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Дослідник і почесний професор му-
зики, редактор рукописних джерел з 
літургійної музики, музикознавець 
Крайдер Дж. Еван (Kreider J. Evan) вва-
жає, що голос народу поступово згасає 
під натиском інструментальної музи-
ки. За даними дослідника С. Джакобі 
(S. Jacoby), меноніти у своїх піснеспівах 
відтворюють чотириголосну гармоніч-
ну вертикаль, але часу на виконання й 
підготовку такої пісні потрібно значно 
менше, ніж вивчення пісень з інстру-
ментальним супроводом. Уже доведе-
но, що у наш час меноніти менше часу 
проводять у церкві, ніж у минулому, 
менше зустрічаються одне з одним, 
менше співають разом духовних пісень. 
Проте багато менонітів вважають, що 
стародавні традиції були стійкими в 
минулому: зустрічатися та співати 
важливо для об’єднання та розуміння 
одне одного [1].

Ще один фахівець Джудіт Классен 
(Judith Klassen) у статті «Ви «Христия-
нин»? Використовуйте мову Євангеліє 

у музиці родин менонітів в Мексиці» 
(«You Call that «Christian»? Language 
Use and Evangelism in the Music of a 
Mennonite Family in Mexico») підкрес-
лює, що досліджуваний етнос вважає 
духовні пісні одним із кращих спосо-
бів донести своє ставлення до Бога. 
Адже, коли людина знає Біблію, то сло-
во має глибше значення, а пісня допо-
магає виразити свої почуття.

Виконавці пісень в хорі під час бо-
гослужіння в менонітських церквах, 
завжди дивуються, коли потрапляють 
до церков інших конфесій, де або не-
має музики взагалі, або до хору вхо-
дять професійні виконавці духовних 
пісень, що відокремлює вірян від бого-
служіння. Духовний піснеспів пов’язує 
таємничим чином минулі часи з май-
бутніми в міцний ланцюжок, а коли 
людина сама співає, вона відчуває сили 
для звершення подвигу у житті.

Меноніти, які виконують духовні 
пісні, розрізняють псалтирі, напри-
клад, за кольором – «Гімни менонітів» 

КУЛЬТУРНІ ВИТОКИ ДУХОВНОЇ МУЗИКИ МЕНОНІТІВ 
ЯК АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ 
ГЕРМАНІСТИКИ

Брежнєва С. Б.,
викладач кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії, 
Мелітопольський державний педагогічний університет  
імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна

Ключові слова: меноніти, духовний піснеспів, псалтир, гімни, богослужіння, 
хорове виконання.

Keywords: mennonites, spiritual singing, psaltery, hymns, worship, choral 
performance.
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(«The Mennonite Hymnal»). Зокрема, 
Червоний Псалтир (його обкладинка 
червоного кольору) 1999 р. видання, де 
на 640 сторінках розміщено тексти ду-
ховних пісень, включає 654  пісні для 
афірмації віри. Псалтир містить також 
мелодії, які мають відповідну класифі-
кацію. Є окремий розділ для дитячого 
співу. Синій Псалтир має, відповідно, 
синю обкладинку та містить 658  гім-
нів.

Сучасні меноніти мають багато пі-
сенників, такі наприклад, як: «Пісні 
подорожі» («Sing The Journey») (2005); 
«Псалтир доповнення» («Hymnal 
Supplement»); «Об’єднана інформація» 
(«Binding Information»); «Церква і не-
дільна школа» («Church and Sunday 
School») (1967) (352 гімни, з яких 50 ні-
мецьких гімнів для виконання пісень у 
недільній школі); «Церковні гімни: су-
часні нотатки» («Hymnal Church 
Hymnal: (Shaped Notes)») – стандарти-
зовані гімни були відомі ще в 1927 р. та 
відредаговані С.  Кофманом тексти 
яких призначалися для публічного 
прославляння Бога.

У 2013  р. викладачі й студенти Го-
шен коледжу (Goshen College, США) 
відсвяткували 90-річчя Мері K. Ойєр 
(Mary K. Oyer) – професора, викладача 
музики, яка зібрала колекцію меноніт-
ських пісень у 22 африканських держа-
вах у 1970–1980 рр. На своєму профе-
сійному шляху вона виконувала 
обов’язки запрошеного професора в 
Кенії, була прихильницею духовної 
музики, яку й привнесла в духовну 
культуру менонітської церкви афри-
канських держав. Духовні пісні мено-

нітів систематизовані, каталогізовані 
та зберігаються в університеті Індіана 
в архіві традиційної музики. Для 
науково-пошукового періоду харак-
терна систематизація методів тради-
ційної (народної) африканській музи-
ки у 1969–1987  рр.; відображення ду-
ховного змісту місіонерської церкви 
(менонітів), її культурні й історичні 
аспекти в Африці.

