до елементів, які можуть бути 
творчо застосовані в польських школах (в дошкільних закладах та в початковій 
школі), належать виховні техніки Сухомлинського, як, наприклад, складання казок 
і віршів, слухання «музики природи», «Подорожі по земній кулі», уроки мислення 
в природі, етичні бесіди, «життя серед книжок» тощо. до «перенесення» підійдуть 
деякі організаційні форми, як, приміром, кола улюбленої праці, вогнища культури 
в середовищі, позакласне читання, години самодіяльності чи деякі традиції – Свято 
Пісні, Свято Птахів, Свято Першого хліба (у сільських школах).

корисним може бути застосування в польських умовах шляхів вирішення 
деяких проблем виховання через працю, підготовку молоді до праці в сільському 
господарстві та організацію суспільно-корисної праці. до них належить приміром, 
постановка перед окремими класами довготривалих завдань, залучення до сезонної 
праці, звітування про виконану працю батьківському комітету, встановлення та 
виконання тривалих загальношкільних завдань, у яких будуть зацікавлені всі учні 
та вчителі школи, діяльність учнівських виробничих бригад, що працюють на 
власному розрахунку, створення в школах робітничих бригад, які б складалися з 
випускників школи. до творчого застосування придатними можуть бути форми 
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співпраці з громадськістю, проведення психологічних семінарів, піклування про 
фізичне здоров’я дітей.

Завершуючи реєстр можливостей використання педагогічної спадщини 
Сухомлинського, професор библюк вказує на ще одну істотну можливість. Мова 
йде про запозичення у Сухомлинського того, що становить особливу цінність для 
практиків  – пізнання інженерії будівництва виховної системи в школі. Творчість 
Сухомлинського, як мало чия, містить десятки практичних вказівок на тему, як бу-
дувати систему, як впливати на її ефективне функціонування та розвиток.

визнання позитивів доробку видатного педагога не означає, що його спад-
щина позбавлена і слабких сторін. насамперед польські дослідники звертають 
увагу на певну автономність практичного досвіду Сухомлинського, утопічність 
деяких його рішень. Спадщина василя олександровича характеризується певною 
апріорністю (бажані положення видаються за дійсність), стирається межа між праг-
неннями та досягнутими результатами, що утруднює повне пізнання реалізованих 
завдань.

але це не зменшує загальної вартості педагогічного доробку павлиського 
педагога. Як свідчить досвід інших видатних педагогів-новаторів (корчака, Мака-
ренка), розбіжності між їхніми педагогічними концепціями та функціонуючими си-
стемами були явищем природнім і великою мірою невідворотним. Так відбувається 
тому, що чим сміливішою, оригінальнішою є педагогічна концепція, тим важче 
вдається її втілити у життя [6].

Про слабку сторону доробку павлиського директора школи можна гово-
рити також в зв’язку з неповними теоретичними узагальненнями, що стосуються 
виховання на рівні вищому за початковий. Слабка сторона праць Сухомлинсько-
го – це численні повтори і перебільшені барви, іноді необґрунтований, патетичний 
стиль описів щоденного життя школи.

Елементи виховної системи Сухомлинського важко назвати повною мірою 
новаторськими. дослідники вбачають тут новаторство особливого виду: не йдеть-
ся про використання повністю нових засобів, умов чи революційних педагогічних 
ідей, а про нову взаємодію давно відомих і перевірених засобів.

вивчення цієї системи і умов, що дали б можливість для її розвитку, 
технології її створення директорами шкіл і вчителями могло би сприяти певною 
мірою систематизації доробку в.о.Сухомлинського, так необхідній у напрацюванні 
власної виховної системи.

крім цього, слід вказати на певні труднощі у перенесенні ідей видатного 
українського педагога на польський грунт. обмеження ці належать швидше до дея-
ких елементів системи, ніж до цілісної педагогічної концепції, і пов’язані з умова-
ми села, в яких діяла Павлиська школа (наприклад, підготовка до праці хлібороба, 
охорона природного середовища тощо). разом з тим, не повинно бути перешкодою 
у застосуванні доробку те, що досвід Сухомлинського не вдається механічно пере-
нести на інший грунт. Писав про це і сам український педагог, висловлюючи надію, 
що педагогічні колективи, які захочуть використовувати його досвід, «не будуть 
механічно копіювати його елементи».

аналіз праць польських дослідників свідчить про те, що педагогічна спад-
щина видатного українського педагога викликає інтерес не лише в нашій країні, 
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але й за кордоном. актуальні й сьогодні ідеї павлиського педагога знаходять своє 
відображення й на польську грунті, а детальний аналіз сильних та слабких сторін 
досвіду Сухомлинського свідчить про серйозний науковий підхід та прагнення 
глибоко усвідомити та реально оцінити роль і місце українського педагога в історії 
педагогічної думки. Тому можемо тільки   порадіти, що творчість василя олек-
сандровича на належному рівні поцінована і є об’єктом аналізу й дослідження у 
сучасній зарубіжній педагогіці.
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маторського руху у німецькій педагогіці на рубежі ХІХ  – ХХ століть, схарактери-
зовано соціокультурні умови німецької реформаторської педагогіки та розкрито 
загальні пріоритети навчання і виховання молодого покоління у концепціях педагогів-
реформаторів Німеччини у досліджуваний період.
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кінець хІх  – початок хх століття ознаменований докорінними 
трансформаційними процесами у світовій педагогічній науці, розгортанням так 
званої «педоцентричної революції», спрямованої на відмову від авторитаризму і 
регламентованості педагогічного процесу на користь гуманістично-демократичних 
підходів до освіти, ідей вільного виховання, природного розвитку особистості. в цей 
час педагогічна думка німеччини, торуючи власні шляхи розбудови національної 
школи як підґрунтя культури і духовності народу, не стояла осторонь світових 
модернізаційних процесів в освіті, інтенсифікуючи пошуки нових, альтернативних 
до традиційної педагогіки освітньо-виховних систем, які б відповідали стрімким 
соціально-економічним, політичним, культурним змінам, формували самостійну, 
критично мислячу, творчу особистість, здатну зайняти активну життєву позицію.

Ці потреби і завдання обумовили реформаторський рух у німецькій 
педагогіці на зламі хІх–хх століть, спрямований на радикальні перетворення у 
тогочасній освітній теорії і практиці. реформаторська педагогіка у німеччині 
переслідувала мету подолання недоліків та упереджень педагогічного 
традиціоналізму того часу та цілковитого оновлення освітньо-виховних процесів з 
метою виховання особистості, її духовного розкріпачення, оптимального розкриття 
потенційних можливостей і талантів, повноцінного прилучення до національних 
традицій та розвитку за допомогою такої особистості високої культури і духовності 
німецького народу.

на думку сучасних німецьких істориків педагогіки в. Шайбе та Г.  рьорса, 
ідеологічним підґрунтям для становлення реформаторських педагогічних ідей 
у німеччині стала так звана «критика культури», що мала місце у німецькій 
філософській думці у другій половині хІх століття та знайшла своїх апологетів у 
таких авторах, як Ф. ніцше, Ю. лянгбен, П. де лягард та ін. [9; 10]. вона виникла як 
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реакція на тогочасний прагматичний, раціоналістичний дух епохи й націлювала 
на протидію негативним явищам життя німецького суспільства того часу, серед 
яких зміна існуючих умов життя і праці, поглиблення соціальних диференціацій, 
втрата існуючих життєвих і культурних форм й, отже, дестабілізація і дезорієнтація 
людського буття. За твердженнями німецького історика Г. у. велєра, ця критика 
виражала кризові настрої епохи, які зазнали поширення на тлі індустріалізації та 
модернізації, що, своєю чергою, зумовили певний ціннісний вакуум, загублення 
традиційних ідеалів та орієнтирів, відчуття втрати власної сутності й епігонського 
існування [11].

критичні міркування П. де лягарда, Ю.  лянгбена, Ф. ніцше та ін. щодо 
культурного і духовного занепаду німецького народу часто пов’язувалися з низь-
ким рівнем якості освіти та її кризою, що виявлялася в інтелектуалізмі, науковості, 
відірваності від реальності, абстрактності тощо. аналіз праць цих авторів пере-
конливо доводить їхнє невдоволення перенасиченістю змісту освіти застарілими 
відомостями і фактами та внаслідок цього «заповненням голів учнів численними 
мертвими поняттями з минулого», «формуванням слабких особистостей, що не 
мають відчуття реальності і досвіду життя» [2; 3; 5]. вони рішуче виступали про-
ти уніфікуючої освіти того часу, що нехтувала особливостями дітей та сприяла не 
становленню індивідуальності й особистості школярів, а формуванню слухняних 
членів суспільства.

в такому контексті загальною метою виховання згадані вище мислителі 
визначали розкриття сильних сторін і природного потенціалу дитини, наголо-
шували на важливості індивідуально-орієнтованого виховання, що висуває на 
передній план розвиток індивідуальних здібностей і талантів, реалізує пріоритет 
виправданих потреб індивіда над очікуваннями суспільства щодо освіти молодого 
покоління. Цими ідеями підносилася своєрідність буття кожної дитини та сутність 
освіти як активної пізнавальної діяльності, самостійного засвоєння знань про 
дійсність [2; 3; 5].

критичні відгуки П. де лягарда [2], Ю. лянгбена [3], Ф. ніцше [5] та ін. щодо 
тогочасного стану німецької освіти та можливостей її удосконалення найбільш 
яскраво відображені у низці протиставлень, зокрема:

• живих емоцій і почуттів холодному інтелекту і раціоналізму, а відтак, «… 
освіта, що не говорить мовою серця, є мертвою» й спричиняє занепад 
творчих сил особистості;

• конкретного абстрактному, адже абстрактність освіти зумовлює її від-
даленість від дійсності, від реального життя;

• цілісності фрагментаризації, що передбачає формування окремих знань 
і вмінь у збиток цілісного розвитку людської особистості;

• індивідуального загальному, оскільки загальні освітні стандарти часто 
стають перешкодою для самореалізації індивідуального потенціалу кож-
ної людини.

відтак, саме П. де лягард, Ю.  лянгбен, Ф. ніцше та ін. стали ініціаторами 
нового педагогічного мислення у німеччині, що підносило індивідуально-
орієнтований, творчий характер освіти над її традиційними нормами та ідеалами. 
вони неодноразово наголошували на можливості розбудови кращого суспільства 
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через нові форми навчання і виховання, що сприяють становленню самобутньої, 
неповторної особистості, яка має стійкі переконання і сильний характер. лише така 
освіта, на їхню думку, уможливлює подолання духовної і культурної злиденності 
народу та може стати пусковим механізмом духовно-культурних трансформацій 
[2; 3; 5].

необхідність впливу на соціокультурну ситуацію в німецькому суспільстві 
на зламі хІх–хх століття зумовлювала поступову відмову від традиційних 
педагогічних пріоритетів, що націлювали на навчання і виховання дітей і молоді 
в інтересах держави, спричиняючи відчуження особистості від самої себе і 
духовної культури народу. Їм протиставлялися ідеї виховання, в основу яких були 
закладені нові ціннісні орієнтири – розвиток вільної, самоцінної, високоморальної 
особистості, здатної сприяти соціально-економічному і культурно-духовному по-
ступу суспільства.

Ідея про удосконалюючу людину і суспільство силу виховання була 
реалізована у численних спробах змінити стан німецької освіти на рубежі хІх–хх 
століття, яким, зазначимо, сприяла і прогресивно спрямована державна політика у 
галузі навчання і виховання молодого покоління та забезпеченням широких мож-
ливостей для всеохопної реформи шкільництва. Ініціатором радикального прак-
тичного повороту до нової школи у німеччині вважається імператор вільгельм ii, 
який у своїй промові на шкільному з’їзді 1890  року різко розкритикував прусську 
систему освіти, спрямовану на «суху гімнастику інтелекту», «муштру і зубріння». 
він закликав наблизити зміст освіти до потреб реального життя, рівня розвитку 
науки і техніки, модернізувати існуючу систему освіти заради виховання молодого 
покоління як  фізично здорових, духовно вільних, соціально налаштованих, вольо-
вих членів німецької нації і людської цивілізації [9].

Саме на такому історико-культурному та педагогічному тлі розвинули-
ся численні реформаторські педагогічні концепції як протест проти схематизму і 
формалізму традиційної педагогіки, створеної на основі хибних уявлень про дитину 
як «певний матеріал», з якого має бути сформована людська особистість, що макси-
мально відповідає окресленому заздалегідь ідеалу. Проголошуючи пріоритетність 
вільного, індивідуального, гуманістичного виховання, природного розвитку ди-
тини, самореалізації нею своїх можливостей, вони разюче дисонували з того-
часною освітньою парадигмою, з притаманним їй авторитарно-дисциплінарним 
стилем організації навчально-виховного процесу, що передбачав формування 
безініціативного та безвідмовного виконавця чужої волі, а відтак, культивуван-
ня безпорадності людини, спотворення її істинної людської природи та розвиток 
відчуття марноти життя.

освітні концепції німецьких педагогів реформаторів кінця хІх  – початку 
хх століття (Г. кершенштайнера, Г. літца, П. острайха, б. отто, Ф. Паульсена та ін.) 
передбачали рішучий виступ проти тогочасного педагогічного традиціоналізму, 
пригнічуючого дитячу особистість, удосконалення теоретичної та практичної бази 
навчання і виховання, реорганізацію «школи муштри і зубріння» в «школу вихован-
ня і праці», розвиток творчої ініціативи, виховання відповідальності, самостійності 
у прийнятті рішень та виховання вільної, гуманної, творчої особистості загалом [1; 
4; 6; 7; 8].
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особливості німецької реформаторської педагогіки кінця хІх  – початку 

хх століття можна узагальнити таким чином:
• своєрідне бачення природи дитини, рушійних сил і закономірностей її 

розвитку, що визначають зміст і методику навчально-виховного проце-
су. в її основу покладено розуміння дитинства як самоцінного періоду 
людського життя та погляд на дитину як на суб’єкта процесу власного 
розвитку. у цьому контексті повноцінне розкриття всіх сутнісних сил 
дитини залежить не від навчально-виховної діяльності дорослого, а пе-
редовсім від реалізації її спонтанної активності;

• втілення в практику принципу свободи, що сприяє звільненню дитини 
від тих пут, які сковують природні вияви її активності, й забезпечує гар-
монійний розвиток її потенційних можливостей через самодіяльність; 

• розмаїття зовнішніх стимулів та засобів активної самостійної діяльності 
дітей, адекватних рівню їхнього розвитку, психологічним і фізіологічним 
особливостям;

• яскраво виражена індивідуалізація педагогічного процесу, завдяки чому 
навчання та виховання кожної дитини здійснюється за індивідуальною 
освітньою траєкторією;

• нове осмислення ролі вчителя в освітньому процесі, яка полягає в допо-
мозі дитині оволодіти різними видами діяльності, керуючись проявле-
ним нею інтересом і знаннями про її індивідуальні й вікові особливості, 
отриманими шляхом спостереження за її розвитком і спонтанними ре-
акціями.

Ці педагогічні постулати сприяли звільненню дитинства від репресивних 
умов традиційної школи та усвідомленню виховання як сприяння індивідуальному 
розвитку дитини, її активності й самодіяльності. Їх практична реалізація викликала 
докорінні зміни в німецькій освіті на рубежі хІх – хх століть, які часто порівнюють 
з коперниківським переворотом в астрономії, адже нова школа стала справжньою 
майстернею для активної, самостійної діяльності, де школярі вчаться працюва-
ти над здійсненням своїх намірів і задумів, розвивати свої найглибші інтереси, 
оцінювати свої помилки під кутом зору не зовнішніх мірил, а власних запитів і 
цілей. Ґрунтуючись на принципах поваги до особистості дитини, індивідуалізації, 
свободи, активності, самоосвіти теоретики і практики нового виховання вважали 
дитину активним суб’єктом освітнього процесу, а не пасивним реципієнтом знань 
[1; 4; 6; 7; 8].

отже, становлення реформаторського руху в педагогіці німеччині кінця 
XiX – початку XX століття, що передбачав реалізацію принципів гуманізму і демо-
кратизму в навчанні та вихованні, висунення дитини в центр навчально-виховної 
роботи, зумовлювалося передовсім економічним, політичним, соціальним і культур-
ним розвитком країни й невідповідністю тогочасного стану освіти новим реаліям. 
Запорукою суспільного поступу й розв’язання нагальних соціально-економічних 
і культурних проблем вважалися нові форми навчання і виховання молодого 
покоління, спрямовані на розвиток ініціативної, творчої, активної, самостійної, 
високоморальної особистості. реформаторська педагогіка у німеччині наприкінці 
хІх  – на початку хх століття, безсумнівно, уможливила розв’язання цих завдань, 
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сприяючи збагаченню теорії і вдосконаленню практики виховання і навчання. 
вона стимулювала розвиток дидактики дослідженням природних закономірностей 
розвитку дітей, з’ясуванням їх вікових можливостей й індивідуальних особли-
востей, виявленням причин їх навчальної неуспішності і труднощів розвитку 
тощо. водночас зміна соціально-політичної ситуації в німеччині з 30-х років хх 
століття зумовила відмову і заборону ідей реформаторської педагогіки через їхню 
невідповідність нацистській ідеології, що інтенсивно впроваджувалась в усі сфери 
державного, громадського та культурно-освітнього життя країни.
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Значение ПеДагогичеСКого наСЛеДиЯ ВХУТеМаСа 
В ХУДожеСТВенноМ оБраЗоВании СТУДенТоВ.

аннотация. в статье рассматривается значение  педагогического наследия 
вхуТЕМаСа  и его влияние на развитие современной художественного образова-
ния.  выявляется значение перспективы изучения учебного курса пропедевтики 
как важной компоненты профессионального образования. автором сформулиро-
ваны отличительные особенности пластической пропедевтики и обнаружена ее 
связь с развитием пластической культуры и визуального языка. 

Abstract. The article discusses the importance of teaching hatS heritage and its 
influence on contemporary art education. reveals important perspectives for the study 
of the course propaedeutics as important components of professional education. author 
formulated distinctive plastic propaedeutics and discovered its connection with the de-
velopment of plastic culture and visual language.

Ключевые слова/ Key words: педагогическое наследие/ pedagogical heritage, 
художественное образование/ artistic training, образование/ education, качество об-
учения /quality of education, пропедевтика/ propaedeutics, композиция/ composition, 
инновация/innovation

Современная художественно-образовательная ситуация характери-
зуется необходимостью перестройки устоявшейся системы преподавания. 
введение Федерального государственного образовательного стандарта вПо 
третьего поколения открывает перед  художественным образованием прин-
ципиально иные горизонты, требующие выработки новых ориентиров об-
новления высшего профессионального образования, создания инновацион-
ных программ и методов их преподавания, переосмысления методической 
работы, потенциала творческого наследия выдающихся отечественных ху-
дожественных школ [2, с. 69].   

в связи с этим необходимо сохранить проверенный опытом методический 
путь подготовки профессионалов, приспосабливая их к современным требовани-
ям новых стандартов. 

Сегодняшний интерес к наследию выдающихся художественных школ хх 
века в условиях перестройки всей системы образования кажется особенно акту-
альным, т.к. внедрение в вузовскую практику новаторских и инновационных ав-
торских педагогических практик и опытов является инструментом повышения 
интенсивности и качества обучения. 



38

Badania naukowe naszych czasów 
вхуТЕМаС (высшие Государственные художественно-Технические Ма-

стерские) - уникальное явление в сфере художественного образования, завоевав-
шее мировое признание.  За небольшой период его существования (1920-1930-е 
гг.) был задан мощный вектор развития современного художественного языка, 
освоения новых путей взаимодействия науки, техники, искусства и архитектуры. 
вхуТЕМаС, сочетая в себе функции учебного заведения и производственных 
мастерских, оказал огромное влияние на развитие материально-художественной 
культуры. в педагогическом коллективе специалистов всех видов искусства рабо-
тали такие мастера, как д. кардовский, в. Фаворский, д. Моор, а. веснин, к. Мель-
ников, а. Щусев, С. Герасимов, а. лентулов, П. кончаловский, р. Фальк, а. родченко, 
в. Татлин, в. Мухина, П. Флоренский и др. Преподавательский состав института 
стремился создать атмосферу художественно-творческого поиска и найти свой не-
повторимый методический путь подготовки художников всех специальностей.

основная особенность этого пути состояла в том, что обучение строилось 
от общего художественно-пластического образования, через специальное художе-
ственное – к профессиональному образованию. Соответственно была построена и 
структура учебного заведения, помимо специальных факультетов  изобразительно-
го искусства (живописный, скульптурный) и производственных (архитектурный, 
полиграфический, металлообрабатывающий, деревообделочный, текстильный, 
керамический), обязательное для всех вводное основное отделение. все факуль-
теты объединял общий пропедевтический курс, который студенты проходили на 
основном отделении. Программа обучения на основном отделении явилась исто-
рическим достижением вхуТЕМаСа. в условиях создания новой системы подго-
товки художников  особенно актуальным было внедрение в практику авторских 
педагогических программ и опыта, как инструмента повышения интенсивности и 
качества обучения.

необходимо отметить, что новаторские программы рождались в обстанов-
ке активных экспериментальных поисков, проводимых в то время во всех обла-
стях искусства и художественной педагогики. ориентация на единение искусства 
и промышленности способствовала созданию модели подготовки «художников-
мастеров высшей квалификации для промышленности, а также инструкторов и 
руководителей для профессионально-технического образования» [3, с. 7] и требо-
вала выработки наиболее общих основ художественной подготовки, абстрагиро-
ванных от конкретного характера каждого искусства. аналогичным путем в это же 
время шел баухауз (1919-1933 гг.), пропедевтика которого должна была обеспечить 
создание  основы для всех видов пространственно-пластических искусств и для 
формирования предметно-пространственной среды человека до сих пор остается 
актуальной. Педагогические подходы в профессионально-художественной подго-
товке студентов вхуТЕМаСа и баухауза близки по своей сути: «Гораздо важнее 
научить определенному методу мышления, чем голым правилам …» [1, с. 28]. Тем не 
менее, пропедевтические программы вхуТЕМаСа имели свои отличительные чер-
ты, сущность которых заключалась в комплектности пропедевтики, объединявшей 
в себе художественные и научные начала, и в ее принципиальном новаторстве. 

обучение осуществлялось по следующим направлениям: графическому 
(рисунок – основа всех искусств); плоскостно-цветовому, в котором рассматри-
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вались процессы формообразования, проблемы взаимоотношения между формой, 
пластикой и цветом, способы выявления объема и пространства с помощью цвета 
на плоскости, цвет как функция формы, как средство для создания новой пласти-
ческой реальности, новой эмоциональной атмосферы, новых эстетических пере-
живаний; объемно-пространственному, где изучались дисциплины, связанные с 
трехмерными формами (исследование формальных связей, соотношений между 
отдельными элементами и группами элементов формы, процессов формообразо-
вания, законов композиции); пространственному, где исследовались законы ор-
ганизации пространственной формы. дисциплины активно развивали проектное 
мышление, графическое мастерство, объемно-пространственное представление, 
цветовую культуру. Способность полихромии визуально преобразовывать гео-
метрический вид формы является проявлением ее формообразующего действия. 
изменение полихромии позволяет изменять визуальный образ формы и про-
странства. Значимость цветовой культуры в творчестве художника, архитектора 
требовало методической разработки ее изучения как одного из важнейших средств 
формирования материально-пространственной среды.

Пропедевтический курс, созданный преподавателями вхуТЕМаСа, полу-
чил высокую оценку на всемирной выставке декоративных искусств в Париже в 
1925 г. Следует особо отметить, что для преподавания художественных дисциплин 
были приглашены талантливые художники, архитекторы, деятели культуры, лиде-
ры авангардных направлений. их объединял интерес к проблемам формообразо-
вания, архитектурно-пространственным композиционным закономерностям, экс-
перименты с цветом, формой, фактурой и другими средствами художественной 
выразительности. именно в этой творческой среде возникали новые идеи, формы 
и методы преподавания. а. лавинский, возглавивший мастерскую скульптурного 
факультета вводил «объективный метод преподавания», который предусматривал 
аналитическое изучение простых геометрических объемных форм и их сочетаний 
[4, с. 112]. Сторонники данного метода, создатели пропедевтических дисциплин пе-
реходили от экспериментов в области изобразительного искусства, от формально-
эстетических поисков к разработке конструкций, архитектурных проектов и кон-
кретных вещей, искали пути перехода к формированию нового предметного мира. 
искусство, по их мнению, всегда было утилитарно. утратив это значение в зри-
тельной организации форм, оно теперь обращается к «чистой» форме. новая кон-
цепция формы, связанная с анализом и разложением зрительных образов, дает и 
новые зрительные ощущения. 

осмысление процессов творчества, поиск объективных и универсальных 
принципов формообразования, научных подходов к проблемам пластических ис-
кусств дало импульс к становлению методического фундамента художественной 
педагогики. большой вклад в становление профессионального образования внес 
а. родченко. внедряя новые методы преподавания, он видел задачи производствен-
ного искусства в проектировании всей окружающей человека предметной среды. 
диапазон разработок мастера и его учеников обширный: оборудование для быта, 
культурно-просветительских учреждений, для выставок и др. Среди тех, кто созда-
вал  основы художественной педагогики, комплексность обучения, разрабатывал 
формально-аналитический метод, руководил дипломными проектами студентов 
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были художники, архитекторы, получившие художественное образование в доре-
волюционные годы. история вхуТЕМаСа оказала значительное влияние на раз-
витие профессионального образования в дальнейшем. Практическая значимость 
педагогического наследия вхуТЕМаСа, выдержавшего испытание временем и не 
утратившего своей ценности сегодня, вносит свой вклад в парадигму обновления 
современного художественно-профессионального образования.
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К ВоПроСУ оБ инТеграТиВно – ДиФФеренЦироВанноМ ПоДХоДе 
К ПраКТичеСКой ПоДгоТоВКе БУДУЩиХ СПеЦиаЛиСТоВ 

СоЦиаЛЬной СФеры

в современных условиях становится актуальной проблема востребованно-
сти работодателем выпускника вуЗа не узкопрофессиональной подготовки, жест-
ко ориентированного на конкретные объекты и предметы труда, а выпускника ин-
тегрального типа, который овладел, прежде всего, способностью самостоятельно 
добывать знания, обладает определённым универсализмом, что показывает анализ 
основных тенденций развития социальной, производственной и образовательной 
сферы в разных странах мира. Сегодня в основных образовательных программах 
высшего профессионального образования цели, содержание и результаты обуче-
ния формулируются с учётом заявленных компетенций в Федеральных государ-
ственных образовательных стандартах третьего поколения. При этом усиливается 
проблемно-исследовательская, практико-ориентированная направленность обуче-
ния, все виды студенческой практики приобретают прикладной характер и связа-
ны с выполнением проектов, ориентированных на запросы работодателей.

Таким образом, можно сказать, что переход от знаниевой парадигмы обра-
зования к компетентностной состоялся. компетентность имеет практикоориенти-
рованную направленность и проявляется через призму личностных особенностей 
только в процессе деятельности. различные виды практики, стажировки, выполне-
ние курсовых, выпускных и научно-исследовательских работ позволяет только в 
определенной степени оценить сформированность компетенций будущего бакалав-
ра соответствующего профиля. Соответственно содержание студенческой практики 
с ролевыми функциями в разных видах деятельности позволяет сократить разрыв 
между теоретическим обучением и практической подготовкой выпускника.
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По мнению ряда учёных, современный человек в течение своей жизни вы-

нужден будет несколько раз поменять не только место работы, но и профессию. 
Это означает, что профессиональная подготовка должна носить непрерывный ха-
рактер. к такому повороту событий человека нужно готовить уже в вузе. что ка-
сается профессиональной подготовки специалистов социальной сферы, то на наш 
взгляд, она и сейчас носит непрерывный характер и учитывает интегративные тен-
денции в их подготовке, суть которых описана в докторской диссертации и.а. ла-
рионовой [4].

Процессы интеграции и дифференциации, которые присутствуют в си-
стеме непрерывной профессиональной подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием социального профиля реализуются через 
интегративно-дифференцированный подход. Его использование в подготовке со-
циальных педагогов и специалистов социальной работы предполагает наличие 
двух составляющих: дифференцированную и интегрированную. дифференциро-
ванная составляющая определяется ФГОС ВПО, а интегрированная составляющая 
определяется совместной подготовкой специалистов социальной сферы, обеспечи-
вающая возможность социальным педагогам выполнять функции специалистов по 
социальной работе и наоборот – специалистам по социальной работе – функции 
социальных педагогов [1].

в данной статье мы расскажем об опыте применения интегративно-
дифференцированного подхода при организации практической подготовки специ-
алистов социальной сферы при проведении студенческой практики в институте 
социального образования уральского государственного педагогического универ-
ситета, которое является одним из условий подготовки конкурентоспособного, мо-
бильного специалиста социальной сферы.

Практика – условие и средство формирования компетенций. Цель студен-
ческой практики определяется потребностями совершенствования практической 
подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием в вузе. дан-
ную цель можно разбить на две составляющие: универсальную и специфическую. 
универсальная компонента цели не зависит от профиля подготовки и связана с 
формированием общекультурных и ключевых компетенций, а также развитием 
социально-значимых личностных качеств специалиста. Специфическая компо-
нента цели обусловлена особенностями профессий специалиста по социальной 
работе и социального педагога и заключается в формировании профессиональных 
умений, навыков и профессиональных компетенций, определяемых федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального об-
разования [3].

в институте социального образования уральского государственного пе-
дагогического университета (г. Екатеринбург) с 1991 года ведется подготовка спе-
циалистов по социальной работе и социальных педагогов. С целью повышения 
мобильности выпускников, их конкурентоспособности, к организации практики 
студентов мы подходим с позиции интегративно-дифференцированного подхода, 
реализация которого позволяет студентам осваивать роли и функции социальных 
педагогов и специалистов социальной работы в период обучения в вузе. основной 
принцип, который положен в процесс практической подготовки, принцип непре-
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рывности [2]. он реализуется с первых дней пребывания студента в университете. 
начинается практическая подготовка с участия всех студентов-первокурсников в 
недельных учебно-методических сборах, которые проходят в одном из загородных 
лагерей в окрестностях г. Екатеринбурга. Цель организации такого мероприятия - 
сплочение академических групп и выявление студенческих лидеров. в советских 
вузах этот процесс реализовывался на знаменитой «картошке».

Программа сборов предусматривает теоретические занятия, которые про-
водят ведущие преподаватели института, его руководители. Этому посвящается 
первая половина дня, а во второй половине (её реализует студенческий совет) про-
водятся спортивные мероприятия, тренинги на cплочение, творческие конкурсы, 
разработка проектов и т.п.

в процессе учебно-методических сборов студенты-первокурсники знако-
мятся с традициями вуза, развивают такие компетенции как умение работать в 
команде, быстро принимать решения, быть лидером и подчинённым, уметь взаи-
модействовать с разными категориями вузовских работников и студентами стар-
ших курсов. командиры студенческих отрядов присматривают на сборах потенци-
альных бойцов.

Совместная подготовка различных конкурсов, ролевых игр, подготовка и 
участие в верёвочном курсе позволяют студентам лучше узнать друг друга, выя-
вить лидеров в группе, сформировать актив группы. Традиционная «свечка» перед 
сном позволяет провести рефлексию дня, отметить тех, кто внёс больший вклад в 
копилку группы и её успех в том или ином мероприятии. 

надо отметить, что во время сборов студентов первого курса сопровожда-
ют наставники (фактически выполняющие функции кураторов). в институте со-
циального образования отказались от кураторов-преподавателей ещё несколько 
лет назад и ввели институт наставников. Это студенты старших курсов, которые 
по желанию работают в этом качестве. Этот процесс можно рассматривать как 
интеграцию первокурсников в студенческую семью. Заканчиваются сборы тради-
ционным костром, на котором студенты 5 курса передают символический ключ 
института социального образования первокурсникам.

к ознакомительной практике студенты первого курса готовятся в течение 
первого семестра. Теоретическая подготовка включает изучение дисциплин «вве-
дение в специальность» и «основы волонтёрской деятельности». Этот вид практи-
ки организован в институте таким образом, что первокурсники идут в семьи, вос-
питывающие детей-инвалидов и в детские дома, где работают с детьми-сиротами. 
ознакомительная практика организуется одновременно для студентов - будущих 
социальных педагогов и специалистов по социальной работе. в семьи практиканты 
идут парами, задания получают одинаковые, но у одних в задании ключевое поня-
тие «социальный», у других «педагогический».

ознакомительная практика (мы её ещё называем волонтерской) ориенти-
рована на содействие профессиональному самоопределению студента как будуще-
го специалиста социальной сферы через волонтерскую деятельность. в процессе 
социально-значимой волонтерской деятельности студенты усваивают этические 
принципы профессионального общения, проверяют уровень адаптированности к 
избранной профессии. 
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на первом курсе в процессе ознакомительной практики большую роль 

играет проведение консультаций преподавателями совместно с работниками 
учреждений-мест практики непосредственно в учреждениях социальной сферы, 
где студенты получают необходимую информацию не только о своей будущей про-
фессии, но и необходимые сведения для успешной работы с детьми-инвалидами и 
детьми-сиротами в рамках ознакомительной практики, сравнивают и оценивают 
свои способности, знания, умения и компетенции, а также готовность к социаль-
ной и социально-педагогической деятельности.  

Студенты-первокурсники принимают участие в проведении и подготовке 
внеучебных мероприятий и научных конференций. Это позволяет им развивать ком-
муникативные компетенции, учиться взаимодействовать с различными категориями 
участников, начиная от школьников, которые участвуют в региональном конкурсе 
«Земли уральской самородки» до чиновников разного ранга и профессоров во время 
научных мероприятий, как то конференций, форумов, конгрессов и т.д.

учебная практика студентов второго курса нацелена на интеграцию и со-
поставление теоретических и практических знаний по работе с детьми и подрост-
ками, т. к. студенты института социального образования, будущие специалисты 
социальной работы и социальные педагоги, традиционно, учебную практику про-
ходят в детских оздоровительных лагерях в роли вожатых и воспитателей. Главная 
задача учебной практики – это формирование у студентов умений, навыков и ком-
петенций, связанных с работой во временных детских коллективах, развитие чув-
ства ответственности не только за проведение социально-педагогической работы, 
но и за здоровье и жизнь детей, совершенствование коммуникативных, диагности-
ческих, аналитических и организаторских умений и компетенций.

Практика студентов третьего курса является интегрирующим видом подготовки 
специалистов социальной сферы и проводится в условиях образовательных и социаль-
ных учреждений разных типов, в которых студент самостоятельно выполняет реальные 
профессиональные задачи, определяемые программой практики. данный вид практики 
преимущественно ориентирован на формирование психолого-педагогической компе-
тентности будущего специалиста, которая составляет базовую основу его функциональ-
ной грамотности и подготовленности. Студенты-практиканты знакомятся с направ-
лениями работы специалистов образовательных учреждений, изучают нормативную 
документацию, систему взаимодействия образовательных и социальных учреждений с 
различными социальными партнерами, под руководством наставников (руководителей 
практики от учреждений) работают с закрепленной группой учащихся, наблюдают за 
проблемными учащимися, осуществляют патронаж семей и т.д.

Практическая подготовка студентов 4 и 5 курсов носит более дифферен-
цированный характер за счет получения той или иной специализации (сейчас 
профиля) в рамках основной образовательной программы. Задание на практику 
разрабатывается с учетом требований специализации или профиля и носит более 
выраженный индивидуальный характер. Схематично организация практической 
подготовки специалиста социальной сферы представлена на рисунке 1.

в каждом виде практики ставятся и решаются конкретные цели и задачи, с 
каждым последующим курсом практика становится сложнее и охватывает больше 
функций, происходит усложнение ролевого репертуара будущего специалиста. 
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Программы соответствующих видов практики отличаются друг от друга 
степенью сложности поставленных перед студентами задач. Так на 1 курсе студент 
в процессе практики выступает в роли волонтера, на 2 курсе в роли вожатого, ор-
ганизатора временного детского коллектива в условиях летнего отдыха, на 3 курсе 
студент уже является помощником специалиста, на 4 курсе — дублером специали-
ста и на 5 — стажером. Таким образом, с каждым последующим курсом на будуще-
го специалиста социальной работы или социального педагога возлагается больше 
ответственности, обязанностей и функций.

Так, если в процессе практики на 1 курсе студенты приобретают новые 
знания, умения, навыки, компетенции, то в процессе практики 2, 3, 4, 5 курсов сту-
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Рис. 1. Модель организации практической подготовки специалиста социальной сферы
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денты не только приобретают, но и совершенствуют накопленные знания, умения 
и навыки, приобретённые компетенции проверяются в практической деятельности. 
Если в процессе практики на 1 курсе студенты принимают участие в деятельности 
специалистов, то в процессе практики на 2, 3, 4, 5 курсе студенты осуществляют 
самостоятельную профессиональную деятельность под руководством преподавате-
лей и специалистов-сотрудников учреждений-мест практики. 

Студенты младших курсов в процессе практики осваивают современные 
технологии, различные формы и методы социальной и социально-педагогической 
деятельности с различными категориями населения, а студенты 3, 4, 5 курсов – уже 
самостоятельно ориентируются в социальной среде, квалифицированно проводят 
социальную диагностику и участвуют в разработке и реализации различных тех-
нологий, форм и методов социальной и социально-педагогической деятельности. 

Также немаловажно, что в процессе практики студенты 3,4,5 курсов вы-
рабатывают творческий и исследовательский подходы к профессиональной работе, 
проводят научные исследования, результаты которых оформляют в виде курсовых 
и выпускных квалификационных работ. в процессе прохождения практики важно 
не только развивать профессиональную компетентность, но и, как гласит один из 
принципов социальной работы, «не навредить» клиентам. 

Практика у студентов 4, 5 курсов создает условия для интегрированного 
применения студентами знаний, умений, компетенций, приобретенных в процессе 
изучения курсов психологии, педагогики, социальной педагогики, теории и техно-
логии  социальной работы и др.

Практика способствует самоопределению студентов, дает возможность 
проведения опытно-поисковой работы по теме исследования на выпускном курсе 
в условиях социального учреждения, готовит студентов к практической деятельно-
сти социального педагога и специалиста по социальной работе, способствует адап-
тации выпускников вуза на рабочих местах, закреплении молодых специалистов, 
стимулирует к профессиональному самосовершенствованию и саморазвитию.

в результате прохождения производственной и стажерской практики сту-
дент получает представление о методологических и теоретических основаниях 
деятельности социального педагога, специалиста по социальной работе в реальной 
практической деятельности, знакомится с нормативно-правовой документацией 
конкретных учреждений, в которых проходит практика. 

опыт нашей 20-ти летней подготовки специалистов социальной сферы до-
казывает, что в процессе практической профессиональной деятельности студента 
происходит развитие взаимодействия и духовного общения субъектов образова-
тельного процесса, обогащение набора ценностных ориентаций; преобразование 
потребностей, интересов, уточнение целей совместной деятельности. Творческая 
активность студентов-практикантов и соответственно, результаты студенческой 
практики существенно зависят от выбора приоритетов и формирования навыков 
самостоятельной работы студентов, от индивидуализации процесса обучения, от 
опоры на личностно-деятельностный опыт каждого обучающегося.

Существенным компонентом учебного процесса является мониторинг 
качества практической подготовки студентов, который осуществляется отделом 
качества института. Это предусмотрено системой менеджмента качества, кото-
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рая была сертифицирована в 2008 году. в процессе мониторинга анализируются 
не только результаты практики, но и удовлетворённость её организацией студен-
тов, родителей, потенциальных работодателей, преподавателей- руководителей 
практики от вуза и руководителей практики от учреждения. он организован так, 
чтобы обеспечить эффективное взаимодействие субъектов при выполнении прин-
ципиально важного условия – доведения итогов работы студентов-практикантов 
до функционально-завершенного вида, соответствующего требованиям государ-
ственного образовательного стандарта и требованиям работодателей.

реализацией интегративно-дифференцированного подхода в практиче-
ской подготовке специалистов является и проведение практики по методу органи-
зации практики «в команде» временных коллективов студентов и руководителей 
практики. каждая команда состоит из 2-5 студентов разных специальностей и двух 
руководителей – преподавателя института социального образования и представи-
теля из учреждения – места практики.

Сущность интегративно-дифференцированного подхода заключается в та-
кой организации работы команд студентов-практикантов, при которой они в режиме 
реального времени выполняют производственные задания, ускоряющие технологиче-
скую подготовку специалистов социальной сферы. При работе в команде ярко прояв-
ляется синергетический эффект: возникает новое, «коммуникативное» состояние, на-
ходясь в котором, коллектив обучающихся ускоренно реализует общую для всех цель.

Суть метода «работа в команде», успешно применяемого в урГПу – раз-
витие общекультурных и профессиональных компетенций, а также социально и 
профессионально важных качеств каждого участника команды.

Таким образом, в условиях отхода от узкой специализации и обращения к 
широкой междисциплинарной и фундаментальной базе профессионального обра-
зования, применение интегративно-дифференцированного подхода к организации 
непрерывной студенческой практики, является одним из условий подготовки кон-
курентоспособного, мобильного специалиста социальной сферы.
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у третьому тисячолітті вимоги до фахівці збільшуються та ринок праці 
вимагає більше конкурентноспроможних випускників внЗ. Тому основне за-
вдання викладачів та науковців знайти сучасний підхід до навчального процесу, 
створювати та впроваджувати нові методи та технології навчання. Процес освіти 
у вищих навчальних закладах має бути не лише пояснення, яке запам’ятовується 
або записується студентом,  – це повинна бути і мислетворча, активна робота на 
заняттях та зацікавленість даним матеріалом.

відомий американський філософ Е. Тоффлер вважає, що світ, який швид-
ко утворюється від зіткнення нових цінностей і технологій, нових геополітичних 
відносин, нових стилів життя й засобів сполучення, вимагає зовсім нових ідей і 
аналогій, класифікацій і концепцій [1]. Цей вислів ми можемо віднести і до розвит-
ку освіти.

Система освіти вищого технічного навчального закладу потребує 
культурологічного підходу і проблеми культурологічної підготовки, як ніколи, го-
стро стоять у підготовці фахівців з технічною освітою. результати опитування вия-
вили скептичну думку студентів, що культурологічні знання не відіграють ніякої 
ролі у професійному статусі випускника технічного внЗ, а вивчення гуманітарних 
дисциплін це лише марнування часу, який можна витратити на удосконалення 
професійної майстерності. крім того, в останні роки в технічних внЗ спостерігається 
тенденція на значне зменшення годин для культурологічних дисциплін або пере-
ведення взагалі на факультативи. але вихований лише на технічних ідеях інженер 
може бути автором проектів, які небезпечні для людства.

Ми повністю підтримуємо думку Ю. Фокіна, який вказує на те, що останні 
технічні нововведення можуть виходити далеко за рамки техніки. Тому спеціаліст 
технічного профілю повинен бути перш за все суб’єктом культури, здатним з позиції 
культури усвідомлювати та морально оцінювати загальнолюдські наслідки тих або 
інших змін в сфері техніки. в недалекому минулому саме суспільні якості людини 
розглядались як результат освіти. Сьогодні стало очевидним недостатність такого 
підходу. освічена людина є особистістю, тобто членом конкретного суспільства, 
і повинна усвідомлювати себе частиною людства в цілому. Це досягається через 
усвідомлення себе в якості суб’єкта культури – носієм та активним продовжувачем 
вищих досягнень у прагненні до істинної людяності. Призвичаївшись до того, що 
головна мета вищої технічної освіти  – підготовка спеціаліста, вказує автор, часто 
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забувають, що безкультурний фахівець – це аморальний фахівець. Такий спеціаліст 
небезпечний не лише для суспільства, але й для людства [2, с. 44].

основою сучасної культурологічної освіти може слугувати концепція 
компетентнісного підходу до навчання майбутніх випускників внЗ. Погляди на 
компетентнісний підхід в освіті представлені в наукових працях в.  байденка, в. 
безрукав, л.  ващенко, в.  дьоміна, Е. Зеєра, н.  бібік, в.  краєвського, о. локшина, 
о. овчарук, л. Петровської, в. Петрук, о. Пометун, о. Савченко, л. Тархан, а. ху-
торського, М. чошанова, С. Шишова та ін.

Звичайно, за роки незалежності вища школа україни зазнала значних змін 
та перегляду навчальних програм. Сьогодні ми можемо бачити готовність педагогів 
у процесі інженерної підготовки студенів до впровадження компетентнісного 
підходу в організації навчання, але, на жаль, серед формування ключових ком-
петентностей не приділяється значної уваги формуванню культурологічної 
компетентності у студентів технічних вищих навчальних закладів. Молодь, яка 
потрапляє в технічний внЗ, (завдяки специфіці внЗ), не має належного досту-
пу до культури (у широкому розумінні цього слова). на нашу думку, формування 
культурологічної компетентності має бути різнопланове та надавати молоді право 
вибору в процесі інкультурації.

Проблема культурологічної підготовки майбутніх інженерів набуває 
особливої актуальності сьогодні, коли зважаючи на економічні, виробничі, технічні 
зв’язки з іншими країнами, роботодавець вимагає від фахівця відповідної етичної 
поведінки, культури діалогу, розуміння інших культур, внутрішньої толерантної 
поведінки. Питання взаємозв’язку культури і освіти розкривають у своїх працях: 
н. алексєєв, в. андрєєв, І. арановська, М. боровик, Т. буяльська, в. Зінченко, І. Зим-
ня, І. Зязюн, л. кондрацька, І. лернер, а. литвінцева, Т. Мельничук, о. Панкратова, 
в. Сластьонін, Є. Шиянов, в. Шубін, І. Якиманська та ін.

незважаючи на важливість значення культурологічної компетентності в 
освіті це питання висвітлено недостатньо, адже культуру неможливо виділити окре-
мо в загальній структурі суспільства. вона органічно пов’язана з усіма сторонами 
життєдіяльності та є регулятором життя. культурологічна компетентність студен-
та є тим основним стержнем, на якому базується його професійна майстерність.

нами сформульовано визначення „культурологічна компетентність 
майбутнього інженера” як наявність знань, навичок, що дозволяють правильно 
орієнтуватися у сучасному просторі соціокультурних цінностей, мають здатність 
до їх реалізації та протистояння антигуманістичним тенденціям у професійній 
діяльності.

Можна виокремити основну мету формування культурологічної 
компетентності  – удосконалити процес формування так, щоб не зашкодити само-
вираженню студента та його індивідуальності, а надати йому можливість розуміння 
суті культурологічних проблем.

Потрібно також відмітити, що внЗ перестали бути закладами для еліти. 
Молодь, яка вступає у внЗ, черпає, в основному, свої культурологічні знання як 
споживач „культурного хламу”. Тому проблема, яка постає перед викладачами 
культурологічних дисциплін, полягає у правильному і доступному викладенні 
матеріалу. Як ми уже зазначали, культурологічні знання є особлива та окрема 
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сфера знань, тому подання матеріалу „не для культурологів” вимагає ретельної 
підготовки та правильного вибору.