Архіви Гошен коледж (Goshen 
College) містять 45  боксів із записами 
менонітських духовних пісень, гімнів, 
які охоплюють період 1902–1992  рр. 
Сучасні музикознавці та знавці історії 
менонітів широко обговорювали мож-
ливість відродити практику виконан-
ня духовних піснеспівів, коли дітей за 
гендерною ознакою ділили на дві час-
тини та розташовували з обох боків 
вівтаря: окремо хор дівчат та окремо 
хор хлопчиків. На користь такої прак-
тики виконання духовних пісень був 
наведений аргумент, що дитині важко 
навчитися співати, коли вона чує чоти-
ри різні частини.

Духовні пісні в менонітів посідають 
центральне місце в поклонінні Богу, 
тому що виконання гімнів є найкра-
щим джерелом світла та надії кожної 
людини в житті.

Так історично склалося, що мено-
нітська музика інституційно була чо-
ловічою, тобто в ній домінували голо-
си чоловіків, але дослідник Мері 
K. Ойєр (Mary K. Oyer) внесла свій по-
гляд на виконання пісень та розшири-
ла музичні канони в менонітській му-
зиці завдяки крос-культурному обмі-
ну. До Псалтиря були додані нові пісні 
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«Псалтир: книга поклоніння» («Hymnal: 
A Worship Book») (1992).

Але ще не отримано відповіді на за-
питання: якщо активно використову-
вати нові візуальні та музичні техноло-
гії в оформлені пісень, як це буде спів-
відноситися з піснеспівом а cappella у 
менонітів?

У 1951 р. почала своє активне мов-
лення на території США радіопередача 
«Година менонітів». Вона була розра-
хована на півтори години: коротка 
проповідь, спів а cappella на чотири 
голоси. Хор був зі студентів коледжу 
(м. Харрісонбург, штат Вірджинія). До 
1957  р. цю передачу транслювали по 
свій території США, було мовлення за 
кордоном. Гімн «Радість світу» був 
найпопулярнішим серед відомих Різд-
вяних гімнів на Півночі Америки. Його 
слова багатьом менонітам нагадували 
слова та мову Нового Заповіту: слави-
ли Христа, його тріумфальне повер-
нення на землю до людей. Слова гімну 
передають радість людей щодо Різдвя-
них подій: «Радість світу! Господь 
прийшов. Хай земля отримає свого 
Правителя. Хай кожне серце буде від-
крите. Небо буде співати. Природа 
буде співати. І небо, і небо, природа 
співають»; «Радість на землі! Царствіє 
Спасителя. Хай люди співають пісні. 
Пісні лунають серед води, гір та рів-

нин. Повторюйте звуки радості. По-
вторюйте звуки радості. Повторюйте, 
повторюйте звуки радості».

У 1965  р. програма зазнала скоро-
чення до 15  хвилин. Спів менонітів а 
cappella теж, на жаль, скоротився. У 
1978  р. програма була закрита, але 
останніми роками музичні матеріали 
радіопередачі «Година менонітів» («The 
Mennonite Hour») використовують та 
випускають окремими компакт-
дисками.

Отже, аналіз поглядів багатьох су-
часних спеціалістів з духовної музики 
менонітів, які є причетними до роботи 
у хорових колективах, виконанні піс-
неспівів, свідчить, що підростаюче по-
коління потрібно вчити співати, неза-
лежно від якості голосу дитини, кіль-
кості осіб, які професійно співають. 
Необхідно відновити таку гарну тради-
цію як «співацька школа», щоб надати 
можливість багатьом дітям навчитися 
співати та реалізувати себе у хоровому 
виконанні духовних піснеспівів, відно-
вити й зберегти ті пісні, які в минулі 
часи допомагали менонітам у житті.