Ми пропонуємо розглядати деякі теми через призму мистецтва. Мистецт-
во поряд з міфологією, релігією, філософією є однією із форм духовної культури, 
тому ми вважаємо, що саме мистецтво має бути основою технології формування 
культурологічної компетентності майбутнього інженера. Теоретичний матеріал, 
який подається під час викладання культурологічних дисциплін, не дає можливості 
студентам правильно оцінити важливість цих знань. на нашу думку, теоретичний 
матеріал має підкріплятися і практичними знаннями. не можливо розповідати 
студентам про культурні надбання, базуючись лише на „голих” цифрах або фак-
тах. наприклад, студент, що знає все про біографію композитора, може не знати 
про напрям музики, в якому працював даний композитор, не чув її. не можли-
во дати повноцінні знання студенту розповідаючи про інструмент, подавши лише 
історичні факти і не маючи можливості прослухати звучання даного інструменту. 
Звичайно, теоретична частина занять відіграє значну роль, адже матеріал потрібно 
добирати не лише цікавий, а й зрозумілий та відповідний аудиторії.

Ми не стверджуємо, що теорія відіграє другорядну роль у викладанні 
культурологічних дисциплін, але, закладаючи знання з математики чи мови, їх 
підкріпляють і практичними вправами. Це не означає, що, вивчаючи один із видів 
мистецтва (живопис, музика і т.п.), студент технічного внЗ повинен навчитися гра-
ти на музичному інструменті чи малювати. Звичайно ні, але побачивши музичний 
інструмент і почувши музику, виконану на ньому, студент має можливість кра-
ще зрозуміти творчість композитора, закріпити свої теоретичні знання, і застосу-
вати їх у подальшому житті. Ми не випадково акцентуємо увагу на практичному 
вивченні матеріалу, адже в нашому розумінні практика з таких дисциплін полягає 
в прямому контакті з культурою, тобто якщо це музика, то не механічне прослухо-
вування на аудіо- носіях, а прослуховування музики „в живому виконанні”.

у вінницькому національному технічному університеті формування 
культурологічної компетентності проходить не лише за допомогою гуманітарних 
та культурологічних дисциплін. Понад 15  років назад у розклад внТу, за ідеєю 
професора Т.б. буяльської, введено інноваційний курс «культурологічний прак-
тикум», під час якого, поряд з іншими дисциплінами культурологічного циклу, 
нами формується культурологічна компетентність у майбутніх інженерів і який 
ми відносимо до інноваційних форм навчання.

культурологічний практикум  – це специфічні заняття (переважно ми-
стецького спрямування), що існують в розкладі нашого університету понад де-
сять років і вважаються своєрідним ноу-хау внТу. Такі заняття не передбачені 
міністерськими нормативними програмами і є однією з інноваційних технологій 
у викладанні гуманітарних дисциплін. Заняття організовуються і проводяться для 
студентів І-ІІІ курсів усіх спеціальностей в актовій залі університету один раз на 
місяць згідно за розкладом кожного факультету протягом двох триместрів (84  го-
дини, з них 36  годин  – практичні заняття, 48  годин  – позааудиторна робота). За-
няття культурологічного практикуму передбачають, перш за все, збагачення та 
поглиблення художнього досвіду студентської молоді, розвиток асоціативного мис-
лення, набуття умінь декодувати різноманітні художні знаки і символи, розуміти 



51

Научные исследования современности
мову мистецтва тощо. Заняття організовуються і проводяться як лабораторні. 
лабораторією в даному випадку стає актова зала (а не звичні навчальні аудиторії), 
в якій створюється навчальна модель концертної зали, кінозали, театральної зали 
або конференц-зали. Головна мета занять „культурологічного практикуму”  – на-
буття практики невимушеного, свідомого, адекватного перебування в культурно-
мистецькому середовищі [3, с. 29].

Мета викладання курсу „культурологічний практикум”  – сформувати у 
майбутніх фахівців технічного спрямування вміння сприймати, оцінювати та тво-
рити мистецтво.

Сприйняття мистецтва  – процес і результат сприймання й усвідомлення 
інформації, що міститься в художніх образах.

оцінювання мистецтва  – процес і результат з’ясування міри естетичної 
довершеності художніх творів.

Творення мистецтва  – процес і результат винайдення нового, того, чого 
раніше не було в мистецтві [4].

Зважаючи на те, що заняття з культурологічного практикуму має нову 
методику проведення лекцій та відбувається у великій аудиторії (близько двохсот 
чоловік), не можливо не приділити увагу роботі викладача, його підготовці до за-
няття, педагогічній майстерності. викладач під час проведення занять виступає як 
(викладач) – лектор, (викладач) – ведучий (можливо, навіть конферансьє), режисер 
та учасник дійства (особливо на лекціях-концертах, лекціях-прес-конференціях), 
актор, критик, сценарист.

Потрібно звернути увагу на те, що кожне заняття не повторне, навіть 
якщо повторюється тематика заняття, його не можливо провести шаблонно, адже 
це не звичайна стандартна лекція, коли все прописано і викладач у кожній групі 
(чи на потоці) подає один матеріал для всіх, який лише розкриває тему. Заняття з 
культурологічного практикуму  – це окремий сценарій концерту, творчої зустрічі, 
тематичного вечора, де викладач виступає також в ролі сценариста.

Щоб здійснити все це викладач повинен добре орієнтуватися не лише 
в темі заняття, а й вміти доступно подати тему, вдало підібравши згідно з зако-
нами написання сценарію, художні вставки, якщо в цьому є потреба на даному 
занятті. у викладача повинен бути великий багаж мистецьких, культурологічних, 
педагогічних знань.

Під час розробки занять викладач проявляє креативність, яка може вира-
жатися у таких факторах, як:

– вдало підібраний навчальний матеріал, щоб зацікавити студентів;
– продумування правильної послідовності номерів (згідно з тематикою, 

смислом, психологічним впливом);
– поєднання слова та музики або іншого дійства;
– правильно підібрані запитання для творчого завдання студентів; адже ці 

завдання – це не просто відповіді на запитання теми, а й роздуми студентів з даної 
проблематики;

– вдалий підбір відеоінформації;
– зовнішній вигляд викладача (відповідно тематиці заняття).
розробка кожного заняття потребує особливої уваги та творчості. За-
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няття з культурологічного практикуму не можуть бути вдалими, якщо педагог не 
володітиме відповідними організаторськими здібностями.

Під час проведення занять з культурологічного практикуму викладач не 
може бути впевненим, що заняття пройде за такою самою схемою, як проходило 
раніше, адже невідомо, в якому руслі піде спілкування з акторами, які запитання 
очікувати від аудиторії. лекції-концерти пов’язані не лише з текстом викладача або 
відеоматеріалом, а й з роботою багатьох інших людей, таких, як звукооператори, 
освітлювачі, музиканти, хореографи і т.д. Тому під час заняття можуть виникати 
і не передбачувані ситуації (хвороба когось із артистів, неполадка з освітленням 
чи фонограмою і т.п), і викладач повинен вміти заповнити паузи, не розгубитися, 
зорієнтуватися в такій ситуації. для цього потрібна не лише педагогічна, а й ак-
торська майстерність, адже ці дві майстерності тісно пов’язані одна з одною. За-
вдяки роботі викладача на заняттях з культурологічного практикуму при вдалому 
поєднанні всіх факторів, які ми перерахували та прикладів організації практичних 
занять із культурологічних дисциплін, відбувається формування культурологічної 
компетентності у студентів технічних внЗ.

отже, незважаючи на важливість значення культурологічної компетентності 
в освіті та роль викладача в її формуванні, дане питання висвітлено недостатньо. 
культура органічно пов’язана з усіма сторонами життєдіяльності та є регуля-
тором життя і її неможливо виділити окремо в загальній структурі суспільства. 
культурологічна компетентність студента є тим основним стержнем, на яко-
му базується його професійна компетентність, тому педагогічна майстерність, 
креативність викладача має сприяти та допомагати майбутнім інженерам у 
формуванні даної компетентності, налаштовувати на подальше вдосконалення.
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инТеграТиВнаЯ ПроФеССионаЛЬнаЯ ПоДгоТоВКа БУДУЩиХ 
СПеЦиаЛиСТоВ СоЦиаЛЬной СФеры

в настоящее время в связи со сложившейся в стране социокультурной и 
социально-экономической ситуацией объективно возрастает потребность в спе-
циалистах, не только владеющих своей профессией, но и ориентирующихся в 
смежных областях деятельности; отличающихся способностью быстро действо-
вать, принимать решения, работать с высокой продуктивностью и эффективно-
стью, решать нестандартные профессиональные задачи; готовых к постоянному 
личностному и профессиональному саморазвитию. 

однако, по мнению работодателей, традиционная система образования 
не всегда справляется с задачей подготовки квалифицированных специалистов. 
у большинства выпускников учебных заведений недостаточно развиты практи-
ческие навыки и необходимые компетенции (ключевые, базовые, специальные). а 
для успешного построения карьеры молодому специалисту следует обладать, по 
данным центров занятости, такими интегральными качествами личности, как реф-
лексивность, креативность, коммуникативность, инициативность, социальная от-
ветственность и др. 

одним из наиболее значимых инновационных принципов развития про-
фессионального образования является принцип интеграции. возможность реа-
лизации образовательного процесса в рамках интегративного взаимодействия 
позитивно меняет методологию учебно-воспитательного процесса, характер 
субъект-субъектных отношений, профессиональных и личностных качеств спе-
циалиста.

Сложившаяся в высшем профессиональном образовании ситуация актуа-
лизирует проблему разработки содержания и механизма профессиональной под-
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готовки специалистов социальной сферы в логике интегративных тенденций, когда 
результатом реализации данного процесса становится развитие у социальных пе-
дагогов и специалистов социальной работы качеств профессиональной мобильно-
сти, обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда, и возможность 
личностной и профессиональной самореализации.

Под интегративными тенденциями в профессиональной подготовке специ-
алистов будем понимать приоритетные направления развития профессионального 
образования, обусловленные требованиями социального общества и профессио-
нального сообщества к профессиональному становлению личности специалиста с 
определенными интегральными свойствами (многомерность, целостность, систем-
ность, устойчивость, гармоническая уравновешенность) и в связи с этим предусма-
тривающие построение профессиональной подготовки на принципах комплекс-
ности, цикличности, субъектности и инновационности, результатом реализации 
которых является уровень профессиональной подготовки выпускника, отвечаю-
щий современным требованиям (запросам) государства и общества. 

Процесс интегрирования состоит из двух этапов. на первом этапе опреде-
ляется назначение интеграции, то есть ее целесообразность; осуществляется под-
бор и анализ объектов интегрирования; обусловливается форма процесса интегра-
ции с ее сущностными и формально-логическими признаками; определяется вид 
педагогической интеграции. на втором этапе осуществляется выбор системообра-
зующего фактора; создается новая структура образования; устанавливаются связи 
и зависимости, компоненты интегрирования; определяется способ интегрирова-
ния; фиксируется новое интегративное образование.

одним из принципов современного менеджмента является управление на 
основе фактов. усложнение образовательных систем и стоящих перед ними задач 
потребовало и новых средств управления. обязательным условием современной 
системы управления качеством является постоянный мониторинг.

в институте социального образования систематически проводятся мо-
ниторинги  ресурсов, продуктов, результатов, эффективности образования. Под-
робнее остановимся на мониторинге результатов и эффективности внедрения ин-
тегративной профессиональной подготовки специалистов, а также мониторинге 
ожидания и удовлетворенности заинтересованных сторон (студентов, родителей, 
работодателей, абитуриентов и преподавателей).

на этапе выбора вуза и специальности высшего образования мониторинг 
проводился во время дней открытых дверей методом анкетного опроса об ожида-
ниях абитуриентов. высшее учебное заведение абитуриент выбирает достаточно 
осознанно. Так, 70%  опрошенных избрали гуманитарное направление. выбор спе-
циальности оказался не таким простым: каждый второй абитуриент был привле-
чен ярким, но не совсем понятным ему названием специальности, 37% ответили 
«соответствует моим способностям, стремлениям», 30% – «специальность связана 
с общением».

в качестве основных ожиданий от обучения в вузе абитуриенты отмечают 
«получение качественного высшего образования», «возможность получить вос-
требованную на рынке труда специальность», «перспективу трудоустройства на 
высокооплачиваемую должность», «возможность быстрого карьерного роста».  
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в ходе личного общения с абитуриентами также были выявлены стремления к 
«приобретению глубоких, прочных знаний, без которых невозможно стать высоко-
квалифицированным специалистом», «повышению самооценки», «развитию орга-
низаторских навыков». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современные молодые 
люди ориентированы на получение профессии, хорошо оплачиваемой и востребо-
ванной на рынке труда, на развитие навыков, которые позволят им успешно адап-
тироваться в условиях рынка и профессионально развиваться.

выявление ожиданий родителей абитуриентов проводилось в процессе 
прямого общения при личных встречах. в качестве основного результата обучения 
родители хотят видеть «удачное трудоустройство детей», их «конкурентоспособ-
ность на рынке труда», «успешность», «способность найти место в жизни, в про-
фессии», «воспитание культурного человека, ведущего здоровый образ жизни». 
они хотели бы, чтобы их дети были способны «понимать мир целостно, не огра-
ничиваться рамками одной профессии», «отказаться от стереотипов, шаблонов 
профессиональной деятельности», «адекватно оценить собственные возможно-
сти», «быстро осваивать новые виды деятельности», «принимать решения», «адап-
тироваться к изменяющимся условиям», «устанавливать необходимые контакты». 
родители, чье мнение значимо для абитуриентов, подчеркивают необходимость 
развития в процессе обучения в вузе таких профессионально важных качеств, как 
активность, рефлексивная готовность, адаптивность, коммуникативность.

кроме того, родители предъявляют конкретные требования к процессу 
обучения, подчеркивая, что качественное образование возможно лишь при усло-
вии «высокой квалификации преподавателей», «оснащенности учебных аудиторий 
современными техническими средствами», «прохождения практик и стажировок в 
ведущих организациях города и области». они также хотели бы, чтобы у их детей 
была возможность получить «дополнительную специальность/профессию», «по-
мощь в трудоустройстве».

регулярные опросы студентов i курса показали, что их ожидания не от-
личаются от ожиданий абитуриентов. Студенты iii курса подчеркивают, что для 
них важны «свобода выбора образовательного маршрута, направлений подготов-
ки, возможность его изменить», «интеграция теории и практики», «максимальная 
приближенность тематики курсовых и выпускных квалификационных работ к ре-
альным потребностям социальных учреждений», «возможность попрактиковаться 
в применении полученных знаний в различных организациях», «попробовать себя 
в разных видах деятельности».

Студенты V курса желают «повысить уровень профессиональной подго-
товки», «стать компетентным в разных сферах деятельности», «получить хорошую 
должность».

ожидания студентов, родителей и успешность их реализации во многом 
определяются взаимодействием с работодателями.

Сотрудничество института социального образования с потенциальными и 
реальными  работодателями определяется долгосрочными стратегическими согла-
шениями и договорами уральского государственного педагогического универси-
тета с региональными и муниципальными органами управления (Министерством 
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общего и профессионального образования, Министерством социальной защиты 
населения, Министерством здравоохранения Свердловской области, управлением 
образования администрации г.Екатеринбурга, управлением социальной защиты 
населения г.Екатеринбурга, районными управлениями образования и управления-
ми социальной защиты населения г. Екатеринбурга и др.), общественными орга-
низациями, областными государственными учреждениями системы социальной 
защиты населения Свердловской области. 

Сотрудничество с учреждениями разной ведомственной подчиненности 
выводит на уровень межотраслевой интеграции, в рамках которой мы по прось-
бе руководителей этих учреждений проводим научные исследования. Тенденция 
укрепления связей вуза с потенциальными и реальными работодателями явно 
прослеживается (в 2008 г. по заявке Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области студентами было разработано 28 тематических работ по со-
циальным проблемам). По заявке областного центра социальной адаптации воен-
нослужащих в течение четырех лет студенты осуществляют мониторинг условий 
проживания, состояния здоровья, материальной обеспеченности и т.д. военнослу-
жащих, побывавших в «горячих точках».

После введения интегративной профессиональной подготовки студенче-
ская практика на iV, V курсах организуется в составе комплексных бригад, в кото-
рые кроме будущих социальных работников и социальных педагогов входят так-
же специалисты по связям с общественностью и рекламе (число заявок на такого 
рода бригады увеличилось за последние три года в 2,5 раза). При опросе руково-
дителей учреждений, в которых такие бригады проходили практику, получены 
только положительные отзывы, что также свидетельствует о результативности 
интегративной подготовки. взаимодействие института социального образования 
и учреждений (организаций) осуществляется на договорной основе.

анализ отзывов руководителей практики из учреждений – мест практики 
позволяет сделать вывод о том, что студенты-практиканты i курса умеют получать 
информацию, общаться с детьми-инвалидами и их родителями, на ii курсе про-
является способность выделять проблемную ситуацию, анализировать информа-
цию. для студентов iii курса характерны умения организовывать и осуществлять 
экспериментальную оценку процесса, ситуации, состояния, проводить соответ-
ствующий анализ, разрабатывать диагностический инструментарий. Студентов iV 
курса отличают свободное владение знаниями не только в своей, но и в смежных 
областях (педагогика, психология, социология и т.д.), умение определять индиви-
дуальные и групповые технологии работы с различными категориями клиентов, 
а у стажеров-пятикурсников отмечаются умения разрабатывать теоретическую и 
структурировать эмпирическую части исследования, оформлять его результаты и 
защищать свою точку зрения.

в 2005 – 2007 гг. проведено 64 полуформализованных интервью с рабо-
тодателями из сферы образования, социальной защиты населения, служб занято-
сти, с руководителями предприятий и учреждений. Современные выпускники, по 
мнению большинства работодателей, характеризуются завышенной самооценкой, 
отсутствием универсализма в профессии, высокой мобильностью, мотивацией на 
смену места работы, профессии. вместе с тем потенциальные работодатели ждут 
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от них большего не только в профессиональном, но и в социальном, морально-
этическом плане. ожидания связаны с развитием у выпускников определенных со-
циальных качеств, таких как ответственность, коммуникабельность, наличие высо-
кой мотивации к саморазвитию и самосовершенствованию, а также способностей к 
применению имеющихся навыков и знаний в сопряженных сферах. в первую оче-
редь фигурируют ожидания, связанные с наличием у выпускников профессиональ-
ной компетенции («умение профессионально осуществлять работу», «имеющийся 
опыт работы»). работодатели уверены, что для специалиста главное – «обязатель-
ность, дисциплинированность». 

анализ ответов работодателей показал, что ключевыми качествами лич-
ности специалистов социальной сферы в современных условиях являются: толе-
рантность отметили 97% респондентов; коммуникативность (91%); социальная 
ответственность (89%); обязательность (83%); тактичность (89%); дисциплиниро-
ванность (94%); эмпатийность (88%); выдержка (79%); познавательная активность 
(76%); самоконтроль (69%); рефлексивность (65%); креативность (57%).

кроме того, руководителями высоко ценятся такие личностные характери-
стики выпускников, как системность и концептуальность мышления, готовность 
и способность к дальнейшему профессиональному обучению, направленность 
на карьерный рост и профессиональное развитие в социальной сфере, успешное 
владение технологиями в смежных сферах, умение работать в команде. 

Также в ходе анализа результатов анкетирования была обозначена потреб-
ность в специалистах по медикопсихосоциальной работе с населением (семьями, 
детьми), что отметили 64% респондентов; по экономике и менеджменту социаль-
ной сферы (47% респондентов).

большинство руководителей при приеме на работу отдают предпочтение 
студентам, с которыми ранее успешно взаимодействовали (в процессе практики, 
реализации социальных проектов и т.д.). одним из условий успешного трудоу-
стройства они считают наличие портфолио выпускника, в котором собраны сви-
детельства его достижений в период обучения, отзывы и характеристики с мест 
практики. 

анализ результатов опроса работодателей показал, что 93% из них удовлет-
ворены качеством подготовки специалистов (специалистов социальной работы и 
социальных педагогов) – выпускников института социального образования урГ-
Пу; 85% руководителей отмечают, что выпускники института успешно трудятся 
благодаря своей активности, стремлению к постоянному саморазвитию, мобиль-
ности. большинство из опрошенных работодателей готовы назначать выпускников 
института  на руководящие должности.

При анализе требований к выпускникам «педагогических» и «непедагоги-
ческих» работодателей, выяснилось, что «непедагогические» работодатели на первое 
место ставят не профессиональные, а социальные компетенции. их ожидания свя-
заны с наличием высокой мотивации к саморазвитию, самосовершенствованию, а 
также способностей к применению имеющихся навыков и знаний в сопряженных 
профессиональных зонах.

Среди опрошенных работодателей 84% готовы трудоустраивать выпускни-
ков института социального образования и рассматривать будущих специалистов 
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в качестве сотрудников своего учреждения; 73% из них отметили, что в настоящее 
время в их учреждениях работают выпускники этого института.

результаты мониторинга, ежегодно проводимого в институте социаль-
ного образования урГПу и других образовательных учреждениях (курганский 
государственный университет, Магнитогорский государственный университет и 
Шадринский государственный педагогический институт), убедительно показыва-
ют эффективность предлагаемой интегративной профессиональной подготовки 
специалистов социальной сферы, результатом которой становится формирование 
качеств профессионально мобильной личности выпускника.
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ПОД- СЕКЦИЯ 3. инновации в области образования.

Листин Э.н.
Преподаватель 

Мелитопольского государственного 
педагогического университета 
имени богдана хмельницкого

СиСТеМный ПринЦиП КоорДинаЦии 
ПеВчеСКого гоЛоСооБраЗоВаниЯ

в основу данного исследования положены идеи и принципы резонаторной 
теории пения в.  Морозова, фонопедического метода развития голоса в.  Емелья-
нова, учение о функциональной системе деятельности П.  анохина, теория психо-
логической установки д.  узнадзе, а также опыт выдающихся певцов и педагогов 
современности и прошлого: а.  ведерникова, л.  вольпи, к.  Эверарди, М.  кабалье, 
л. Паваротти и др.

Практика педагога постановки голоса педагогических вузов показывает, 
что студенты первокурсники в своём большинстве не владеют умениями пра-
вильного певческого звукоизвлечения. Голоса таких студентов отличаются низкой 
динамикой звучания, отсутствием резонанса, горловым характером звукообразо-
вания. в основе правильного звукоизвлечения лежит координация согласованной 
работы дыхательно-резонаторного аппарата голосообразующей системы человека. 
При правильном звукоизвлечении основная нагрузка распределяется между мыш-
цами, осуществляющими дыхательные движения и резонаторными полостями. 
кроме того известно, что резонаторная активность голосового аппарата тесно свя-
зана и зависит от степени включенности в процесс звукообразования диафрагмы. 
Эмиссия звука, его интенсивность и сила напрямую зависят от сократительной 
активности диафрагмы и мышц активного выдоха во время фонации. Голосообра-
зующая система человека способна генерировать две основные свои функции: го-
лосоречевую и певческую. биомеханика певческого процесса имеет ключевую осо-
бенность – это активный фонационный выдох, когда диафрагма не расслабляется 
при выдохе, а стремится сохранить свое максимально расправленное, развёрнутое 
положение.

анализ работ в области механизмов певческого дыхания показывает пре-
имущество диафрагматической модели управления фонационным выдохом. боль-
шинство авторов и практиков указывают на императивную роль диафрагмального 
или грудо-диафрагмального дыхания в певческом звукообразовании. диафрагма 
создаёт условия формирования единого дыхательно-резонаторного комплекса, 
обеспечивающего физиологически эффективный и эстетически приемлемый ме-
ханизм пения. Звук усиливается и преобразуется в резонаторной системе за счёт 
особых двигательных актов обеспечивающих полное взаимодействие всех компо-
нентов голосового аппарата. Эти двигательные (мышечные акты) подчинены кон-
тролю центральной нервной системы и организованы в строгой последователь-
ности. любое изменение этой последовательности или выпадения из действенной 
цепи какого либо элемента, неизбежно приведёт к деструкции всего дыхательно-
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резонаторного комплекса и как следствие невозможности возникновения физио-
логически эффективного и эстетически приемлемого пения.

Под термином “физиологически эффективный механизм пения” следует по-
нимать такой способ звукоизвлечения и звуковедения, при котором человеческий 
голос достигает своих максимальных физических величин при относительно ми-
нимальных энергетических затратах. Согласно резонаторной теории в. Морозова – 
это резонаторный способ звукообразования. С точки зрения нейро-хронаксической 
теории р.  Юссона такой эффект экономного звукоизвлечения достигается за счёт 
импеданса, который облегчает работу голосовых связок. в. Емельянов формулиру-
ет понятие голосозащитного механизма как фактора не утомляемости и долговеч-
ности голоса, его биоэффективности. роль такого голосозащитного инструмента 
выполняют резонаторы, и в первую очередь – ротоглоточный рупор поющего [4].

большое значение в методологии современной вокальной педагогики 
имеет теория функциональной системы деятельности, выдвинутая выдающимся 
физиологом П. анохиным. любая деятельность человека, в том числе и вокальная, 
является результатом формирования в центральной нервной системе сложной ин-
теграции нейронных прямых и обратных связей [1]. Системогенез и системный 
подход, предвидение результатов деятельности (основной системообразующий 
фактор функциональной системы), адаптивная стратегия системогенеза оказа-
ли существенное  влияние на современную педагогику. Процесс обучения будет 
успешным лишь при условии четкого представления о его результативности, преи-
муществах которые получит индивид от приобретения знаний, умений и навыков. 
Положения об афферентном синтезе и обратной аферентации результатов дея-
тельности (акцептор результатов деятельности) способствовали лучшему понима-
нию принципов работы голосообразующей системы в процесс обучения вокалу. 
благодаря универсальности системного подхода в науке наши представления о го-
лосовом аппарате существенно расширились. Теперь становится очевидным, что 
органы и мышцы, производящие голос и речь, являются всего лишь эффекторным 
отделом сложной функциональной системы голосоречевой и певческой деятельно-
сти индивида, где ключевая роль отводится интегративной деятельности мозга.

итак, ГоС – это сложная функциональная система организма производя-
щая голосоречевую функцию, как адаптивную реакцию на воздействие внешней 
среды. ГоС – состоит из эффекторного отдела (голосового аппарата), системоо-
бразующего или организационного отдела (головной мозг), афферентного отдела 
(органы чувств, рецепторы, нервы, передающие в центр параметры результатив-
ности голосовой деятельности), эфферентного (нервы, по которым мозг передаёт 
команды к эффектору). как видим данная система полностью соответствует си-
стемным принципам: целостности, централизованности и адаптивности [9]. Со-
гласно П. анохину, функциональные системы деятельности не имеют врождённого 
характера, а развиваются в ходе онтогенеза (индивидуальное развитие) в результа-
те непрерывного контакта индивида с внешней средой и процесса научения (при-
обретения индивидуального опыта). наследуются видовые (базовые) структурно 
физиологические предпосылки для возникновения функциональных систем раз-
личной степени сложности. Следовательно, мы должны уяснить принципиальную 
разницу между функциональной и физиологической системами организма. опре-
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деляя функциональную систему как динамическую, саморегулирующуюся органи-
зацию, избирательно объединяющую структуры и процессы на основе нервных и 
гуморальных механизмов регуляции для достижения полезных системе и организ-
му в целом приспособительных результатов, П. анохин распространил содержание 
этого понятия на структуру любого целенаправленного поведения [1; 8]. Таким об-
разом, ГоС может одновременно существовать в двух видах, как физиологическая 
система и как функциональная. ГоС как физиологическая система наследуется, но 
по мере научения и приобретения  определённых специфических для неё навы-
ков становится функциональной системой. По П.  анохину, система в физиологии 
– совокупность органов, связанных определенной функцией. отсюда результат 
деятельности организует систему, объединяет отдельные части в целое, являясь, 
таким образом, ведущим системообразующим фактором. именно для достижения 
определенного результата складываются функциональные системы (ФС). любая 
ФС, в том числе ФС голосообразования, является саморегулирующейся системой. 
Саморегуляция в ФС обеспечивается наличием контролирующего аппарата, оце-
нивающим конечный результат [2]. Таким аппаратом являются воспринимающие 
параметры результата периферические нервные окончания – рецепторы, распло-
женные как в самом голосовом аппарате, так и дистантно от него. Закодирован-
ная информация о параметре достигнутого результата от рецепторов поступает 
в соответствующие нервные центры: кору головного мозга, лимбическую систему, 
обеспечивающую эмоциональный компонент речи и пения. на основе поступаю-
щей информации происходит избирательное вовлечение в ФС голосообразования 
и вокальной речи структур различных уровней центральной нервной системы для 
мобилизации исполнительных органов и систем (аппаратов реакции). акцептор 
результата действия по П.  анохину предвосхищает конечные свойства результа-
та, определяет целесообразность и эффективность выбора программы действия, 
направленной на достижение конечного результата, а также направляет поведе-
ние человека через постоянное сравнение поступающей в центральную нервную 
систему по каналам обратной связи информации о параметрах достигнутого ре-
зультата. он создает как бы образ цели, который у певца связан с максимальной 
активностью резонаторов и каналом обратной связи, отражающим эту активность 
– вибрационными (резонаторными) ощущениями [6]. Первостепенную роль в 
формировании аппарата предвидения и оценки конечного результата имеет выбор 
вокалистом эталона певческого звука в процессе вокально-педагогического взаи-
модействия педагога и ученика [7,  c.  80-88]. Главной характеристикой и основани-
ем любой деятельности, в том числе и вокального обучения, является безусловно 
определение цели. апеллируя, к сознанию, к когнитивному его компоненту следует 
структурировать параметральный континуум объекта (профессиональное звуча-
ние голоса, его физические характеристики). Сложнее установить связь между фи-
зическими характеристиками и эстетическими переживаниями, приуроченными 
к эмоциогенным реакциям субъекта обучения, его аффективной субстанции по-
груженной в подсознание. Совместно они формируют условия зарождения так-
же новых потребностей и мотивов, становятся регуляторно-пусковым звеном по-
строения функциональной системы деятельности, направленной на приобретение 
вокально-технических знаний умений и навыков.
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в практике преподавания вокала как исполнительского комплекса, где 

вокально-технический компонент всецело подчинен художественным задачам и 
творческой направленности всего процесса подготовки певца принято использо-
вать термин “вокально-исполнительская установка”. важным регуляторным фак-
тором здесь выступает бессознательное, а именно сфера аффективных реакций. 
Пусковым механизмом творческого системогенеза выступает воображаемая си-
туация перспективы сильных чувственных переживаний, ощущения удовольствия 
художественной успешности. При помощи теории психологической установки 
д.  узнадзе оказалось возможным ввести в трудную область исследований худо-
жественного творчества методы объективного экспериментирования и подчинить 
рассмотрение и истолкование творческого процесса принципам и логике познава-
тельного процесса в его строгом научном понимании [5]. а.  асмолов группирует 
сложные системы установок по трем уровням: на уровне особой деятельности – 
смысловые установки личности, на уровне действия – целевые установки, на уров-
не операции – операциональные [3]. все три уровня образуют в сознании систему 
установок, определяющую направленность личности на определённый вид дея-
тельности. очевиден также иерархический принцип их взаимодействия в процессе 
регуляции поведения индивида в контексте деятельности. определённое значение 
для мотивации обучения имеют в первую очередь смысловые установки, так как 
они формируют ценностную ориентацию процесса. Целевые установки исходят из 
ценностной канвы, как мостики в сознание, и участвуют в процессах осмысленных 
целевых реакций (направляют процесс в русло поставленных задач). операцион-
ные установки контролируют динамику формирования вокально-технических 
умений и навыков. Методика вокального обучения и пост голоса, по нашему мне-
нию, должна в первую очередь учитывать фактор целевых установок для формиро-
вания направленности процесса обучения соответственно цели и в интересах его 
положительной результативности. Целевые установки должны быть перестроены 
на новый лад и стать основой для включения когнитивных процессов на фоне до-
статочно ярких эмоциональных посылов со стороны педагога. в психике обучаемо-
го эмоции должны перейти в смысловой уровень, в сферу активности ценностной 
диспозиции, где начинаются активные мотивационные процессы, а именно форми-
рование устойчивой потребности в приобретении определённых знаний умений 
и навыков согласно очерченным физическим и эстетическим стандартам профес-
сионального пения (эталонный показатель). как утверждает Ю. кузнецов, “художе-
ственная эмоция, формируясь на смысловом уровне, перестраивает все слагаемые 
целевого уровня и обеспечивает оптимальный режим работы операционального 
уровня певческой установки” [5]. Таким образом, действия, в будущем вокальные 
умения и навыки, переподчиняются и всегда подконтрольны иерархическому тан-
дему смысла, цели и связующих их аффективных и мотивационных процессов. Це-
левой уровень постоянно координирует и корректирует осуществляемые действия 
(работу голосового аппарата).

Литература
1. анохин П.к. биология и нейрофизиология условного рефлекса / П.к. анохин. 

– М., 1968. – 540 с.



63

Научные исследования современности
2. анохин П.к. очерки по физиологии функциональных систем / П.к. анохин. – 

М.: Медицина, 1974. – 446 с.
3. асмолов а.Г. деятельность и установка / а.Г. асмолов. – М., 1979. – 151 с.
4. Емельянов  в.в. развитие голоса. координация и тренинг / в.в.  Емельянов. – 

Спб.: лань, 1997. – 192 с.
5. кузнецов  Ю.а. взаимодействие сознательного и бессознательного в вокаль-

ном исполнительстве / Ю.а. кузнецов. – М., 1995. – С. 77-88.
6. Морозов  в.П. искусство резонансного пения. основы резонансной теории и 

техники / в.П. Морозов. — М.: МГк, иП ран, Центр “искусство и наука”, 2008. 
— 592 с.

7. Подкопаев М.и. Системная организация голосовой функции / М.и. Подкопаев 
// вопросы вокального образования: Методические рекомендации [для пре-
подавателей вузов и средних специальных учебных заведений]. – М. – Спб., 
2003. – С. 80 – 88.

8. Судаков  к.в. Функциональные системы организма / к.в  Судаков; под ред. 
к.в. Судакова. – М.: Медицина, 1987. – 437 с.

9. Шипилина  л.а. Методология психолого-педагогических исследований: учебн. 
пособие / л.а. Шипилина. – Флинта-наука, 2011. – 300 с.



64

Badania naukowe naszych czasów 
ПОД- СЕКЦИЯ 3. инновации в области образования.

ониськів г.г.
Старший викладач 

Мелітопольського державного 
педагогічного університету 

імені богдана хмельницького

ФорМУВаннЯ ВЗІрЦІВ ВиКонаВСЬКиХ ДІй МУЗиКанТІВ 
У ПроЦеСІ ІнСТрУМенТаЛЬноЇ ПІДгоТоВКи

в нинішніх умовах модернізації освіти підвищилися вимоги щодо підготовки 
висококваліфікованих фахівців педагогічного профілю. Ці пертурбації стосуються і 
майбутніх учителів музичного мистецтва. у процесі їх інструментальної підготовки 
пріоритетне місце відводиться виробленню виконавських навичок. натомість, для 
здійснення професійної діяльності музикантів, а також з метою уникнення помилок 
під час формування означеного феномена, виникає необхідність у створенні уяв-
лених взірців рухових дій. Саме тому ця проблема набуває актуальності у сучасній 
теорії та методиці музичного навчання.

на думку С. Геллерштейна, Є. Ільїна, та в. клименка, для вірного відтворення 
рухових актів, які спрямовані на вирішення поставлених задач, необхідно звіряти 
виконувані дії з уявленими взірцями. в результаті цього відбувається кореляція 
процесу їх реалізації.

Так, у психолого-фізіологічній науці П.  анохін, М.  бернштейн та о.  лурія 
вважають, що синтетичні образи рухів створюються на початковій стадії форму-
вання навичок завдяки використанню “методу показу”, сутність якого полягає у 
демонстрації педагогом виконання рухових актів. Формування зорових уявлень 
рухових дій, на думку Є.  Ільїна, залежить від обсягу зорового сприйняття, ко-
трий визначає обсяг “зорового схоплювання” схем рухів. Таким чином, на почат-
ковому етапі оволодіння навичками, в першу чергу, формуються їхні сенсорні та 
інтелектуальні компоненти. втім, в.  Зінченко та о.  леонтьєв вважають, що жодні 
сенсорні імпульси не в змозі створити адекватні образи сприймання. для того, щоб 
моделі рухів або предметів відповідали оригіналам, у процесі їх створення потрібна 
певна корекція, яка здійснюється з метою виправлення помилок. Тому, окрім 
матеріалізації цих моделей в центрах головного мозку, необхідна їх екстеріоризація 
у вигляді перцептивних дій. Такі дії найбільш часто присутні в дотикових процесах. 
П. анохін зауважує, що виникнення образів відбувається у відповідності з теорією 
передачі інформації. відображення здійснюються за рахунок асиміляції організмом 
зовнішніх об’єктів. каналами надходження такої інформації, на думку Є. Ільїна, ви-
ступають зоровий і слуховий аналізатори. натомість, а.  Матвєєв, С.Мельников та 
р.натадзе вважають, що при відсутності оригіналів у процесі створення образів дій 
важливе місце повинна займати операція мисленнєвого прогнозування.

в структурі взірців рухових дій в.клименко і о.Малхазов виокремлюють:
– образ-модель минулого й теперішнього (“старі” рухи, які зберігаються в 

пам’яті);
– образ-модель майбутнього (формування рухів в уяві);
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– образ-модель ситуації (регуляція рухів згідно зі зміною умов виконання);
– моторні образи рухів (темп і ритм);
– абстрактні схеми рухів (образи самих рухів) [1, с. 64-66; 4, с. 11].
в теорії та методиці музичного навчання взірці рухів формуються під час гри на 

інструменті на основі звукових уявлень і рухових відчуттів (Ю.акімов, в.бардас, М.давидов, 
Г.коган, Г.нейгауз, Ю.Янкелевич та інші). Т.беркман, а.корженевський та Г.Ципін вважа-
ють, що комплексні музично-виконавські взірці створюються за рахунок взаємодії трьох 
видів музичних уявлень: звуко-рухових, ідейно-емоційно-образних, конкретної звукової 
фактури. на їх думку, взірці виконавських дій складаються саме з комплексу цих уявлень.

на думку в.  клименка, іррадіація збудження в усіх нервових центрах 
виникає від надмірної кількості траєкторій. Саме до їх подолання зводиться вся 
технічна робота. для досягнення успіху в руховій діяльності слід використовувати 
оптимальні траєкторії рухів.

в теорії та методиці музичного навчання М.  давидов, Й.  Гат, та С.  Сав-
шинський зазначають, що оптимальних траєкторій рухів слід дотримуватися під 
час відпрацювання стрибків.

узагальнюючи вищевикладений матеріал, було зроблено припущення, що 
рівень сформованості навичок буде підвищуватися за рахунок:

• створення у свідомості взірців виконання рухових дій шляхом вірного 
показу педагогом рухових актів, використання на практиці операції мис-
леного прогнозування (передбачення), визначення оптимальних траєк-
торій рухів та цілісного бачення змісту задачі й умов її вирішення (ви-
користання образного мислення), а також внесення необхідної кількості 
корекцій на основі отриманих результатів екстеріоризації моделей рухів 
у вигляді перцептивних дій;

• звіряння отриманих наслідків реалізації рухових дій з вихідними намі-
рами під час роботи над музичним матеріалом;

• внесення необхідних поправок у процес виконання на основі звіряння 
взірців і результатів відтворення дій.

Згідно зі змістом висунутої гіпотези було розроблено експеримен-
тальну методику формування взірців рухових дій, а також підвищення рівня 
сформованості інструментально-виконавських навичок за рахунок активізації 
механізму звіряння. Сутність методики зводилася до того, що на початковому етапі 
вироблення навичок в уяві створюються образи необхідних дій. Це здійснюється за 
рахунок вірного зображення педагогом рухових актів. Щоб сформувати такі взірці, 
які відіграватимуть досить важливу роль у регуляції процесу формування та вико-
нання навичок, в свідомості, перш за все, створюються:

– образи минулого (усвідомлення “старих” рухів);
– образи майбутнього (формування в уяві та повне усвідомлення рухів і 

результатів їх відтворення);
– образи ситуацій (передбачення та усвідомлення умов виконання дій);
– образи рухів (створення в уяві їх абстрактних схем);
– моторні образи рухів – темп і ритм;
– образи траєкторій рухів, що поєднують у собі траєкторії рухів від клавіші 

до клавіші та траєкторії рухів пальців.
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Смисли дій, їх цілеспрямованість визначаються шляхом створення в уяві 

образів музичних творів в цілому. Завдяки відображенню у свідомості всіх оди-
ниць задач полегшуються процеси вирішення проблем. За рахунок їх постійного 
обстеження (дослідження проблем шляхом застосування перцептивних дій – рухи 
рук, пальців, очей, гортані тощо) створюються не статичні, а динамічні образи, тоб-
то вони постійно змінюються. Таким чином, задачі та їх компоненти розглядаються 
у різних ракурсах. Також, передбачаються та усвідомлюються умови виконання дій 
(це входить до змісту образів ситуацій). Завдяки використанню на практиці операції 
мисленого прогнозування здійснюються уявлення необхідних рухів і наслідків їх 
реалізації. Після цього, відбуваються практичні відтворення рухових актів. у разі 
виявлення непередбачених заздалегідь результатів виконуються серії наступних 
спроб. окрім прогнозування наслідків проведення тих чи інших етапів вирішення 
поставлених задач (уявлення за допомогою внутрішнього слуху потрібних звуко-
вих картин), у свідомості відображаються також необхідні траєкторії рухів.

отже, завдяки застосуванню операції мисленого передбачення формуються 
взірці необхідних дій та результатів їх реалізації. За рахунок активізації механізму 
звіряння відбувається регуляція процесу виконання, тобто здійснюється свідомий 
контроль відтворення рухових актів.

узагальнюючи вищевикладене, було зроблено висновок, що підвищення 
рівня сформованості інструментально-виконавських передбачає, перш за все, ви-
конання студентами таких настанов:

• створити в уяві образи минулого, тобто усвідомити “старі” рухи, що ле-
жать в основі віднайдених нових;

• сформувати у свідомості нові рухи та передбачити результати їхнього від-
творення за рахунок використання операції мисленого прогнозування;

• визначити та повністю усвідомити майбутні умови виконання дій;
• створити в уяві абстрактні схеми рухових актів;
• завдяки використанню внутрішнього слуху сформувати моторні образи 

рухів, тобто передбачити темпи і ритми їхнього відтворення;
• мислено уявити траєкторії виконання рухових актів.

Література
1. клименко  в.в. Психомоторные способности юного спортсмена / в.в.  климен-

ко. – к.: Здоровье, 1987. – 163 с.
2. корженевський  а. до питання про специфіку мислення музиканта-виконавця 

// Питання фортепіанної педагогіки та виконавства. Збірник статей / редакція та 
упорядкування а.Й. корженевського. – к.: Музична україна, 1981. – С. 29 – 40

3. лурия а.р. Мозг человека и психические процессы. – М.: аПн рСФСр, 1963. – 
Т.1.: нейро-психологические исследования. – 1963. – 479 с.

4. Малхазов  о.р. Психофізіологічні механізми управління руховою діяльністю: 
автореф. дис… д-ра психол. наук: 19.00.02 / Інститут психології ім. Г.С. костю-
ка аПн україни. – к., 2003. – 31с.

5. Цыпин Г.М. обучение игре на фортепиано. – М.: Просвещение, 1984. – 176 с.



67

Научные исследования современности
ПОД- СЕКЦИЯ 3. инновации в области образования.

різниченко Ю.С.
вчитель початкових класів кам’янсько-дніпровської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 кам’янсько-дніпровської районної ради 
Запорізької області.

ПерСПеКТиВнІ ТеХноЛогІЇ, ЯК чинниК роЗВиТКУ ПІЗнаВаЛЬноЇ 
ДІЯЛЬноСТІ МоЛоДШиХ ШКоЛЯрІВ.

Перспективні педагогічні технології/prospective educational technology; 
інноваційні технології/innovative technologies.

Протягом тривалого часу в нашій країні була поширена класно-урочна 
система навчання, яка дозволяла вчителеві одночасно навчати багатьох учнів. Го-
ловним компонентом цієї системи є урок. Це частина навчального процесу, яка 
є викінченою в смисловому, часовому й організаційному плані. від ефективності 
уроків залежить ефективність навчального процесу.

найчастіше уроки будувалися на основі закономірностей навчально-
виховного процесу і характеризувалися поєднанням та реалізацією всіх дидак-
тичних принципів і правил, забезпечуючи умови для продуктивної пізнавальної 
діяльності учнів із урахуванням їхніх інтересів та потреб.

Такі уроки прийнято вживати стандартними. вони охоплюють основні ета-
пи навчального процесу.

Стандартні уроки відіграли значну позитивну роль у навчанні школярів. 
Проте вже в середині 70-х років минулого століття з’явилась тенденція до знижен-
ня інтересу дітей до класних занять.

Постановою кабінету Міністрів україни було затверджено новий дер-
жавний стандарт загальної середньої освіти, розроблений відповідно до мети 
початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів по-
чаткових класів. він визначає змісти початкової загальної освіти, який ґрунтується 
на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полі культурності, 
світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і ви-
ховання на засадах гуманізму,демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги 
між націями в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Головним завданням нового державного стандарту є необхідність 
підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу, що в свою чергу при-
водить до підвищення сучасної якості освіти. Загальноосвітня школа повинна 
формувати цілісну систему універсальних знань, умінь і навичок, а також досвід 
самостійної діяльності й особистої відповідальності учнів, що і визначає сучасну 
якість змісту освіти.

Підвищення якості освіти має здійснюватися через вдосконалення форм і 
методів навчання, відбору змісту освіти, через впровадження освітніх технологій, 
орієнтованих не стільки на передачу готових знань, скільки на формування ком-
плексу особистісних якостей учнів. Молодший школяр не просто готується до до-
рослого життя, не просто здобуває знання, а бере участь у різних видах діяльності
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домагатися якості навчання вчителю допомагає і система ефективного 

планування навчального матеріалу, чітка організація освітнього процесу, контроль 
всієї діяльності учнів. використання перспективних методів і форм проведення 
занять, сучасних педагогічних технологій навчання дає можливість вирішувати 
виховні завдання і формувати у дитини готовність до самостійного пізнання на-
вколишнього світу. Звичайно, неможливо дитини навчити всьому, дати йому готові 
уявлення і знання буквально про все. але його можна навчити отримувати знання 
самостійно, аналізувати ситуацію, робити висновки, знаходити рішення для задачі 
або проблеми, яку раніше він не вирішував [3, с.131].

для підвищення якості та ефективності навчальної та виховної роботи, 
необхідно домагатися, щоб кожен урок сприяв розвитку пізнавальних інтересів 
учнів, активності та творчих здібностей [4, с.92]. Метою даної статті є розкрит-
тя системи роботи вчителя щодо підвищення якості навчання через використан-
ня сучасних методів, прийомів і ефективних педагогічних технологій на уроках у 
початковій школі.

Педагогічна технологія  – сукупність психолого-педагогічних настанов, які 
визначають спеціальний підхід і композицію форм, методів, способів, прийомів, 
засобів (схем, креслень, діаграм, карт) у навчально-виховному процесі.