Література
1. Jacoby S. What Are Mennonites Singing in 

Sunday Morning Worship? / Jacoby 
Stephen // Sound in the Land – Essays on 
Mennonites and Music / eds. Maureen 
Epp and Carol Ann Weaver.  – Pandora 
Press, 2005. – P. 186.
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Актуальність своєчасного мовлен-
нєвого розвитку в дошкільному ди-
тинстві визначається завданнями зі 
створення оптимальних умов для як-
найповнішого розкриття потенційних 
можливостей кожної дитини, що про-
являються у різних видах діяльності, 
пов’язаних з комунікацією. Художньо-
мовленнєва діяльність серед них віді-
грає ключову роль, забезпечуючи все-
бічний й гармонійний розвиток дітей, 
формування їхньої життєвої компе-
тентності, вдосконалення мовленнєво-
го розвитку. Наскільки ці завдання 
будуть реалізовані на практиці зале-
жить від готовності майбутнього ви-
хователя.

Проблему готовності вихователя до 
організації художньо-мовленнєвої ді-
яльності дітей ми розглядаємо в кон-

тексті загальної педагогічної підготов-
ки майбутнього вихователя дошкіль-
них начальних закладів. Якщо пробле-
ма художньо-мовленнєвого розвитку 
дітей дошкільного віку достатньо до-
сліджена (О.  Аматьєва  [1], Х.  Барна, 
А. Богуш [2], Н. Ветлугіна, Н. Водолага, 
О. Дронова, Н. Гавриш [2], Н. Карпін-
ська, Т. Котик [2], Є. Тихеєва, Є. Фльо-
ріна та ін.), то проблему підготовки 
вихователя до організації художньо-
мовленнєвої діяльності дітей розгля-
нуто лише опосередковано: у публіка-
ціях Н. Богданець-Білоскаленко, А. Бо-
гуш, Н. Гавриш, О. Іваненко, І. Луцен-
ко  [3], Т.  Маркотенко  [4], 
Г.  Підкурганної, Т.  Піроженко, 
Н. Сиротич [5] та ін. Тому актуальною 
для теорії і практики дошкільної освіти 
видається розробка технології 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ 
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ

Батьо М.З.
здобувач кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського  
Національного університету ім. Т.Шевченка

У статті виокремлено основні принципи реалізації авторської технології 
підготовки майбутнього вихователя до організації художньо-мовленнєвої діяль-
ності дітей дошкільного віку (культуровідповідності, інтеграції, руху від емпі-
ричного до теоретичного пізнання, єдності пізнання-переживання-дії, тексто-
центризму, творчого навчання) ); обґрунтовано  важливість їх дотримання у 
процесі професійної підготовки майбутніх вихователів до організації художньо-
мовленнєвої діяльності дітей.

Ключові слова: художньо-мовленнєва діяльність, професійна підготовка 
майбутніх вихователів, дошкільники.
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підготовки майбутнього вихователя до 
організації художньо-мовленнєвої 
діяльності дітей.

Як відомо технологія ґрунтується 
на принципах, обґрунтування яких є 
метою нашої наукової розвідки.

Технологію підготовки до організа-
ції художньо-мовленнєвої діяльності 
дітей дошкільного віку визначаємо як 
конструювання системи взаємо по-
в’язаних дій педагога та студентів, 
спрямованої на поетапне оволодіння 
майбутніми вихователями художньо-
мовленнєвими та організаційно-мето-
дичними вміннями, які дозволять їм 
ефективно керувати художньо-мовлен-
нєвою діяльністю дітей.

В основу розробленої технології по-
кладено ідеї та теоретичні положення 
культурологічного, системного, ком-
петентнісного, діяльнісного, герменев-
тичного та творчого підходів, що сво-
єю чергою дозволило нам визначити 
принципи її реалізації. Серед них: 
культуровідовідності, інтеграції, твор-
чого навчання, текстоцентризму, руху 
від емпіричного до теоретичного піз-
нання, єдності пізнання – переживан-
ня – дії.

Надамо їх коротку характеристику. 
Принцип культуровідповідності зу-
мовлює необхідність дотримання куль-
турних традицій та застосування куль-
турних пам’яток і надбань народу у 
формуванні художньо-мовленнєвої ді-
яльності дітей дошкільного віку. Уза-
галі художньо-мовленнєву діяльність 
можна розглядати як культурогенезу, 
оскільки саме мовлення та художнє 
слово є одним із засобів фіксації та пе-

редачі культурної спадщини від поко-
ління до покоління. Принцип культу-
ровідповідності дозволяє обґрунтува-
ти доцільність застосування синтезу 
мистецтв як відбиття рівня культурно-
го розвитку народу, зумовлює критерії 
відбору дитячої літератури та витворів 
мистецтва, дозволяє виходити за межі 
художнього твору в його творчій ін-
терпретації.