Педагогічна технологія повинна задовольняти такі методологічні вимоги:
– концептуальність (кожній педагогічній технології повинна бути прита-

манна опора на певну наукову концепцію, яка забезпечує філософське, психологічне, 
дидактичне і соціально-педагогічне обґрунтування досягнення освітніх цілей);

– системність (педагогічна технологія повинна мати всі ознаки системи: 
логіку процесу, взаємозв’язок усіх його частин, цілісність);

– керованість, яка передбачає діагностичне планування, проектування 
процесу навчання, поетапну діагностику, варіювання засобами і методами з метою 
корекції результатів;

– ефективність (педагогічні технології існують у конкретних умовах і 
повинні бути ефективними за результат тами і оптимальними витратами, гаранту-
вати досягнення певного стандарту навчання);

– відтворюваність, що уможливлює застосування (повторення, 
відтворення) педагогічної технології в інших однотипних освітніх установах 
іншими суб’єктами.

до основних понять інноваційних технологій відносять:
• нестандартні уроки;
• індивідуальна робота;
• контроль і оцінка навчальних досягнень учнів (через контрольні роботи, 

тести, завдання, робочі зошити і ін.);
• проблемне і модульне навчання;
• запрошення вчених, діячів культури, мистецтва на уроки;
• економізація і екологізація освіти;
• науковий експеримент при вивченні нового матеріалу;
• застосування досягнень техніки;
• вивчення спеціальної літератури;
• аналізу педагогічного досвіду викладачів-новаторів;
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• розробки плану запровадження нової техніки;
• оптимального поєднання гуманітарних, природнично-математичних та 

професійних знань.
до навчальних інноваційних технологій прийнято відносити таку сукупність 

операційних дій педагога з учнем, в результаті якої суттєво покращується ставлення 
учнів до навчального процесу. Серед них значне місце посідають такі технології:

– особистісно-орієнтовані;
– інтеграційні;
– колективної дії;
– інформаційні;
– дистанційні;
– розвивальні;
– модульно-розвивальні, тощо.
Сьогодні найбільш часто використовуються перспективні педагогічні 

технології, класифікацію яких можна подати наступним чином [2, с.224]:
• структурно-логічні технології: поетапна організація системи навчання, що 

забезпечує логічну послідовність постановки й розв’язання дидактичних завдань 
на основі відбору їхнього змісту, форм, методів і засобів на кожному етапі з ураху-
ванням поетапної діагностики результатів;

• інтеграційні технології: дидактичні системи, що забезпечують інтеграцію 
міжпредметних знань і вмінь, різноманітних видів діяльності на рівні інтегрованих 
курсів, навчальних тем, уроків, навчальних днів;

• ігрові технології: дидактичні системи використання різноманітних ігор, під 
час виконання яких формуються вміння розв’язувати завдання на основі компроміс-
ного вибору (театралізовані, ділові та рольові ігри, імітаційні вправи, індивідуальний 
тренінг, розв’язання практичних ситуацій і задач, комп’ютерні програми тощо).

• тренінгові технології: система діяльності для відпрацювання певних алго-
ритмів розв’язання типових практичних завдань, у т.ч. за допомогою комп’ютера 
(психологічні тренінги інтелектуального розвитку, спілкування, розв’язання управ-
лінських завдань);

• інформаційно-комп’ютерні технології: це технології, що реалізуються в дидактич-
них системах комп’ютерного навчання на основі діалогу «людина – машина» за допомогою 
різноманітних навчальних програм (тренінгових, контролюючих, інформаційних тощо);

• діалогові технології: сукупність форм і методів навчання, заснованих на 
діалоговому мисленні у взаємодіючих дидактичних системах суб’єкт-суб’єктного 
рівня: учень – педагог, учень – автор, педагог – автор тощо). діалогові форми вва-
жаються найбільш поширеними серед інших сучасних технологій.

Підсумовуючи сказане вище, можна зробити деякі висновки.
Перспективні технології дозволяють урізноманітнювати форми й ме-

тоди роботи, позбавлятися шаблонів, створюють умови для виховання творчих 
здібностей школяра, розширюють функції вчителя, дають змогу враховувати 
специфіку певного матеріалу та індивідуальні особливості кожної дитини.

використання нестандартних форм уроків сприяє формуванню 
пізнавальних інтересів школярів, діти безпосередньо беруть участь у процесі на-
вчання [1, с.65-69].
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Пізнавальна діяльність учнів переважно має колективний характер, що 

створює передумови для взаємодії суб’єктів навчання, дає можливість для обміну 
інтелектуальними цінностями, порівняння й узгодження різних точок зору про 
об’єкти, які вивчаються на уроці.

але педагогічна технологія може бути ефективною за умови психологічної 
обґрунтованості, практичної спрямованості. розроблення і застосування будь-
якої педагогічної технології вимагає творчої активності педагогів і учнів, залучен-
ня їх до творчої участі в розробленні технологічного інструментарію: складання 
технологічних схем, карт, організації технологічних форм виховання і навчання. 
активність педагога виявляється у глибокому знанні психологічних особливо-
стей учнів, внесенні коректив у розгортання технологічного процесу, організації 
взаємних консультацій, взаємоперевірки і взаємооцінки.
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Висвітлено сутність поняття «гуманізація вищої освіти» і досліджено його 
вплив на професійний розвиток майбутніх фахівців сфери туризму.
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Раскрыто суть понятия «гуманизация высшего образования»  и исследовано 
его влияние на профессиональное развитие будущих специалистов сферы туризма.

Ключевые слова: гуманизация высшего образования, концепция туристи-
ческой науки, развитие личности.

The essence of concept «humanization of higher education» is defined and its influence 
on the professional development of future tourism experts is determined.

Key words : humanization of higher education, concept of tourism study, 
development of personality.

За матеріалами Гаазької Міжпарламентської конференції (квітень, 1989р.) 
туризм визначається як діяльність, що має важливе значення у житті народів через 
безпосередній вплив на соціальну, культурну, освітню та економічну сфери розвит-
ку держав і їх міжнародні відносини: «Туризм… став важливою формою викори-
стання вільного часу окремих особистостей та основним засобом міжособистісних 
зв’язків та політичних, економічних і культурних контактів, необхідних в результаті 
інтернаціоналізації всіх секторів життя націй» [3]. одним з провідних принципів 
ефективного розвитку туризму було проголошено необхідність створення на-
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вчальних закладів для задоволення потреб туристської індустрії у фахівцях різних 
рівнів.

орієнтуючись на виклики часу, в україні було прийнято закон «Про ту-
ризм» (1995), засобами якого держава проголосила туризм одним з пріоритетних 
напрямів розвитку економіки та культури [6, с.5-30]. відтак на початку 90-х рр. хх 
ст. з’явилася потреба суспільства в появі нової науково- освітньої галузі – туризм.

до започаткування туристичної освіти існувала лише система підвищення 
кваліфікації кадрів і не було жодного професійно-технічного навчального за-
кладу туристичного профілю. З розвитком ринкової освітньої структури частка 
перепідготовки кадрів професійного рівня стала скорочуватися. а вже 1997  р. до 
складу асоціації навчальних закладів україни туристського та готельного профілю 
увійшли 2 академії, 4 університети, 8 інститутів, 12 технікумів, коледжів, училищ.

на той час, наприкінці хх століття, туризм було визначено як «тимчасо-
вий виїзд людини з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних або 
професійно-ділових цілях без зайняття оплачуваною діяльністю», а суб’єктами 
туристичної діяльності було визнано підприємства, установи, організації тощо, 
зареєстровані у встановленому чинним законодавством україни порядку, що ма-
ють ліцензію на здійснення діяльності, пов’язаної з наданням туристичних по-
слуг [6, с.1]. відтак, поняття «туризм», що орієнтувало цю галузь на людину, влас-
не туриста, вступало в протиріччя з поняттям «суб’єкт туристичної діяльності», 
відповідно до якого в центрі уваги галузі знаходилися ті, які надають туристичні 
послуги, що свідчило про невизначеність пріоритетів у розвитку галузі.

За останні двадцять років суспільно-економічних трансформацій в 
україні відбулися глибокі структурні зміни в туристичній галузі: державний сек-
тор замінився великою кількістю приватних туристичних фірм. Стихійний роз-
виток туристичної індустрії призвів до цілого комплексу проблем: згортання 
внутрішнього туризму та скорочення екскурсійних послуг на тлі розвитку закор-
донного, забуття соціального туризму з перебільшеною увагою до елітарного, зни-
ження якості обслуговування тощо.

для підтримки розвитку туризму в україні була прийнята державна про-
грама розвитку туризму на 2002-2010  роки, до якої було включено низку заходів 
щодо підвищення якості кадрового забезпечення туристичної діяльності. Зокрема 
було ініційовано запровадження нового напряму підготовки  – «Туризм». відтак 
чинна система туристичної освіти в україні здійснюється за спеціальностями 
«Туризм», «Готельне господарство», «організація обслуговування в готелях і ту-
ристичних комплексах» [12;13;14]. види спеціалізації в туризмі визначаються його 
полікомпонентністю, спрямованістю на задоволення основних потреб людини: сон, 
харчування, переміщення, пізнання, розвагу,  – і можуть змінюватися, адаптуючи 
процес підготовки до умов соціально-економічної системи. За своєю будовою  – 
це багаторівнева структура, що охоплює такі рівні: професійно-технологічний 
(молодший спеціаліст), організаторський (бакалавр), управлінський (спеціаліст), 
науково-дослідний (магістр).

державна програма розвитку туризму уточнила розуміння сутності по-
няття «туризм». Його було визнано видом економічної діяльності та важливим 
соціальним інститутом, зорієнтовано на ефективне й раціональне використання 
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природних ресурсів та об’єктів культурної спадщини з одночасним їх збережен-
ням і відновленням; наголошувалося на необхідності визначення рекреаційного 
потенціалу всіх регіонів країни з метою створення колоритного національного 
туристичного продукту. Таке трактування туризму ґрунтувалося на дослідженнях 
учених-економістів, що розглядали його як «вид споживання», вид «зовнішньої 
торгівлі», «експорт інформації та вражень», тобто як «велику економічну систему з 
різноманітними зв’язками між окремими елементами в межах як народного госпо-
дарства окремої країни, так і зв’язків національної економіки зі світовим господар-
ством у цілому» [1; 2].

відтак, пріоритетною в розвитку туризму стала економічна діяльність, 
хоча, уважаємо, було створено передумови для подальших прогресивних змін у 
галузі, зорієнтованих на людину – споживача туристичного продукту.

оскільки туризм визнано галуззю економіки, господарювання, в україні 
набула поширення економічна концепція туристської освіти, що розглядається 
як складова економічної діяльності країни. Про це свідчить перелік дисциплін 
освітньо-професійних програм підготовки, що зорієнтовані переважно на форму-
вання економічного мислення майбутніх фахівців (теорія економіки, менеджмен-
ту, маркетингу та їх галузеве спрямування) [12; 13; 14], тобто навчання виходить 
з необхідності сформувати фахівця, що найкращим чином відповідає вимогам 
виробництва і який зорієнтований на вирішення технологічних проблем, а не на 
запити споживачів. І хоча до обов’язкового переліку навчальних дисциплін вхо-
дять психологія, фізична культура, українська мова за професійним спрямуванням, 
іноземна мова професійного спрямування, правознавство, історія україни, основи 
наукових досліджень, ділова іноземна мова (2  мови), тобто в навчальних планах 
є окремі гуманістичні дисципліни, загальна концепція економічної професійної 
освіти в туризмі вступає в протиріччя із гуманістичною концепцією розвитку 
освіти в україні.

Мета статті  – відкрити сутність поняття «гуманізація вищої освіти» та 
дослідити його вплив на професійний розвиток майбутніх фахівців у сфері туризму.

Гуманізація освіти, у тому числі й вищої,  – поняття багатовимірне. воно 
охоплює зміст, способи здобування освіти, її кінцеву мету. у державних норматив-
них освітянських документах зазначено: «Гуманізація освіти полягає в утвердженні 
людини як найвищої соціальної цінності, розкритті її здібностей та задоволенні 
різноманітних освітніх потреб, забезпеченні пріоритетності загальнолюдських 
цінностей, гармонії стосунків людини і навколишнього середовища, суспільства і 
природи” [5].

дана теза засвідчує, вважаємо, що гуманізація освіти – це шлях формуван-
ня гуманних рис особистості в процесі навчання й виховання.

аналіз праць психологів, філософів, педагогів (Г.бал, р.бєланова, М.берулава, 
І. бех, С. Гончаренко, І. Зязюн, в. кремень, н. ничкало, о. романовський, в. Фе-
дорченко та ін.), які досліджують проблеми гуманізації освіти, дає можливість 
з’ясувати характеристики цього поняття.

Так, на думку в. Федорченко, важливим моментом гуманізації освіти є її 
спрямування не лише на розвиток особистості, а й того середовища, в якому вже 
почала діяти освічена особистість або в якому вона почне працювати після здо-
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буття освіти [15], тобто високоосвічена особистість своїми власними зусиллями і 
діяльністю гуманізує навколишнє соціальне середовище й соціальну структуру в 
цілому. Тому гуманізація вищої освіти є одним з найважливіших засобів гуманізації 
всього суспільного життя.

л. лук’янова зазначає, що гуманізація освіти фахівця в туристичній галузі 
має охоплювати уявлення про культуру інших народів, належне знання іноземних 
мов, виховувати усвідомлення життєво важливих цінностей, формувати причетність 
до духовної спадщини людства. детермінантою загальної концепції гуманізації 
туристичної освіти є реалізація потреби особистості в інтелектуальному, культур-
ному і моральному розвитку [7].

С. Гончаренко, автор педагогічного словника, ідею гуманізації освіти 
розглядає як розвиток загальної культури особистості, її самоствердження, фор-
мування естетичного ставлення до природи, мистецтва, людини, праці, створен-
ня комфортного освітньо-духовного середовища для гармонійного розвитку 
особистості [4, с.4].

аналіз наукової літератури засвідчив, що в педагогіці існують різні підходи 
щодо трактування такого багатовимірного поняття, як «гуманізація освіти»: це 
формування в людині особистісного ставлення до навколишнього середови-
ща, самої себе, своєї діяльності; визнання цінності конкретного учня, розкриття 
та розвиток його здібностей; формування цілісної смислової картини сучасного 
світу; система моральних гуманістичних відносин; розвиток здатності привлас-
нювати гуманістичні цінності; гуманітаризація освіти; процес спільної діяльності 
у всіх сферах духовної культури, розвитку моральних і інтелектуальних якостей 
вихователя і вихованця; умови, що надають можливість самореалізуватися твор-
чо, індивідуально, неповторно, ненав’язливо, суб’єктивно; створення максимально 
благодатних умов для розвитку здібностей і дарувань, самовизначення особистості 
тощо.

відтак, дійшли висновку, що найвища цінність освіченої людини в тому, що 
спеціальна фахова підготовка допомагає їй розвинути гуманістичний світогляд як 
узагальнену систему поглядів, переконань, ідеалів, ставлень до людини, суспільства, 
духовних цінностей, діяльності, сформувати та активізувати творчий потенціал, 
оволодіти високим рівнем загальної культури. Створення необхідних умов для ви-
ховання такої особистості і є головною метою гуманізації освіти.

Зазвичай зміст освіти висвітлює основи наукових знань відповідної 
наукової галузі, яка й допомагає усунути протиріччя між вимогами суспільства 
й застарілими підходами до навчання. натомість наукова галузь «туризм» зна-
ходиться лише в стадії зародження. Зважаючи на це, загальну теорію туризму й 
методологію пошуку розв’язання освітніх проблем запропонувала соціальна 
філософія.

Теоретико-методологічну проблематику туризму протягом останніх років 
почали досить енергійно осмислювати й розробляти філософи, спираючись на над-
бання інших наук. Так, в україні та близькому зарубіжжі одними з перших здійснили 
теоретичне обґрунтування феномена «туризм» в.антоненко, М. біржаков, І. Зорін, 
в. квартальнов, в. лях, Я. любивий, в. Пазенок, Т. Пархоменко, в. Патрушев, в. 
Сенін, в. Федорченко та ін. За ініціативою науковців київського університету ту-
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ризму, економіки і права до розробки наукових та праксеологічних проблем туриз-
му було залучено фахівців різних галузей філософської та соціо-гуманітарної нау-
ки (Г. Горак, С. Горський, д. Замятин, І. Зязюн, л. карпова, М. кисельов, в. Малахов, 
І. надольний, М. Попович, С. Соляник, в. Табачковський, М. Цюрупа та інші), що 
зробили суттєвий внесок у розвиток теорії туризму, тобто туризмознавства, або 
туризмології, туристики. до кола уваги дослідників увійшли міжнаукові пробле-
ми, що пов’язували туризм із політологією, історією, екологією, соціологією, право-
знавством, культурологією, етикою, релігієзнавством, антропологією, економікою 
та маркетингом, педагогікою та психологією, географією та країнознавством. у 
своїх працях вони визначали туризм як культурне явище та як чинник духовного 
розвитку особистості, розкривали філософсько-світоглядні аспекти туризму, ха-
рактеризували його моральний вимір, значення в структурі суспільно-політичних 
відносин.

Так, український філософ в. Пазенок уважав за необхідність переглянути 
традиційне розуміння туризму як суто індустрії подорожей та відпочинку, надати 
йому світоглядного, культурного, гуманістичного, пізнавального, етичного, есте-
тичного, комунікативного значення, тобто «людського виміру», оскільки людина, 
що подорожує, є не просто споживачем туристського продукту, а особистість, яка 
здатна засвоювати багатства природи і культури, перетворюючи набуті знання і 
враження в надбання власної духовності. науковець підкреслював, що складовими 
теорії туризму повинні стати «історія туризму», «економіка туризму», «соціологія 
туризму», «педагогіка та психологія туризму» [8].

розглядає туризм з гуманістичних позицій і Г. Сапожник, зауважуючи, що це 
«інститут гостинності, покликаний задовольняти не лише вітальні й матеріальні по-
треби людей, й – що головне – їхні духовні, культурні. пізнавальні запити», тому тури-
стична діяльність повинна відповідати культурним, етичним критеріям [11, с.224]

узагальнюючи напрацювання науковців, можна зробити висновок, що ту-
ризм на міжнауковому рівні розглядається як духовне й соціокультурне явище, як 
вияв багатогранного буття людини, її суспільної сутності; туристичний бізнес по-
винен бути гуманно-центрованим не за формою, а за своєю суттю.

в. Цибух, голова державної туристичної адміністрації україни, за до-
помогою філософського аналізу туризму виокремлює в ньому гуманістичний, 
антропологічний, етичний, аксіологічний, комунікативний, культурологічний, 
соціологічний аспекти, завдяки чому наголошує на необхідності розкривати пара-
лельно з бізнесовою також гуманітарну, духовно-культурну сутність туристичної 
діяльності [16, с.4-6].

обґрунтовуючи антропологічну сутність туризму, Т.Пархоменко розрізнює 
поняття «туристська діяльність» і «туристська активність». Перше з них позначає 
професійну діяльність економічних агентів у галузі туризму, спрямовану на об’єктів 
цієї діяльності – споживачів, а друге – різновид людської дії, що спонукається пев-
ними потребами особистості, у зв’язку з чим турист визначається як суб’єкт дії, 
а не її об’єкт. відтак було розкрито антропологічний аспект туризму як дії, ме-
тою якої є задоволення людських потреб за рахунок здійснення не вимушеної 
іншими чинниками подорожі. відповідно до існуючої класифікації людських по-
треб (а. Маслоу) було обґрунтовано існування таких видів туризму, як вітальний 
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(опанування нового простору, рекреаційно-реабілітаційний, гастрономічний), що 
задовольняє матеріальні, фізіологічні потреби; соціальний (елітний, діловий, шоп-
туризм, конгресний, освітянський), що сприяє самоствердженню та самореалізації 
в соціумі; а також духовний (паломницький, культурно-історичний, власне духов-
ний, ностальгічний) [9, с.57-66].

Презентуючи концепцію туристичної науки, французькі теоретики туриз-
му Серж Перро і Жан Мишель оернер уважають, що туризмологія повинна вивча-
ти людину, яка спроможна самостійно організувати своє дозвілля, а відтак ця наука 
повинна розглядати людину в аспекті її взаємовідносин: туриста з турагентами, а 
останніх – віч-на-віч з клієнтурою [10, с.168-173]

Зазначимо, що «людиновимірний підхід» до вивчення туризму, який спонукає 
розглядати його як специфічний вид життєдіяльності людини, співвідноситься із 
людиноцентристським підходом, що набуває дедалі ширшого визнання в психології 
й педагогіці. отже, на міжнауковому рівні було висвітлено проблему «людсько-
го виміру» туризму, що, на наш погляд, й обґрунтовує необхідність формування 
гуманістичного світогляду в професіоналів туристичної справи.

відповідно до сучасних вимог щодо посилення уваги до особистості лю-
дини у професійній освіті почала складатися інтегративна парадигма особистісно-
орієнтованого навчання. на перший план стали виходити соціокультурні, 
гуманістичні концепції, які орієнтують на людину, її здоров’я, реалізацію потреб 
в інтелектуальному, культурно-духовному розвитку, що стало відігравати визна-
чальну роль і в туристичній освіті, озброєній науково обґрунтованим розумінням 
сутності туризму як соціокультурного явища: усе яскравіше почала виявлятися 
тенденція орієнтування не лише на попит, але й на потреби розвитку особистості.
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КЛЮчеВые аСПеКТы иСПоЛЬЗоВаниЯ иКТ В СоВреМенноМ 
ХУДожеСТВенноМ оБраЗоВании

KEY ASPECTS oF THE USE oF ICT IN CoNTEMPoRARY ARTISTIC 
EdUCATIoN

аннотация. Статья посвящена реализации информационно-
коммуникационных технологий в современной образовательной среде. рассма-
триваются основные технические возможности использования икТ в процессе 
художественного образования. выявляется преимущества использования икТ в 
дистанционном и открытом образовании.

Abstract. article is devoted to the implementation of information and commu-
nication technologies in today’s educational environment. reviews the major technical 
features the use of iCt in arts education. identifies the benefits of using iCt in distance 
and open education.

Ключевые слова/Key words: информационные технологии/information 
technology, художественное образование/art education, открытое образование/open 
education, электронные образовательные ресурсы/e-learning, интерактивные мето-
ды/ interactive methods

Проблема модернизации художественного образования является одной 
из наиболее актуальных в современном образовании. одним из направлений 
достижения соответствующего уровня образования следует рассматривать 
использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе, их доступность и качество. образование обеспечивает основу устойчивого 
развития человека, и художественное образование имеет важнейшее значение, так 
как позволяет формировать креативные качества личности [5, с.285]. 

художественное образование выходит далеко за рамки формальных 
учебных программ и стандартов. Традиционной академической системы обучения 
уже недостаточно для достижения высоких результатов, оно является основой для 
вариативного и индивидуального обучения. Преподаватели должны подходить 
концептуально к процессу обучения в современных условиях, понимать значение 
икТ, развивать умение работать с ними творчески, чтобы генерировать новые 
идеи, новые знания и новые проекты [4, с.8].

кроме того, социальные изменения оказывают растущее давление на 
традиционные образовательные системы, вызывая настоятельную необходимость 
инноваций и реформы в сфере художественного образования. Перед ним стоят 
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беспрецедентные задачи. Системы традиционного художественного образования 
автономно, несмотря на важную роль, которую  они играют и будут продолжать 
играть в обучении, просто не способны обеспечить интегрированность молодого 
человека в современное пространство.

реформа образования имеет технологический характер: во всем мире и на 
всех образовательных этапах, икТ является признанным средством удовлетворения 
растущей потребности знаний и обучения. 

в последнее десятилетие  e-learning определено как приоритетное 
направление  образования.  всемирная встреча на высшем уровне по вопросам ин-
формационного общества (ввуио) руководителей всего мира (2005), определила 
стратегическую цель на построение открытого информационного общества. 

Преимущества использования икТ в образовании рассматриваются в 
разных аспектах:

• как инструмент для поддержки традиционных предметов;
• как средство обмена знаниями или предоставление доступа к учебным 

ресурсам;
• икТ могут сами формировать учебные темы (например, освоение ком-

пьютерной грамотности, компьютерные науки);
• икТ также предоставляют средства администрирования, поддержки об-

разования;
• кино и видео по-прежнему играют ведущую роль в качестве технологи-

ческой поддержки для обучения и преподавания. 
рассматривая икТ как средство обмена знаниями, инструмент поддержки 

традиционных предметов и в качестве административного инструмента для под-
держки образования, следует отметить, что границы между этими категориями мо-
гут быть размыты и частично перекрываться [3, с. 64].

Здесь можно выделить: использование икТ в сфере художественного об-
разования и обучения, выявляя тенденции специально построенных курсов об-
учения, на основе универсальных икТ устройств, используемых для обучения; 
рассмотрение и разработка различных стратегий для распространения образова-
тельных ресурсов; рассмотрение использования различных икТ инструментов, 
облегчающих процесс обучения и взаимодействия вне занятий.

Следует отметить и иметь в виду, что использование икТ самих по себе 
не подразумевает автоматически позитивного воздействия на процесс обучения. 
должны обстоятельно исследоваться факторы и психолого-педагогические усло-
вия использования икТ,  специализированные  аудитории, и т.д. 

на сегодняшний день сложился довольно богатый выбор средств обуче-
ния: планшеты, ноутбуки, компьютеры, мобильные устройства.

Построение образовательного процесса с использованием икТ методиче-
ски должно оправдывать роль конкретного устройства в контексте образования.

Можно обосновать значение для образования радио, DVD-проигрывателей, 
Mp3-плееров, цифровых камер, видео-игрового оборудования и других специаль-
ных образовательных устройств. но проблема заключается в том, что до сих пор 
оснащение учебно-образовательного пространства этими устройствами имеет не-
высокий уровень. кроме того, развитие в области икТ настолько стремительно, 
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что программное обеспечение устаревает, еще до того, как появляется возмож-
ность использовать его в учебном процессе и не удовлетворяет потребностям осо-
бенно художественного образования. Современное состояние технологий таково, 
икТ представляют более продуктивные инструменты обучения,  намного превос-
ходящие классические учебники (бумажный носитель). Сегодняшние электронные 
учебники должны быть портативными, доступными для поиска и легко обновляе-
мыми, давать студентам преимущества немедленной обратной связи, позволять 
свободно загружать различную визуальную информацию и текст.

Создание широкого спектра образовательного программного обеспечения 
для мобильных устройств позволяет удовлетворять различные потребности на 
разных этапах обучения. Переход к доступности образовательных приложений на 
планшетах, смартфонах и других универсальных гаджетах икТ создает серьезную 
конкуренцию специальным образовательным устройствам.

Сдвиг в сторону предоставления образовательных услуг через универсаль-
ные устройства икТ имеет существенные последствия для деятельности в области 
стандартизации; в том, что многие темы, относящимся к икТ в сфере образования 
не обязательно специфичные для образования. 

Такие темы включают в себя: 
• коммуникационные интерфейсы (3G, wiFi, bluetooth); 
• мультимедийные характеристики;
• доступность и удобство использования веб-приложений.
ЮнЕСко признает, что икТ могут содействовать обеспечению всеобщего 

доступа к образованию, равенство в сфере образования, доставка, высокое каче-
ство обучения и преподавания, профессионального развития преподавателей и бо-
лее эффективного управления образования, управления и администрации. Совре-
менная тенденция заключается в изучении проблем и возможностей мобильного 
обучения, в поддержке и развитии как неофициальных, так и формальные методов 
обучения  e-learning.

икТ-устройства только один элемент икТ в сфере образования, и не ме-
нее важное значение имеет разработка соответствующего образовательного кон-
тента, инструментов управления и стратегии успешного внедрения икТ в сфере 
образования, в частности технологии дистанционного образования. Самые раз-
нообразные методы используются для реализации дистанционного обучения, в 
том числе текстовые и аудио-материалы, программное обеспечение и телевизион-
ные программы на DVD-носителях, использование интернет-контента. внедрение 
форм дистанционного обучения в художественное образование – один из ключе-
вых аспектов современной системы образования.  

открытые образовательные ресурсы (open Education) – также важный 
ключевой аспект использования икТ в художественном образовании. учебные ре-
сурсы, размещенные на серверах учебных заведений, в основном, доступны только 
для обучающихся студентов. однако времена меняются, и все большее количество 
организаций, университетов и частных лиц пришли к выводу, что доступ к ре-
сурсам цифрового обучения больше не должен ограничиваться узкими интереса-
ми академических институтов. растущее число учебных программ публикуются и 
доступны через интернет как открытые образовательные ресурсы. oEr являются 
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формами преподавания, обучения и научно-исследовательских ресурсов, которые 
находятся в общественном достоянии или выпущены под лицензией интеллекту-
альной собственности, что позволяет их свободное использование. открытые обра-
зовательные ресурсы включают полные курсы, материалы курса, модули, учебники, 
потоковое видео, тесты, программное обеспечение и любые другие инструменты, 
материалы или методы, используемые для поддержки доступа к знаниям.

в itunes apple в категории «образование» сосредоточено более 500000 бес-
платных аудио лекции, видео и книг для учащихся всех возрастов. С помощью ин-
струмента разработки педагогам предлагается преобразовать их собственные раз-
работки в модули, доступные для мобильных устройств компании.

видео-игры, образовательные игры  -  еще один актуальный жанр обра-
зовательных ресурсов. исследования показывают, что игры позволяют проявлять 
настойчивость, активность, внимание к деталям, навыки логики, которые в идеале 
будет регулярно использоваться в процессе решения проблем. 

Следующий ключевой аспект – педагог, работающий в икТ-среде.
Преподаватель должен представлять и отслеживать новое содержание 

учебных курсов, выстраивать структуру курсов обучения, мониторинга обучаю-
щихся и оценки процесса обучения и прогресс [6, с. 150]. 

одной из наиболее доступных является динамическая учебная среда 
Moodle, которая представляет собой, с одной стороны, систему управления кур-
сами (CMS-cours managment system), а с другой, систему управления обучением 
(LMS- learning management system).

в системе Moodle образовательные модули включают различные формы 
взаимодействия преподавателя со студентами: электронные лекции, архивы, web-
страницы, форумы, чаты, вебинары, wiki, контрольный блок (тесты, семинары, за-
дания) и др.

web-сайты социальных сетей - это интерактивные сайты, где студенты 
представляют вопросы, связанные с учебными курсами, общением с сокурсника-
ми и педагогами. 

интерактивные лекционные доски объединяют компоненты программно-
го и аппаратного обеспечения (большой интерактивный дисплей, проектор, ком-
пьютер) и заменили традиционные классные доски. учебные ресурсы, выделенные 
для использования на интерактивных досках можно найти в интернете. После того, 
как учебные ресурсы доступны локально, интерактивные доски могут эксплуати-
роваться без подключения к интернету [2, с. 321].

Стандарты позволяют взаимодействие, расширяемость и возможность по-
вторного использования ресурсов икТ и инструментов; особенно важное значе-
ние имеет внедрение икТ в сфере образования. Здесь выявляется широкое иссле-
довательское поле, связанное с изучением существующих стандартов технологии 
обучения. 

упрощенная функциональная модель может вместить различные режи-
мы: такие как интерактивные или неинтерактивные, в реальном времени или не 
в реальном времени обучения, процессов и методологий, включая традиционное 
бучение, индивидуальные занятия, задания для самостоятельного обучения и др. 
категория или тип оборудования, используемого обучающимися может быть по 
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выбору, но внедрение икТ в учебный процесс подразумевает включение системы 
видеоконференции, аудиовизуальных систем и веб-систем.

Модернизация образования и профессиональной подготовки помогают 
проложить путь к успешной и продуктивной реализации человека в выбранной 
профессии. икТ являются важными, но, конечно, не единственный компонентами 
образования, их роль заключается в стремлении построить более эффективную и 
более доступную  образовательную среду.

 области икТ в процессе обучения включает в себя аппаратное обеспе-
чение, программное обеспечение, услуги и средства массовой информации, что 
не позволяет определить его точные границы. Запуск новых инновационных про-
дуктов и услуг, основанных на мобильных и web-технологиях, и эти нововведения 
охватывают процессы, происходящие с людьми и организациями как внутри так 
и за пределами сектора образования. Мультимедиа, сотрудничество, дружествен-
ный интерфейс, веб-сайты социальных сетей являются ключевыми компонентами 
в этих продуктах. для пользователя «generated content» занимает важное место на-
ряду с «профессиональными» или «традиционными» образовательные ресурсы [1, 
с. 67]. 

для реализации икТ и достижения преимущества образования с их ис-
пользованием для учащихся, преподавателей и общества в целом, сотрудничество 
и участие заинтересованных сторон будет иметь решающее значение в выявлении 
новых технологий обучения и разработки стандартов, технических руководящих 
принципов и осуществления образовательной политики.
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ТеореТичнІ ЗаСаДи ІнноВаЦІй В оСВІТІ
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tion, інновація/ the innovation, новизна/ the novelty.

Постановка порблеми. учительська професія вимагає особливої 
чутливості до постійно оновлюваних тенденцій суспільного буття, здатності до 
адекватного сприйняття, потреб суспільства і відповідного коригування своєї ро-
боти. Інноваційність має характеризувати професійну діяльність кожного вчите-
ля. нововведення (інновації) не виникають самі собою, а є результатом наукових 
пошуків, аналізу, узагальнення педагогічного досвіду. вони є суттєвим діяльним 
елементом розвитку освіти взагалі, реалізації конкретних завдань у навчально-
виховному процесі.

аналіз досліджень і публікацій. Сучасні наукові дослідження (  в. П. бес-
палько, л. І. даниленко, в. І. Журавльов, П. І. карташов, М. в. кларін, Т. в. новікова, 
в. Ф. Паламарчук, І. П. Підласий, н. р. Юсуфбекова та ін.) свідчать, що в педагогіці 
виник новий напрям  – педагогічна інноватика, яка стає спеціальною галуззю на-
укового знання, що характеризується певним змістом, принципами, тенденціями 
і закономірностями розвитку. Педагогічна інноватика належить до системи за-
гального наукового і педагогічного знання. вона виникла й розвивається на межі 
загальної інноватики, методології, теорії та історії педагогіки, психології, соціології 
і теорії управління, економіки освіти і є однією з фундаментальних дисциплін, яка 
суттєво прискорює процеси оновлення освіти. динаміка соціально-економічних 
процесів у постіндустріальному (електронному, інформаційному) світі радикаль-
но актуалізувала проблему інноваційного потенціалу нації як однієї з гарантій 
стабільних її позицій у світовому співтоваристві, успішного реагування на 
різноманітні цивілізаційні виклики [2, с.48]. науковці в педагогічну інноватику 
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включають три блоки понять та ідей: особливості створення нововведень, їх джере-
ла, класифікація, критерії новизни; проблеми сприйняття інновацій, оцінювання та 
освоєння педагогічною громадськістю; узагальнення даних про застосування но-
вого в сфері освіти. Мета цієї публікації – розкрити поняття інновації в педагогіці, 
проаналізувати розуміння поняття інновацій українськими та зарубіжними вчени-
ми, а також дослідити теоретичні засади інновацій в освіті.

Виклад основного матеріалу дослідження. для педагогічної інноватики 
вихідними є поняття “нове”, “нововведення”, “інновація”, “новизна”, “інноваційний 
освітній процес”, “інноваційна діяльність”.

Педагогічні інновації  – це результат творчого пошуку оригінальних, 
нестандартних вирішень різноманітних педагогічних проблем. Прямим продуктом 
творчого пошуку можуть бути нові навчальні технології, оригінальні виховні 
ідеї, форми та методи виховання, нестандартні підходи в управлінні. Побічним 
продуктом інновацій як процесу творчої діяльності є зростання педагогічної 
майстерності вчителя і керівника, рівня його культури, мислення та світогляду. 
Тобто творчий пошук та реалізація інновацій ведуть до новоутворення у цілісній 
педагогічній системі [2, с. 54].

л.  даниленко визначив педагогічну інновацію як актуально значущі й 
системні новоутворення, котрі виникають на основі різноманітних ініціатив 
і нововведень, що стають перспективними для еволюції освіти і позитивно 
впливають на її розвиток [1,  с.  5]. на думку сучасного російського вченого 
в.  Загвязинського, нове у педагогіці  – не лише ідеї, підходи, методи, технології, 
які у таких поєднаннях ще не висувались або ще не використовувались, а й 
комплекс елементів чи окремі елементи педагогічного процесу, які ввібрали 
в себе прогресивне начало, що дає змогу в змінних умовах і ситуаціях 
ефективно розв’язувати завдання виховання та освіти. для того щоб реалізація, 
утвердження нового зумовлювали позитивні зміни, необхідно, щоб воно було 
засобом вирішення актуальних для конкретного навчального закладу завдань, 
витримало вимогливу експериментальну перевірку [3, с. 3-9].

Сучасні українські вчені розглядають інновацію в освіті як процес ство-
рення, поширення і використання нових засобів (нововведень) для розв’язання 
тих педагогічних проблем, які досі розв’язувались по іншому (о. Савченко); як 
результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних 
педагогічних проблем (в. Паламарчук); як актуальні і значущі системні новоутво-
рення, які виникають на основі різноманітних ініціатив і нововведень, що ста-
ють перспективними для еволюції освіти і позитивно впливають на її розвиток 
(І. Єрмаков); як процес оновлення чи вдосконалення теорії і практики освіти, який 
оптимізує досягнення її мети (л. даниленко) [4, с. 47].

М. кларін, а. Пригожин поняття «інновація» відносять не просто до ство-
рення і поширення нового, а до таких змін, які носять суттєвий характер, супро-
воджуються перетворенням у способі діяльності, стилі мислення. категорія новиз-
ни відноситься не стільки до часу, скільки до якісних змін [6, с. 56]. у педагогіці 
поняття «інновація» вживають у таких значеннях: форма організації інноваційної 
діяльності; сукупність нових професійних дій педагога, спрямованих на вирішення 
актуальних проблем виховання і навчання з позицій особистісно-орієнтованої 
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освіти; зміни в освітній практиці; комплексний процес створення, розповсюдження 
та використання нового практичного засобу в галузі техніки, технології, педагогіки, 
наукових досліджень; результат інноваційного процесу [2, с. 21].

нове в педагогіці – це не лише ідеї, підходи, технології, які ще не використо-
вувались, а й той комплекс елементів або окремі елементи педагогічного процесу, 
які несуть у собі прогресивні засади, дають змогу ефективно вирішувати завдання 
розвитку і саморозвитку особистості [4, с.48]. в.  Пінчук, досліджуючи теоретичні 
засади інновацій в освіті, акцентував увагу на неперервні трансформації навчаль-
ного процесу в напрямі індивідуалізації освітньої взаємодії, навчання, формування 
творчого мислення і забезпечення специфіки формування та розвитку особистості 
[5, с.47]. розвиток педагогічної інноватики в україні пов’язаний із масовим 
громадсько-педагогічним рухом, спричиненим суперечностями між суспільними 
потребами щодо розвитку й функціонування навчально-виховних закладів і ре-
альним буттям навчально-виховної справи. Педагогічна інноватика полягає у 
постійному пошуку й впровадженні нових максимально ефективних технологій 
навчання і виховання, результатом яких має бути формування високоадаптованої 
до змінних умов, активної діяльної, творчої особистості, яка вміє аналізувати, дола-
ти будь-які труднощі, бо вона ще в юному віці з допомогою вчителя пізнала, ство-
рила себе, навчилася володіти собою.

Висновки. Інноваційність є однією з домінуючих тенденцій розвитку люд-
ства. З урахуванням цього нова освітня парадигма вибудовується на засадах збере-
ження і розвитку творчого потенціалу людини, її спрямованості на самовизначен-
ня, стабільно активної життєдіяльності у змінних соціальних умовах, готовності до 
сприймання і розв’язання нових завдань. Тому серед проблем наукової педагогіки 
пріоритетними є проблеми педагогічної інноватики як складової загальної 
інноватики, спеціальної наукової дисципліни, що розкриває загальні засади теорії 
педагогічних інноваційних процесів.
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Современные тенденции развития общества диктуют необходимость пре-
доставления специального образования для широких социальных масс, а в связи 
с этим возникает вопрос подготовки компетентных и креативных специалистов в 
области образования.

информационные и web-технологии – это обязательное звено образова-
тельного процесса. Среди разнообразных форм web-технологии занимают видное 
место. Глобальная интеграция интернета в повседневную жизнь упростила полу-
чение разнообразной информации, тем самым привела к созданию различных ин-
формационных систем. в такой ситуации особенно востребованными становится 
знание основных механизмов создания и функционирования подобных систем, 
умение правильно поставить задачу на ее разработку или же реализовать ее са-
мостоятельно.[1] основное внимание уделяется web-технологиям в образовании, 
которые используются как современные методы обучения. Цель этих технологий 
– в индивидуализации и личностной ориентации образования, повышении твор-
ческой самореализации в образовательном процессе, синергия сотрудничества 
преподавателя и учащегося.[2] Так же не является новой необходимость приме-
нения электронного обучения, использование электронного обучения позволяет 
учащимся пользоваться постоянно обновляемыми высококачественными обра-
зовательными материалами. взаимная интеграция web-технологий и мобильных 
интернет-технологий только расширяет возможности электронного обучения. 

Связь современных интернет web-технологий и образования способствует 
повышению качества знаний учащихся и воспитания у них инициативы, самостоя-
тельности.

web-технологии обеспечивают интеграцию разнородных источников зна-
ний и их коллективное использование, а значит позволяет решать такие задачи 
современного образования как:

• накопление и использование лучшего опыта
• Моделирование и оптимизация основных компонентов образовательно-

го процесса
• организация системы мониторинга качества образовательного процесса
важным составляющим образовательного процесса является исполь-

зование дидактического сопровождение образовательных курсов. С помощью 
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web-технологий появилась возможность создать электронное сопровождение к 
различным обучающим курсам, что позволяет повысить качество создаваемого 
сопровождения благодаря доступности данного материала для широкого круга 
учащихся. кроме того использование электронного сопровождения будет способ-
ствовать повышению мотивации и активизации самостоятельной работы учащих-
ся. Методика проведения занятий с использованием электронного сопровождения 
обеспечит формирование основных компетенций учащихся, таких как:

• общекультурные
• учебно-познавательные
• информационные
Под ключевыми компетенциями подразумеваются наиболее универсаль-

ные по своему характеру и степени применимости компетенции. их формирова-
ние осуществляется в рамках каждого учебного предмета, по сути, они – надпред-
метны.

к созданию электронного сопровождения также применяется компетент-
ностный подход, что подразумевает под собой конструирование модели специали-
ста, а затем под эту модель подбирается содержание по развитию необходимых 
компетенций. 

что полностью соответствует глобальной задаче обеспечения вхождения 
человека в социальный мир, его продуктивной адаптации в современном мире.

1. Филиппов С.а. , учебное пособие «основы современного web - программиро-
вания» / С.а. Филиппов - М.: ниЯу МиФи, 2011. – 160 с.

2. krassimir Markov, Vitalii Velychko, oleksy Voloshin (ed.) information Models of 
knowledge ithEa® «обраЗованиЕ 2.0: ТЕндЕнЦии и ТЕхнолоГии » / 
л. Шарабеева, о. Захарова - kiev, ukraine – Sofia, bulgaria, 2010
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актуальность. обеспечение права на образование людей с инвалидностью 
стало особенно актуальным после ратификации нашим государством 16  декабря 
2009  года конвенции оон о правах инвалидов. Подход к образованию на основе 
инклюзии, который пропагандируется конвенцией, основывается на убедитель-
ных доказательствах того, что инклюзивное образование не только обеспечивает 
наилучшую среду для обучения, включая людей с умственной отсталостью, а и по-
могает убрать барьеры и разрушить сложившиеся стереотипы.

анализ исследований и публикаций. Проблемы лечебно-восстановительной 
и коррекционно-реабилитационной работы и пути их решения освещены во мно-
гих трудах ученых-медиков, таких как: Е. С. аветисова, л. а. Григорян, Е. С. кова-
левского и др., так же в исследованиях деятелей психолого-педагогической науки, 
среди которых: в. и. бондарь, Т. М. дегтяренко, в. С. Сверлова, Т. П. Свиридюк,   С. 
в. Федоренко. некоторые аспекты медико-психолого-педагогической реабилита-
ции детей с особыми потребностями и подготовка их к интеграции в общество 
рассматривались в работах: в. и. андриенко в. П. Гудоноса,  в. в. Журова, а. Ю. 
Максименко. вопросы обеспечения нормативной базы внедрения инклюзивного 
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образования и готовности педагогов к реализации инклюзивной модели образова-
ния рассматриваются в работах и. а. белозерской, C. С. Гаврись, а. а. колупаевой, 
С. в. литовченко, б. С. Мороз, в. П. овсяник. Проблема изучения механизма и осо-
бенностей включения детей с нарушениями психофизического развития в систему 
общего образования отражена в работах: Т. д. ильяшенко, а.  Г.  обуховськой, а. 
а. колупаевой, и. н. родименко. вместе с тем, вопросы относительно условий и 
механизма внедрения инклюзивного образования в учебные заведения украины 
остаются недостаточно изученными.

Цель статьи: качественно охарактеризовать необходимые условия для 
успешного внедрения инклюзивного образования в учебные заведения украины 
на современном этапе.

изложение основного материала. инклюзия рассматривается как обра-
зовательная и социально-гуманистическая парадигма, которая сегодня является 
наиболее прогрессивной формой социального взаимодействия членов общества с 
людьми с разным уровнем возможностей психофизического развития.

инклюзивное образование  – это процесс обучения детей с особыми по-
требностями в обычных общеобразовательных учебных учреждениях вместе со 
сверстниками. дошкольное инклюзивное образование  – более широкий процесс 
интеграции, подразумевающий одинаковую доступность образования для всех де-
тей дошкольного возраста и развитие общего дошкольного образования в плане 
приспособления к различным нуждам всех детей. То есть, учебно-воспитательный 
процесс подстраивается под нужды и потребности развития ребенка [3, с. 148].

инклюзия предполагает приспособление учебных учреждений, а также их 
общей образовательной философии и политики к потребностям всех детей, как 
одарённых, так и тех, которые имеют особые потребности. инклюзия требует пе-
ремен на всех уровнях образования, поскольку эта особенная система обучения, 
которая охватывает весь разнообразный контингент детей и дифференцирует об-
разовательный процесс, отвечая на потребности учеников всех групп и категорий 
[6, с. 21].

инклюзивное образование: это признание того, что все дети могут учить-
ся; это работа со всеми детьми, независимо от их возраста, национальности, языка, 
происхождения, особенностей развития; это усовершенствование образователь-
ных структур, систем и методик для обеспечения потребностей всех детей; это ди-
намический процесс, который постоянно развивается; это система образователь-
ных услуг, которые базируются на принципе обеспечения основного права детей 
на образование  и права учиться по месту проживания, что предусматривает обу-
чение в условиях общеобразовательного заведения; это подход, который помога-
ет адаптировать образовательную программу и среду обучения к потребностям 
детей, которые отличаются своими психофизиологическими возможностями; это 
часть большой стратегии по созданию инклюзивного общества [4, c. 99].