Принцип інтеграції зумовлює необ-
хідність розгляду художньо-
мовленнєвої діяльності дитини до-
шкільного віку в синкретичній єдності 
з іншими видами творчої діяльності: 
музичної, образотворчої, театральної. 
Це значно збагачує мовлення дитини 
та мовлення вихователя. Водночас, за-
безпечення інтегрованої професійної 
підготовки педагога до організації 
художньо-мовленнєвої діяльності ди-
тини дозволяє озброїти його палітрою 
прийомів стимулювання художньо-
творчої діяльності дитини на основі 
застосування синтезу мистецтв.

Принцип руху від емпіричного до 
теоретичного пізнання допомагає об-
ґрунтувати індуктивну логіку форму-
вання готовності майбутніх виховате-
лів до організації художньо-мовлен-
нєвої діяльності дітей дошкільного 
віку, яка є більш доцільною, оскільки 
вміння, що входять у структуру готов-
ності, здебільшого є практико зорієн-
тованими. Теоретичне знання має бути 
засвоєне свідомо, підкріплюватися до-
свідом особистості в здійсненні твор-
чої діяльності та спільної художньо-
мовленнєвої діяльності з дітьми. Цей 
принцип дозволяє змінити стереотип-
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ні підходи до підготовки педагога та 
зробити цей процес інтерактивним.

Сутність принципу єдності 
пізнання-переживання-дії полягає в 
тому, що в кожній одиниці навчання 
чи професійної підготовки має бути 
обов’язкова ця тріада, яка забезпечує 
ефективність засвоєння знання та на-
буття компетентності. Кожне знання 
має бути пропущене через емоційну 
сферу та обов’язково підкріплюється 
первинним досвідом практичної діяль-
ності. Означений принцип реалізуєть-
ся на всіх етапах професійної підготов-
ки майбутніх вихователів. З іншого 
боку, цей принцип є основним в орга-
нізації художньо-мовленнєвої діяль-
ності дітей. Отже, студенти усвідомлю-
ють механізми його дії спочатку у влас-
ній підготовці, а потім – застосовують 
його в розробці конспектів інтегрова-
них занять з розвитку художньо-
мовленнєвої діяльності та безпосеред-
ній організації цієї діяльності в межах 
педагогічної практики.

Принцип текстоцентризму перед-
бачає застосування текстів як джерела 
навчання та збагачення мовлення ди-
тини; як джерела мовних формул, ідей 
та смислів у підготовці педагогів до 
організації художньо-мовленнєвої ді-
яльності дітей. Тексти різних жанрів 
можуть бути використані в роботі зі 
студентами на різних етапах підготов-
ки із різною навчальною метою. Твори 
дитячої літератури використовують 
для опанування різних форм роботи з 
книгою з позиції дитини. Педагогічні 
твори – як джерело педагогічних ситу-
ацій, які є засобами формування про-

фесійних компетенцій майбутніх ви-
хователів. Творчий рівень підготовки 
забезпечують завдання конструктив-
ного характеру із перетворення та 
складання власних текстів.

Принцип творчого навчання дозво-
ляє обґрунтувати необхідність профе-
сійної підготовки вихователя до орга-
нізації художньо-мовленнєвої діяль-
ності дітей у контексті різних видів 
творчої діяльності, оскільки художньо-
мовленнєвої діяльності має творчу 
природу. Організація творчої діяль-
ності дитини неможлива нетворчим 
педагогом, оскільки цей процес перед-
бачає спільне створення нового про-
дукту в креативному середовищі. На-
прями творчої діяльності охоплюють 
різні види мистецтва: літературне, теа-
тральне, образотворче, музичне. Прак-
тичне втілення цього принципу перед-
бачає застосування методів ТРВЗ-
технології в процесі професійної під-
готовки майбутніх педагогів, яка має 
кілька напрямів: естетична діяльність, 
образотворче мистецтво, складання 
казок, розв’язування казкових завдань. 
Зокрема, ефективними є такі методи, 
як метод фокальних об’єктів, синекти-
ки, морфологічних таблиць.