в работах таких авторов, как С. Гаврись, Е. Григоренко,   отражена необ-
ходимость внедрения информационных технологий и компьютерных программ, а 
также дистанционного обучения, предусматривающего наличие широкого выбо-
ра программ по различным учебным дисциплинам, которые бы имели не только 
коррекционную, но и учебную цель, усовершенствовали знания детей, учили их 
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использовать приобретенные знания в различных ситуациях, чем способствовали 
обогащению практического опыта и их социализации. Современные информаци-
онные компьютерные технологии позволяют использовать модели и методы управ-
ления обучением различных групп лиц с ограниченными возможностями для обе-
спечения их социальной и профессиональной реабилитации [1, c. 19; 5, c. 191].

б.С.  Мороз, в.  П.  овсяник считают, что ключевыми факторами на пути к 
прогрессивному воплощению инклюзивной модели является соответствующая 
профессиональная подготовка специалистов для работы с детьми с особыми по-
требностями, наличие соответствующих методик коррекционно-развивающего 
направления и программ, которые бы обеспечивали поддержку учащихся с осо-
быми возможностями в общеобразовательном пространстве [2, c. 80].

в процессе планирования инклюзивного образования необходимо не толь-
ко определить его общую концепцию, но также составить соответствующий план 
действий. опыт успешной реализации инклюзивного образования показывает, что 
есть пять основных составляющих, которые должны приниматься во внимание для 
организации инклюзивного образования:

1. Прочной основой инклюзивного образования является система цен-
ностей, убеждений, принципов и индикаторов успеха. Эта система будет форми-
роваться, и развиваться в процессе реализации инклюзивного образования, и не 
нужно заранее доводить ее «до совершенства». однако, если у людей, участвующих 
в организации инклюзивного образования, абсолютно разные ценности, или если 
эти ценности четко не определены и не осознаны, то система инклюзивного обра-
зования может легко разрушиться.

2. реализация в местных условиях и культурной среде инклюзивного обра-
зования не должно стать разовым проектом. опыт показывает, что решения долж-
ны разрабатываться с учетом местных особенностей при полном использовании 
всех местных ресурсов, в противном случае такие решения не будут обоснован-
ными.

3. Мониторинг инклюзивного образования. инклюзивное образование 
не будет успешным, если оно будет лишь мертвой структурой. Это динамичный 
процесс, и чтобы сделать его «живым» требуется постоянный совместный монито-
ринг, с привлечением всех участников к критическому анализу и оценке действий. 
основным принципом инклюзивного образования является гибкость данного вида 
образования и его способность реагировать на постоянные изменения, которые 
невозможно спрогнозировать.

4. Создание прочной основы, основным компонентом которой являются: 
основные ценности и убеждения; основные принципы; индикаторы успеха.

5. основные ценности (которые являются важными и достойными) и убеж-
дения (которые признаются правильными): убеждения и ценности людей являют-
ся глубоко укоренившимися, и их трудно менять. одним из основных барьеров, 
которые упоминаются в связи с инклюзией, является «негативное отношение», а 
отношение является сочетанием ценностей и убеждений [3, c. 174 – 181].

Ю.  Майлз отмечает, для того чтобы программа инклюзивного образова-
ния была устойчивой, в определенный момент эти убеждения и ценности должны 
быть открыто и четко сформулированы. основные ценности инклюзивного обра-
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зования можно найти во всех культурах, философских системах и религиях, они 
отражены в большинстве основных статей международных документов о правах 
человека [6, c. 26].

к таким ценностям можно отнести: взаимное уважение; толерантность; 
осознание себя частью общества; предоставление возможностей для развития 
навыков и талантов конкретного человека; взаимопомощь; возможность учиться 
друг у друга; возможность помочь самим себе и людям в своем сообществе.

в различных культурах и условиях некоторым из перечисленных выше 
ценностей и убеждений отдается большее предпочтение. например, во многих раз-
вивающихся странах осознание себя частью общества может быть более приори-
тетным, чем развитие индивидуальных навыков, в то время как в развитых странах 
зачастую наблюдается обратная ситуация. во всех странах некоторые люди защи-
щают эти ценности и убеждения и руководствуются ими в большей степени, чем 
остальные [3, c. 138].

Выводы. в мировой педагогической практике инклюзия рассматривает-
ся исключительно как обучение детей с нарушениями развития в обычных мас-
совых учебных учреждениях вместе со сверстниками. в международной практике 
(ЮнЕСко) термин «интегрированное образование» (integration) был заменен тер-
мином «инклюзивное образование». включение детей с особенностями в разви-
тии в учебно-воспитательный процесс в массовых учебных учреждениях по месту 
жительства, то есть инклюзивное образование  – новый подход в сфере образова-
тельной системы украины, требующий модернизации уже имеющихся образова-
тельных структур.
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ПОД- СЕКЦИЯ 5. Социальная педагогика.
УДК 378.1:159.923.2

Єфіменко М.р.
викладач кафедри

загальної і соціальної педагогіки та психології
Глухівського національного педагогічного університету імені о.довженка

МоДеЛЬ ПІДгоТоВКи МайБУТнІХ СоЦІаЛЬниХ ПеДагогІВ До 
роБоТи З СІМ’ЄЮ ТрУДоВиХ МІгранТІВ

у сучасних наукових підходах до моделювання професійної діяльності по-
няття «модель навчального процесу» в інструментальному значенні трактується як 
позначення схеми або плану дій викладача під час здійснення навчального процесу, 
її основу переважно визначає діяльність студентів, яку організовує і структурує ви-
кладач [1]. Модель є проміжною ланкою між висунутими теоретичними положен-
нями та їх перевіркою в реальних організаційно-педагогічних умовах [2, с.516].

Метою статті є характеристика моделі підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до роботи з сім’єю трудових мігрантів в умовах вищого навчального за-
кладу.

Сучасні моделі професійної підготовки соціальних педагогів передбачають 
опис основних видів професійної діяльності, перелік умов до сукупності знань, 
умінь, навичок майбутніх фахівців. Зокрема, кваліфікаційна модель передбачає 
використання кваліфікаційної характеристики як основи для визначення змісту, 
форм і методів навчання, що сприяє більш повному розкриттю специфіки професії 
[3]. Така модель визначає не тільки якості майбутнього спеціаліста, а й виступає у 
ролі професійного еталона.

обґрунтовуючи підходи до моделей підготовки фахівця соціальної сфери 
в україні, Т.в.Семигіна визначає зміст соціально-педагогічної моделі, наголошуючи 
на тому, що існує як мінімум два типи соціальних педагогів, які розв’язують за-
вдання соціалізації та ре соціалізації: на рівні особистості;

на рівні системотворчих чинників, що сприяють або перешкоджають цим 
процесам [4].
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розробляючи модель підготовки майбутніх соціальних педагогів до ро-

боти з сім’єю трудових мігрантів, ми виходили з системно-структурного підходу 
до соціально-педагогічної діяльності, згідно з якім всі складові системи мають 
бути об’єднані системо-утворюючим фактором, які ми визначаємо як мету цієї 
діяльності. Саме мета впливає на структуру та результат підготовки та відбивається 
на усіх компонентах моделі. компоненти моделі мають включати, по-перше, ме-
тодику підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з сім’єю трудових 
мігрантів; по-друге – умови забезпечення реалізації цієї методики.

бачення системи підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з 
сім’єю трудових мігрантів представлено в авторській моделі, складовими якої виз-
начено цільовий, концептуальний, операційний, дидактичний, діагностичний та 
результативний компоненти.

у цільовому компоненті закладена мета процесу підготовки: забезпечити 
готовність майбутніх соціальних педагогів до здійснення соціального супроводу 
сім’ї трудових мігрантів. в свою чергу мета конкретизується завданнями:

• врахувати змістовні характеристики професійної діяльності;
• охарактеризувати групу клієнтів (сім’я трудових мігрантів);
• сприяти приведенню часткових знань щодо сім’ї трудових мігрантів у 

систему;
• вирішити проблему підвищення ефективності процесу підготовки май-

бутніх соціальних педагогів;
• враховувати особливості підготовки майбутніх фахівців до вказаного 

виду соціально-педагогічної роботи.
Концептуальний компонент базується на трьох наукових підходах 

(компетентнісному, особистісному, родиноцентричному), які є основою 
операційного і дидактичного компонентів процесі підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до роботи з сім’єю трудових мігрантів.

Компетентнісний підхід передбачає аксіологічні, мотиваційні, рефлексивні, 
когнітивні, операційно-технологічні та інші результати навчання, які відображають 
розширення не тільки знань, умінь і навичок, а й досвіду емоційно-ціннісного став-
лення студента до дійсності [5, c. 78]. крім того, компетентнісний підхід є систе-
мою технологій, що забезпечують формування ключових, базових та спеціальних 
компетенцій соціального педагога, які відповідають стандартам підготовки 
соціального педагога за рівнем «бакалавр» [6;7], а також стають підґрунтям для 
оцінки ефективності й управління якістю підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до роботи з сім’єю трудових мігрантів. для реалізації даного підходу 
потрібні когнітивна, операційно-дієва, рефлексивна складові підготовки майбут-
нього соціального педагога до роботи з сім’єю трудових мігрантів. За своєю суттю 
компетентнісний підхід означає, що «виховна позиція» соціального педагога прихо-
вана від сім’ї, тобто сім’я відчуває себе суб’єктом взаємодії щодо розв’язання влас-
них проблем, бачить свої успіхи та недоліки [8, c. 26-28]. Соціальний педагог лише 
сприяє озброєнню членів родини знаннями щодо причин та проблем, перспектив 
їх розвитку. відповідно компетентність самого майбутнього соціального педагога 
повинна містити вміння мотивувати та стимулювати сім’ю трудових мігрантів до 
розв’язання проблем, враховуючи при цьому її потенціал, зони розвитку. отже, тут 
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важливим є принцип взаємодії.

Зазначимо, що розробляючи модель підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до роботи з сім’єю трудових мігрантів, ми виділили особистісну та 
професійну компетентності. Підкреслюємо, що їх розвиток здійснюється в процесі 
формування загальної та спеціальної (професійної) спрямованості особистості 
студента. Завдяки цьому відбувається перехід особистісних властивостей у 
професійно важливі якості у поєднання зі стійкою системою моральних цінностей 
створить основу формування компонентів, необхідних для роботи з сім’єю тру-
дових мігрантів. на доцільності поєднання особистісного та компетентнісного 
підходів наголошують в.віноградов та о.Синюк, стверджуючи у цьому контексті, 
що чим більше професійна підготовка майбутнього спеціаліста буде відповідати 
його культурному й особистісному підґрунтю, тим більш високих результатів буде 
досягнуто в його формуванні [9, c. 40-42].

Особистісний підхід полягає у визнанні особистості як продукту соціального 
розвитку, носія культури, інтелектуальної і моральної свободи, права на повагу. він 
передбачає опору на природний процес саморозвитку, самореалізацію, самоствер-
дження, створення для цього відповідних умов [5, c. 77]. у реалізації особистісного 
підходу особлива роль відведена педагогічному спілкуванню суб’єктів навчального 
процесу (викладачів та студентів). воно створює умови для розвитку навчально-
професійної мотивації, надає навчанню характер співпраці, забезпечує досягнен-
ня мети та завдань навчання, сприяє розвитку майбутніх соціальних педагогів та 
підвищенню професійно-педагогічного потенціалу викладача [10; 11; 12]. Йдеться 
про формування таких якостей майбутнього особистості соціального педагога, які 
він співвідносить з правами, цінностями, поглядами членів сім’ї трудових мігрантів, 
усвідомлюючи при цьому свою цінність як фахівця, несе відповідальність за свій 
вибір методів та форм роботи [13;14; 15]. Шляхом реалізації даного підходу в 
підготовці майбутнього соціального педагога до роботи з сім’єю трудових мігрантів 
є теорія участі і соціальної дії щодо конкретної сім’ї, що сприяє демократизації 
сімейних стосунків та окремої особистості. основний принцип соціально-
педагогічної роботи з сім’єю при особистісному підході – індивідуальний підхід до 
кожної окремої сім’ї трудових мігрантів та до кожного з її членів.

Родиноцентричний підхід. Цей підхід ми вважаємо оптимальним у 
соціально-педагогічній роботі з сім’ями трудових мігрантів. він дає можливості 
фахівцеві, здійснюючи професійну діяльність, сприяти: утвердженню в суспільстві 
державної підтримки і стимулюванню сімейного способу життя як основного в 
соціумі; зміні поглядів на сім’ю трудових мігрантів, як на суб’єкт свого життя, а 
не тільки об’єкт втручання в силу того, що такі сім’ї самі розв’язують більшість 
своїх проблем; об’єднанню зусиль фахівців в інтересах сім’ї трудових мігрантів, 
що допоможе подолати невизначеність роботи установ щодо даної категорії сімей; 
формуванню позитивного образу сім’ї у дітей трудових мігрантів, якій має вклю-
чати сімейні та особистісні цінності, їх співвідношення; права та обов’язки членів 
родини і життєвих умінь з їхньої реалізації в інтересах сім’ї; стосунки подружні, 
батьківські, дитячі без забарвлення гендерними та іншими соціальними стереоти-
пами; зразки усвідомленого та відповідального батьківства; сімейні традиції, цілі, 
пріоритети та їх узгодження; зразки розподілу влади та відповідальності у сім’ї; 
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забезпеченню умов для реалізації сім’єю трудових мігрантів прав у суспільстві, 
членами сім’ї своїх прав у родині на основі пріоритету інтересів сім’ї; виробленню 
рішень в інтересах сім’ї, правил сімейного життя [16].

родиноцентричний підхід до соціально-педагогічної роботи з сім’єю тру-
дових мігрантів передбачає:

Пошук таких методів і форм впливу на сім’ю трудових мігрантів, які б вка-
зували сім’ї на її інтереси, переваги, відповідальність, активізували її потенціалі, 
залучали б її до співпраці з соціальним педагогом.

відсутність примусу щодо сім’ї трудових мігрантів з одночасним збере-
женням над нею соціального контролю за дотримання прав усіх її членів.

Повагу до вибору способу життєдіяльності сім’ї трудових мігрантів та до 
її рішень [16, с. 206].

виходячи з цих положень вважаємо за доцільне вивчення родиноцен-
тричного підходу у процесі підготовці майбутніх соціальних педагогів до роботі з 
сім’ями трудових мігрантів як основи для збереження цілісності сім’ї, її укріплення 
і розвитку на основі створення умов для реалізації сім’єю трудових мігрантів її 
прав у суспільстві і прав членів родини у сім’ї, а через це, відповідно, відбудеться 
розвиток особистості, сім’ї як соціального інституту і суспільства.

крім того, концептуальний компонент передбачає наявність орієнтирів-
принципів, дотримання яких забезпечує ефективність процесу підготовки 
майбутніх соціальних педагогів до роботи з сім’єю трудових мігрантів: 
соціальної обумовленості, відповідності, системності, єдності, самостійності, та 
прогностичності, які також відображено у моделі підготовки.

Принцип соціальної обумовленості цілі підготовки походить від потреби 
сучасного суспільства у збереженні й зміцненні сім’ї (в тому числі й сім’ї трудо-
вих мігрантів) як найважливішого інституту соціалізації, яка зумовлює підготовку 
висококваліфікованих соціальних педагогів. отже, система знань, умінь, якостей 
майбутнього спеціаліста повинна відповідати сучасним вимогам суспільства до 
соціального педагога, якій працюватиме з сім’ями трудових мігрантів.

Принцип системності обумовлює побудову змісту підготовки майбутніх 
соціальних педагогів до роботи з сім’єю трудових мігрантів як цілісне утворен-
ня, але являти собою органічну частку загальної професійної підготовки. на 
особистісному рівні системність змісту повинна забезпечити особливу якість 
новоутворень в особистості студента  – наявність у свідомості цілісності струк-
турних зв’язків, адекватних реально існуючим зв’язкам і відношенням соціально-
педагогічної діяльності в межах реалізації роботи з сім’єю трудових мігрантів.

За принципом відповідності зміст підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до роботи з сім’єю трудових мігрантів повинен відповідати інтересам 
та цілями студентів, зближувати високу суспільну значимість професії і глибокий 
особистісний сенс майбутньої професійної діяльності й таким чином сприяти роз-
витку професійної ідентичності.

Принцип самостійності дає можливість виявити ініціативу, власну позицію 
студента на основних етапах навчання (ціле покладанні, практичній діяльності, 
контролі). Цей принцип відбиває ідеї індивідуалізації навчання, які орієнтують на 
конкретні потреби й цілі студентів, на рівень їх підготовки. обов’язковою умовою 
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досягнення високого рівня оволодіння професійною діяльністю є усвідомлення 
майбутнім соціальним педагогом цієї діяльності зокрема й своєї життєдіяльності 
в цілому. Знаходження сенсу власного життя й діяльності дозволяє особистості 
соціального педагога самореалізовуватися, саморозвиватися й самовдосконалюва-
тися.

Принцип прогностичності забезпечує багатофункціональність підготовки 
майбутніх соціальних педагогів та перспективність їх необхідності як фахівців з 
роботи з сім’єю трудових мігрантів в конкретних регіонах для вирішення проблем, 
близьких до проблем сім’ї трудових мігрантів.

Операційний компонент передбачає визначення і реалізацію організаційно-
педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з сім’єю 
трудових мігрантів. наукові дослідження, які стосуються педагогічних умов на-
вчання (Т. Гуцан, М. Манько, н. Сопнєва, о. Федорова та ін.), свідчать, що це умови, 
які свідомо створюються фахівцями в педагогічній діяльності та які повинні забез-
печити найбільш ефективне формування та протікання необхідного процесу. вони 
мають віддзеркалювати структуру готовності майбутніх соціальних педагогів до 
визначеного напряму діяльності і вміщувати передбачені технологією формування 
готовності компоненти моделі [17]. Забезпечення умов підготовки методологічно 
і концептуально базується на основних ідеях, підходах, принципах загально-
професійної підготовки. отже, педагогічні умови – категорія, що визначається як си-
стема певних форм, методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, що об’єктивно 
існують чи суб’єктивно створені для досягнення конкретної педагогічної мети.

Ми погоджуємося з думкою Мельничук І.М., яка розглядає педагогічні 
умови як взаємозалежні елементи освітнього середовища  – фактори, що визна-
чаються й усвідомлюються учасниками педагогічної взаємодії, впливають на стан 
кожного з них, спонукають викладачів і студентів до активізації власної діяльності 
з метою оптимізації процесу набуття специфічних професійних знань, умінь, нави-
чок майбутніми фахівцями [18]. однак, для впровадження нашої моделі підготовки 
майбутніх соціальних педагогів до роботи з сім’єю трудових мігрантів недостат-
ньо самих лише педагогічних умов. Ми вважаємо, що умови підготовки повинні 
сприяти формуванню компонентів готовності, передбачених моделлю, які мають 
не тільки теоретичну, а й практичну спрямованість. отже, умови впровадження 
моделі підготовки, на нашу думку, повинні містить організаційну складову.

в контексті нашого дослідження специфіку організаційно-педагогічних 
умов визначає не лише сутність і зміст професійної підготовки майбутньо-
го соціального педагога, але й особливості процесу соціального супроводу сім’ї 
трудових мігрантів, враховуючи вимоги сучасного суспільства, що, в свою чергу, 
потребує нових підходів при здійснені такої підготовки. отже, ми визначаємо, що 
організаційно-педагогічні умови реалізації моделі підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до роботи з сім’єю трудових мігрантів повинні забезпечити структурний 
процес передачі спеціальних знань, форм роботи, ключових компетенцій, професійних 
цінностей і якостей особистості майбутнього соціального педагога, які у своїй 
сукупності дозволять йому ефективно здійснювати роботу з сім’єю трудових 
мігрантів.

враховуючи проаналізовані нами підходи до підготовки майбутніх 
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соціальних педагогів, соціальний супровід як домінантну форму роботи з сім’єю 
трудових мігрантів, а також, враховуючи структуру моделі підготовки майбутніх 
соціальних педагогів до роботи з сім’єю трудових мігрантів, ми сформулювали 
перелік організаційно-педагогічних умов, що сприяють формуванню готовності 
студентів до означеної діяльності у процесі фахової підготовки:

1. розробка та впровадження навчально-методичного комплексу спецкур-
су «Соціально-педагогічна робота з сім’єю трудових мігрантів»

2. включення тематики спецкурсу до модулів окремих фахових дисциплін.
3. включення студентів до практико-орієнтованого процесу навчання.
4. використання інтерактивних методів навчання в процесі підготовки.
5. розширення кола суб’єктів соціально-педагогічної роботи з сім’єю тру-

дових мігрантів.
Дидактичний компонент. Знання мети, принципів, змісту соціально-

педагогічної роботи з сім’єю трудових мігрантів, дозволяють обрати технології, ме-
тоди і форми навчання. відповідно, цей компонент містить технології підготовки 
майбутніх соціальних педагогів, спрямовані на розвиток знань, умінь, навичок 
здійснення соціально-педагогічної роботи з сім’єю трудових мігрантів, окреми-
ми її членами, її соціальним оточення, особами, які здійснюють догляд за дітьми 
у відсутність батьків. Зміст дидактичного компоненту міститься у навчально-
методичному комплексі спецкурсу «Соціально-педагогічна робота з сім’єю трудо-
вих мігрантів». Згідно модульного підходу, матеріали щодо планування і організації 
навчального процесу поділяються на 4  змістовних модулі, зміст яких відповідає 
загальній меті підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з сім’єю тру-
дових мігрантів і його логічній побудові. Завершується вивчення кожного модуля 
проведенням різних форм контролю і корекції навчально-пізнавальної діяльності 
студентів. Завершується навчання заліком у форматі супервізії.

Ми вважаємо, що використовуючи супервізію як форму контролю у 
підготовці соціальних педагогів до роботи з сім’єю трудових мігрантів можна до-
сягнути наступних цілей:

1. надавати допомогу майбутньому фахівцеві у кращому розумінні про-
блем сімей трудових мігрантів як клієнтів.

2. допомогти студенту підвищити ступень усвідомлення власної 
професійної ідентичності.

3. допомогти студенту чіткіше зрозуміти динаміку взаємодії з сім’єю тру-
дових мігрантів.

4. допомогти студенту досліджувати та апробовувати різноманітні мето-
ди та форми роботи щодо конкретних ситуацій.

5. надавати підтримку та допомагати майбутньому соціальному педагогу 
у виробленні індивідуального стилю діяльності.

Діагностичний компонент формується на основі спостереження 
ефективності процесу підготовки майбутніх соціальних педагогів і формування в 
них професійних якостей та показників готовності до здійснення соціального супро-
воду сім’ї трудових мігрантів. Метою діагностики є виявлення: творчого ставлення 
студентів до розв’язання проблем сім’ї трудових мігрантів; ціннісного ставлення до 
фахової підготовки, що передбачає усвідомлення майбутніми соціальними педаго-
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гами теоретичної і практичної значущості підготовки. результативність та динаміку 
формування знань, умінь, навичок є показником когнітивного, операційно-дієвого, 
творчого те рефлексивного рівнів студентів в процесі підготовки до роботи з сім’єю 
трудових мігрантів.

Результативний компонент моделі передбачає виявлення результатів 
підготовки і, за необхідністю, корекцію, аналіз сформованості професійної 
компетентності майбутніх соціальних педагогів як показника готовності (за визна-
ченими критеріями, показниками і рівнями) до здійснення соціального супроводу 
сім’ї трудових мігрантів.

Висновок. Таким чином, запропонована модель відображає комплексну 
реалізацію всіх визначених у дослідженні складових системи підготовки студентів 
у вищому навчальному закладі та цілеспрямований вплив на особистість майбут-
нього соціального педагога з метою активізації його професійно-значимих якостей, 
необхідних для здійснення соціального супроводу сім’ї трудових мігрантів.
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Стаття висвітлює актуальне питання підготовки соціальних педагогів 
в умовах вищих навчальних закладів. Запропонована модель є частиною наукового 
дослідження, присвяченого підготовці майбутніх соціальних педагогів до роботи з 
сім’єю трудових мігрантів.

Yefimenko M.R.  Model of future social workers to work with migrant.
The article noted not need to improve the efficiency of training of social pedagogues 

in accordance with the requirements of society and the needs of the individual professional 
development. Proposed model of training of future social workers to work with families of labor 
migrants, which is based on a personal and competence approaches and reflects the intended 
effect on the personality of the future social pedagogue. Characterized the structural elements 
of the models that will contribute to the formation of the skills of the implementation of the 
social support of families of lab our migrants and providing them with effective advice.

Ключові слова / Key words: модель підготовки / training model, сім’я тру-
дових мігрантів / family of migrant workers, особистісний підхід / personal approach, 
компетентнісний підхід / competence approach, родино центричний підхід / 
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Підвищення інтересу науковців різних галузей до професії „перекладач” у 
сучасному світі не є випадковим, що свідчить, перш за все, про затребуваність цієї 
спеціальності, але у той же час відсутністю знань, які пов’язані із дослідженням її 
міждисциплінарних особливостей. урізноманітненні соціологічні можливості допома-
гають виділити деякі методологічні підходи для дослідження перекладацької діяльності 
як соціального феномену, як трансляції думки у міжкультурному спілкуванні. 

Саме тому, мата нашого аналізу дослідити переклад, як соціальну оди-
ницю, що сприятиме більш глибокому розумінню особистості перекладача, 
перекладацької діяльності, його функцій як транслятора інформації. 

окреслена нами проблема, нажаль, не має широкого розгляду серед 
науковців україни, але це питання вже починає обговорюватися американськими, 
британськими, німецькими та китайськими вченими, що сприяє популяризації 
інноваційних проглядів і у інших країнах світу. Так, серед науковців які розглядали 
цю проблему: М. бейкер, д. делісл, М. Інгхіллері, Г. Тоурі, к. ванг. 

Перекладацька діяльність у сучасному світі все більше стає соціально ваго-
мою, тому професія перекладача нині дуже популярна. Переклад – це дуже давній 
вид людської діяльності. Перекладацька діяльність – одне з найдавніших занять 
людства. Перші перекладачі (Цицерон, Горацій) використовували слово „interpres” 
у значенні „перекладач”, „тлумач”, таке ж найменування вживає перекладач біблії 
Святий Ієронім (ІV ст. н.е.). 

За останні декілька років соціологічні особливості перекладача все частіше 
обговорюються у описовій теорії перекладу. М.  Гоуанвік вважає, що „все, чого не 
існує в теорії перекладу має бути пояснено соціологією” [1, с. 148]. окреслені пер-
спективи дають можливість розглядати перекладача та його професійну діяльність 
із зовсім іншого боку. 

важливому у соціологічному аспекті є робота Т.  херманса який виділив 
перекладача не тільки як центральну позицію у здійсненні комунікації але й виз-
начив його соціальну позицію та різновиди кінцевого продукту його професійної 
діяльності – тексту [2]. 

взагалі то, розглядаючи особистість перекладача ми не можемо оминути 
термін „особистість”, що є давньою філософською категорією, яку виокремлював 
ще аристотель, вважаючи її комплексом із характеру, людських вподобань  та 
почуттів [3, с. 148]. д. Скотт вважав, що суть цієї категорії є результатом поєднання 
соціальної структури та рівня індивідуального розвитку [1, с. 153]. 
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у свою чергу повернемося до історичного розгляду особистості перекла-

дача з погляду П. бордіу, який першим, хто зробив спробу розглянути особистість 
„перекладача” з соціологічної точки зору. науковець пояснює її через залежність 
історії від людського досвіду маючи на увазі що перекладач мав великий вплив на 
соціальний розвиток, оскільки від якості перекладу перекладачі мали можливість 
впливати на сенс думки що розповсюджувалось в народні маси та впливало на їх 
загальний розвиток [4,  с. 238]. наприклад, тлумачення „біблії” у арабському Світі 
сенсозмінювалось згідно з їх культурними особливостями [5, с. 134]. 

Погляди П.  бордіу підтримали та зацікавили науковців наприклад 
д. Сімеоні, б. латоу, М. лухманн та досліджували особистість перекладача та його 
головну роль у здійсненні соціальної комунікації.

З іншого боку, на думку П. бордіу перекладач це спеціаліст який абсорбує 
у собі соціальний досвід та культурні надбання [4]. Таку ж думку підтримав і 
д. Сімеоні, який вважав, що перекладач є результатом персоніфікованої соціальної 
та культурної історії нації [6 с. 32].

отже, зробимо висновок, що питання соціального портрету перекладача 
є досить актуальним питанням у науковому просторі, що має бути розглянутим 
науковцями і нашої країни. Екскурс думок зарубіжних дослідників привів нас до 
висновку, що перекладач, це симбіоз зовнішніх соціальних чинників та надбань, 
що накладають відбиток на результати його професійної діяльності. Подальшу 
перспективу ми вбачаємо в дослідженні соціологічного портрету вітчизняними 
науковцями. 
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Сучасний стан дослідження проблеми проституції в науці дозволяє ствер-
джувати, що дане соціальне явище виникає під впливом несприятливих соціальних 
та психологічних чинників, є результатом протікання складних соціальних процесів 
і визначається відповідно до вибраного суспільством критерію норми. очевидно, 
що дівчата, котрі виховуються в інтернатних закладах освіти є більш вразливими 
до негативного впливу зовнішніх факторів, оскільки вони часто позбавлені впли-
ву такого важливого інституту соціалізації і виховання як сім’я. у зв’язку із цим, 
постає необхідність комплексного вивчення чинників, які зумовлюють схильність 
вихованок школи-інтернату до проституції. Це дозволить окреслити об’єктивні та 
суб’єктивні критерії залучення до проституції і створить передумови для побудови 
тактики профілактики даного явища.

Тому метою дослідження стало формулювання критеріїв, які дозволять 
виокремити «групу ризику» залучення до проституції серед вихованок школи-
інтернату.

на основі аналізу наявного наукового досвіду щодо вивчення феномену 
проституції ми виокремили чотири основних групи чинників залучення неповнолітніх 
вихованців шкіл-інтернатів до проституції. до них, зокрема, належать наступні: 
психофізіологічні, індивідуально-психологічні, соціально-педагогічні, суспільні.

аналізуючи психофізіологічні чинники ми встановили, що порушення про-
цесу психосексуального розвитку особистості збільшує ризик появи сексуальних 
девіацій, до яких ми відносимо і проституцію. Існує взаємозалежність між психо-
сексуальним розвитком та морально-етичними установками особистості. Порушен-
ня статевої соціалізації неповнолітніх у комплексі з акселерацією часто спричиняє 
аморальну поведінку [4]. ранній початок статевого життя не є прямим чинником 
проституції, але створює умови, як до статевої, так і до загальної деморалізації. 
Причиною статевої деморалізації особистості може стати сексуальне насильство 
[6]. При певних психотравмуючих впливах на сексуальний дебют особистості, осо-
бливо, за умови раннього віку початку статевого життя, зростає ймовірність вибо-
ру аморальних форм сексуальної поведінки. в основі невпорядкованих сексуальних 
контактів вихованців школи-інтернату також закладено несформовані психологічні 
новоутворення; складні психологічні механізми самозахисту, як наслідок дефіциту 
батьківської любові й тепла; механізми компенсації почуття непотрібності власним 
батькам [2].
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аналізуючи характерні стани та індивідуально-психологічні особливості ви-

хованок закладів інтернатного типу, до яких відносять, насамперед депривацію, ми 
дійшли висновку, що сучасна практика виховання дитини в інтернатному закладі 
потребує серйозних змін, оскільки є такою, що не спроможна забезпечити пра-
во дитини на належну освіту, вибір професії, захист від насильства, а, отже, на 
повноцінний розвиток [1].

Щодо соціально-педагогічних чинників, то значна частка жінок секс-бізнесу 
походять із неблагополучних сімей. нестача сімейного впливу часто зумовлює по-
рушення у формуванні адекватної репродуктивної поведінки вихованок школи-
інтернату [2]. виховання поза сім’єю в інтернатних закладах освіти зумовлює 
незадовільний рівень соціалізації неповнолітніх. нами встановлено, що і при 
вихованні у неблагополучній сім’ї, і при вихованні у школі-інтернаті порушення 
соціалізації неповнолітніх зумовлене, насамперед, їх сімейною депривацією, що, в 
свою чергу, зумовлює їх обмеженість до розподілу життєвих благ і унеможливлює 
їх соціальне включення.

низький рівень соціально-економічного розвитку суспільства і, як резуль-
тат матеріальна незабезпеченість громадян, є одним із важливих суспільних чинників 
початку заняття проституцією [3]. Залучення вихованок інтернатних закладів до 
проституції часто є наслідком матеріальних проблем та невизначеності перспектив 
власного соціального розвитку і свого майбутнього. надмірна сексуалізація в 
пресі та на телебаченні, доступність алкогольних напоїв та наркотичних речовин, 
їх пропаганда у ЗМІ, розвиток бізнесу розваг, зумовлює зниження морально-
етичного рівня як суспільства в цілому, так і вихованок школи-інтернату, зокрема. 
ЗМІ відіграють особливу роль у створенні ілюзорного образу проституції та жінок, 
які надають сексуальні послуги [4; 5].

враховуючи визначені нами чинники залучення неповнолітніх вихованців 
шкіл-інтернатів до проституції, а також, аналізуючи дослідження соціальних 
портретів жінок, залучених до проституції [5] та дітей, залучених до проституції [4], 
ми сформулювали низку критеріїв, які дозволять виокремити «групу ризику» залу-
чення до проституції серед вихованок школи-інтернату: суб’єктивні: ● віктимність 
неповнолітньої дівчини (високий рівень тривожності, фрустрованості, агресивності 
та конформності; неадекватна самооцінка; порушення ціннісних орієнтацій; пост-
травматичний стрес); ● схильність до девіантної поведінки (вживання алкоголю, 
наркотиків; бродяжництво; шкільна дезадаптація; ранній початок статевого жит-
тя); ● рівень сексуальної культури; ●  рівень соціалізованості; ●  рівень самостав-
лення (диференційоване самоставлення, самоповага, аутосимпатія, самоінтерес, 
очікування ставлення до себе); ●  рівень міжособистісних стосунків (рівень 
агресивності, рівень конфліктності, соціометричний статус у класному колективі, 
визначення референтної групи) та об’єктивні: ● вік початку статевого життя; ● 
наявність фактів сексуального насильства; ● сімейна депривація; ● матеріальне 
неблагополуччя; ● вплив ЗМІ. хочемо зауважити, що, початок статевого життя у 
дівчинки може відбутися в результаті зґвалтування, тобто бути об’єктивним чин-
ником, а також в результаті особистого вибору, що є суб’єктивним чинником.

визначення показників схильності до проституції передбачає викори-
стання методів опитування та психологічного тестування. Зокрема, нами викори-
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стовувались наступні методики: методика «діагностика схильності до поведінки 
з відхиленнями» (о.М.орел), оцінка агресивності, фрустрованості, тривожності 
(«Самооцінка психічних станів за айзенком»), вивчення міжособистісних стосунків 
(методика р.Жиля, методика «Моє коло спілкування», методика «Соціометрія» 
дж.Морено, опитувальник міжособистісних стосунків у.Шутца), виявлення основ-
них референтних груп особистості (методика «референтометрія», опитувальник 
Т.рєпіної), визначення стилю поведінки в конфліктній ситуації (тест Томаса), вияв-
лення рівня тривожності дитини (методика ч.Спілберга), визначення самооцінки 
(методика «Сходинки Самооцінок» дембо-рубінштейн, модифікація Т. Габріял), ме-
тодика первинної діагностики та виявлення дітей «групи ризику» (М.І.рожков, М.а. 
ковальчук), методика експертної діагностики соціально-педагогічної занедбаності 
дітей (р. в. овчарова), опитувальник самоставлення в. Століна, виявлення причин 
шкільної дезадаптації (опитувальник для вчителя (л. ковальова) та ін. окрім того, 
нами використовувались діагностики визначення схильності до алкоголізму (тест 
М.л. Зельцер), дослідження залежності від тютюнопаління (тест національного 
стратегічного центру куріння і здоров’я, даллас), авторські анкети для виявлення 
проявів статевої деморалізації особистості, схильності до адиктивної поведінки, 
анкета з вивчення розуміння учнями проблеми насильства (Г. М. Машина), анкета 
«дослідження уявлень про етичні цінності» (в.о.білоусова) та ін.

на основі проведеного нами теоретичного дослідження ми дійшли вис-
новку, що, проституція неповнолітніх школи-інтернату являє собою надзвичай-
но складне соціально-педагогічне і психологічне явище, зумовлене комплексом 
макро-, мезо-, та мікрочинників, серед яких найбільш значущими для вихованок 
школи-інтернату є деформація процесу соціалізації та депривація, які, в свою чер-
гу формують негативні особистісні характеристики та низький рівень сексуальної 
культури, що відображає негативні суспільні процеси та явища, а також неефектив-
не функціонування інститутів держави, навчальних закладів та сім’ї у забезпеченні 
повноцінного розвитку особистості в умовах школи-інтернату.
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Рассматривается специфика информационной образовательной среды, вы-
являются ее педагогические особенности.

Исследуется дидактический потенциал информационно-коммуникационной 
среды как технологической основы и неотъемлемого компонента современной систе-
мы обучения.

Рассматривается специфика новой информационной образовательной сре-
ды, формирующейся в результате информатизации общества.

Раскрываются ее педагогические особенности, исследуется дидактический 
потенциал информационно-коммуникационной среды как технологической основы и 
неотъемлемого компонента современной системы обучения. 

Ключевые слова/keywords
учебная среда/ educational environment
информационное пространство/ information space
информационно-коммуникационные технологии/ information and communication 
technologies
моделирования среды обучения/ modeling environment for learning

Современная система образования претерпевает значительные изменения, 
обусловленные необратимыми поступательными факторами, к которым мы относим 
бурное развитие компьютерной техники и информационно-коммуникационных тех-
нологий.

Цель данной статьи - проанализировать некоторые дидактические и суще-
ственные признаки, характеризующие современную систему образования с исполь-
зованием информационной образовательной среды и выявить педагогические осо-
бенности ее использования.

в теории и практике образования сейчас наблюдается увеличение интере-
са к исследованиям и разработкам, направленным на использование преимуществ и 
потенциала новых информационных технологий для совершенствования и интенси-
фикации процесса обучения. Появился целый спектр работ, посвященных анализу 
и особенностям обучения в информационной образовательной среде (Гуревич р. С., 
Захарова и. Г., кадемия М. Е., Полат Е. С., Скибицкий Э. Г., Солдаткин в.и.). боль-
шинство исследователей придерживаются мнения, что «обучение в информационно-
коммуникационной среде абсолютно новой парадигмой образования, опирающаяся 
на функциональную эффективность икТ формирует культуру и формируется на ос-
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нове «особой» культуры обучения, которая характеризует как учащегося, так и того 
учителя »[1, с. 257]. во многих работах, посвященных описанию данной проблемы, 
авторы анализируют специфические условия обучения, опосредованного компью-
тером, с целью создания благоприятной образовательной педагогической среды. По 
нашему мнению, важно выявить сущность и специфику новой образовательной сре-
ды, поскольку обучение должно способствовать реализации современной цели об-
разования – воспитанию специалиста-профессионала, способного к оперативному 
решению профессиональных задач с использованием потенциала глобального ин-
формационного пространства.

анализ данных свидетельствует о том, что темпы развития электронного 
образования и, в частности, использование интернет-технологий в мире неуклонно 
растут. в. и. Солдаткин называет такой рост «широкомасштабным» и констатирует, 
что использование информационных и телекоммуникационных технологий в об-
разовательном процессе ведет к становлению новой формы образования, системы 
«открытого образования», что соответствует требованиям постиндустриального 
общества [2,  с.  104].  новая педагогическая система, основанная на использовании 
информационно-коммуникационных технологий, подразумевает новое содержание 
ее элементов и новые условия образовательной деятельности.

дидактический потенциал информационных технологий и методика их ис-
пользование для учебных целей еще недостаточно изучены. Задачей нашего иссле-
дования в рамках данной статьи является выявление педагогических основ исполь-
зования средств икТ и условий оптимальной организации образовательной среды.

анализ литературы показал, что развитие образования в условиях инфор-
матизации сопровождается появлением в науке новых терминов. Мы считаем, что 
в первую очередь необходимо дифференцировать некоторые ключевые понятия и 
объяснить их смысл, поскольку они играют ведущую роль в определении факторов и 
условий эффективности обучения с использованием новой технологической основы 
процесса образования. в психолого-педагогической литературе последнего десяти-
летия встречаются такие термины, как «информационное пространство», «образо-
вательная среда», «информационная среда», «учебная среда», «информационно-об-
разовательная среда». 

Создание среды электронного обучения позволяет кардинально изменить 
парадигму трансляции знаний. Эта модель, которая ориентирована на принцип 
«учиться всегда и везде», создает условия для реализации принципов личностно-
ориентированного обучения.

Согласно концепции информационной среды, разработанной Ю. а. Шрей-
дером, особенностью информационной среды является его способность предоста-
вить «возможность получения необходимых данных, сведений, гипотез, теорий и 
др. », что делает ее своеобразным банком данных или проводником информации 
[3,  с.  5]. но при этом Ю. а. Шрейдер и С. л. Мякишев обращают внимание на то, 
что умение пользоваться информацией с определенной целью само собой не форми-
руется, его необходимо специально развивать в процессе обучения, т.е. необходимо 
целенаправленно создавать для этого условия.

Понятие «информационно-образовательная среда» - относительно новый 
термин, ставший в последнее время широко использованным. Главными критериями 
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такой среды являются: 

1) наличие системы средств общения, 
2) наличие системы средств самостоятельной работы с информацией, 
3) наличие интенсивного общения между участниками учебного процесса.
Под «учебной средой» или «средой обучения» исследователи понимают спе-

циально организованную среду, направленную на «получение определенных знаний, 
умений и навыков, в которой цель, содержание, методы и организационные формы 
обучения становятся подвижными и доступными для изменения в рамках конкрет-
ного учебного заведения» [4, с. 3].

Таким образом, информационная среда – составная часть и технологическая 
основа среды обучения, а также  часть информационного пространства, при этом её 
ключевым компонентом выступает компьютер как средство получения информации, 
ее обработки и обновления знаний.

кроме этих понятий используется также понятие «педагогическая среда» об-
учения. а. П. околелов понимает ее как «Генерируемую индивидуумами-участника-
ми процесса обучения систему образования, пронизанную специфическими, харак-
терными именно для этого образования взаимодействиями» [4, с. 5]. в данном случае 
на первый план выдвигается коммуникация внутри среды, и акцент в деятельности 
преподавателя переносится на предоставление педагогического воздействия на лич-
ность учащегося в процессе обучения. 

усвоение и обобщение знаний в настоящее время не является целью образо-
вания, а лишь одним из вспомогательных средств интеллектуального развития чело-
века. Е. С. Полат утверждает, что современному обществу нужен человек критически 
мыслящий, умеющий видеть и творчески решать возникающие проблемы, самостоя-
тельно добывать нужную информацию, анализировать ее и применять для решения 
новых задач [5]. она также подчеркивает, что в основу ставится интеллектуальное и 
нравственное развитие человека, а успех образования существенным образом зави-
сит от желания человека учиться и от его самостоятельной активности.

возвращаясь к определению среды, уточним, что как и любая система, в ко-
торой протекает образовательный процесс, иоС нового типа включает такие эле-
менты :

цель обучения, 
содержание обучения, 
учебные, методы, 
средства и формы обучения. 
но в среде нового типа изменяется содержание этих элементов. инфор-

мационно-образовательная среда характеризуется доступом к информационным 
ресурсам, к их содержанию учащихся, и возможностью реализовывать различные 
виды взаимодействия: чаты, электронная почта, презентации, блоги, веб-квесты, 
блог-квесты и т.д., что значительно обогащает взаимодействие субъектов среды. не-
обходимо отметить, что  роли обоих субъектов в новой среде также меняются. Пре-
подаватель выступает не в роли распространителя знаний и информации (как это 
традиционно принято), а в роли консультанта, помощника, партнера ученика и коор-
динатора познавательного процесса, а ученик при этом активный субъект учебного 
процесса, направленного на сознательный развитие соответствующих профессио-
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нальных компетенций.

Цели обучения в иоС - это развитие тех способностей личности, которые в 
настоящее время необходимые ей и обществу. на основе тематического наполнения 
учебных программ и пособий, а также использования адекватных методов и приемов 
подачи материала моделируется социокультурное пространство для учеников, фор-
мирующее их представления об окружающем мир и определения своего места в нем. 

Предметно-пространственное окружение (физическая среда) содержит в 
себе два компонента: пространство (аудитория, информационно-коммуникацион-
ное пространство) и предметное окружение, в том числе различные методы обуче-
ния.

Говоря о предметной компоненте пространственно-предметной сферы, 
к ней следует отнести различные учебные материалы (учебники, рабочие тетради, 
аудио-и аудиовизуальные материалы, наглядность и др..) и средства обучения в ши-
роком смысле слова (интерактивная доска, проектор, компьютер и т.д.). учебные ма-
териалы создают с помощью своего содержания познавательную атмосферу процесса 
обучения.

использование компьютера, а также новейших технологий помогает раздви-
нуть стены аудитории, вывести учащихся за ее пределы и войти в коммуникативное 
пространство мира и культуры, опосредованного компьютерной коммуникацией.

Переход к новой парадигме образования, в центре которой находится лич-
ность ученика и культура как его доминанта, требует такого подхода к организации 
образовательной среды с привлечением икТ и глобального коммуникационного 
пространства, когда создаются условия сбалансированного, равномерного функци-
онирования всех его структурных компонентов. Его функционирование обеспечи-
вается взаимодействием трех составляющих: содержательной, организационной и 
технологической.

рассмотрев приведенные трактовки ключевых понятий, связанных с ориен-
тированными на среду образованием, и проведя анализ характерных особенностей 
современной системы образования с использованием информационных технологий, 
мы приходим к выводу, что образовательная среда нового типа выступает средством 
и условием коммуникативно-ориентированного обучения, в основу которого закла-
дывается новейшие средства и методы обучения.

Таким образом, несмотря на то, что в центре процесса обучения с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий находится самостоятель-
ная познавательная деятельность учащихся, а также их самостоятельная работа по 
формированию необходимых навыков, умений и профессиональных компетенций, 
успеваемость и качество обучения с использованием икТ во многом зависят от эф-
фективности организации иоС и методического качества используемых матери-
алов, а также руководства, мастерства преподавателей, моделирующих ее согласно 
педагогическими целям образования.

Список использованных источников
1. розина и.н. Педагогическая компьютерно-опосредованная коммуникация 

как прикладная область коммутативных исследований.  Educational technology & 
Society 8 (2). 2005. С. 257-264



110

Badania naukowe naszych czasów 
2. андреев а.а., Солдаткин в.и. Прикладная философия открытого образова-

ния: педагогический аспект. М.: риЦ «альфа» МГоПу им. М.а. Шолохова, 2002. 168 
с. режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ft/003830/book_11.pdf, свободный

3. Шрейдер Ю.а.  информационные процессы и информационная среда / / 
нТи. Ср. 2. 1976. № 1. С. 3-6.

4. виды сред в образовании / / курс подготовки модераторов для системы 
дистанционного обучения / Под. рук. Е. С. Полат. режим доступа: http://courses.urc.
ac.ru/eng/u7-9.html. 

5. Полат Е.С. основные направления развития современных систем образова-
ния. режим доступа: http://www.ioso.ru/distant/library/publication/polat.html и http://
www.humanities.edu.ru/db/msg/84173