Отже, ефективність реалізації тех-
нології підготовки майбутніх вихова-
телів до організації художньо-
мовленнєвої діяльності дітей дошкіль-
ного віку забезпечується системою 
принципів: культуровідповідності, 
руху від емпіричного до теоретичного 
пізнання, інтеграції, текстоцентризму, 
єдності пізнання-переживання-дії, 
творчого навчання.
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В наш час питання навчання та ви-
ховання дитини з особливими потре-
бами є дуже актуальним. Оскільки 
статистика народжуваності дітей з ва-
дами розвитку є просто шокуючою. 
Тому потреба в якісній освіті стає де-
талі гострішою перед батьками. Адже 
завжди у тат і мам на першому плані 
було по максимуму адаптувати дитину 
до соціуму. Однією з найбільш поши-
рених вад психофізичного розвитку, є 
група вад сенсорних систем. Слух, зір, 
опорно-рухова система – грають вели-
ку роль в інтелектуальному, психоло-
гічну та фізичному розвитку дитини.

Метою цієї публікації є висвітлити 
питання ефективної корекційної ро-
боти, з дітьми з вадами слухового ана-
лізатору, спрямованої не просто на 
адаптацію дитини до соціуму, а на до-
сягнення високих рівнів успішності в 
суспільстві.

Питанням вивчення дітей з вадами 
слуху займався Лев Семенович Вигот-
ський – білоруський і радянський пси-
холог. Він наголошував на те, що:   «... 
Компенсація і визрівання відбувають-
ся на шляхах культурного розвитку 
глухої дитини. Трагедія глухонімої ди-
тини, і, зокрема, трагедія в розвитку її 
уваги, полягає не в тому, що вона наді-
лена від природи гіршою увагою, ніж 
звичайна дитина, а в її культурному 

недорозвитку». Науковець має рацію, 
адже так воно і відбувається зачасту, 
адаптація дітей з порушеним слухом 
часто ускладнюється емоціними і пси-
хологічними розладами. Ці розлади, в 
свою чергу, формуються як вторинні, 
за рахунок сенсорної та соціальної де-
превації, яка виникає внаслідок неко-
ректного виховання в родинному колі 
та навчальному закладі. Такі діти часто 
емоційно та психологічно скуті, їх ви-
мова характеризується дефектними 
проявами, такими як: порушення 
звуко-літературного складу слова, не-
достатньо чіткою диференціацією, а в 
результаті – дефектною вимовою окре-
мих слів. Тому, як зазначає Шматко 
Наталія Дмитрівна у своїму посібнику 
для вчителів-дефектологів (2003  р.) 
Необхідно вкрай рано починати педа-
гогічну роботу не тільки із здоровими 
малюками, а й сурдо-педагогічну з осо-
бливими дітьми. Успішність корекцій-
ної роботи залежить перш за все від 
наявності повноцінного спілкування з 
дитиною і можливості мовного кон-
такта з нею. Адже мовлення – це про-
цес спілкування людей, обмін думками 
між собою. Пізнавальний і соціальний 
розвиток педагоги радять проводити у 
процесі цілеспрямованої роботи на 
музичних заняттях, уроках з природо-
знавства і математики. Корекційна ро-

ЯК ВИХОВАТИ УСПІШНУ ДИТИНУ З ВАДАМИ СЛУХУ

Шлапак Анна Ігорівна
Миколаївський національний університет  
імені Василя Олександровича Сухомлинського
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бота повинна бути побудовані таким 
чином, аби дитина максимально роз-
вивалася.

На мою думку, корекційна робота 
з дитиною із порушенням слухової 
функції є дуже клопіткою. Підходити 
до вибору методів і засобів навчання 
потрібно вкрай обережно та вдумли-
во. Адже похибка в такій справі може 
коштувати занадто дорого. Я гадаю, 
починати корекційну роботу потріб-
но з формування словесного мовлен-
ня, адже як зазначалося раніше, мов-
лення  – це засіб зв’язку з соціумом. 
Тілька та людина, яка вміє гарно й 
чітко висловлювати свою думку змо-
же досягнути успіху. Процес навчан-
ня мовленню – один з найскладніших 
етапів під час корекційної роботи. 
Спочатку потрібно розвинути слухо-
ве сприйняття і немовних звуків. 
Тільки після цього варто переходити 
до формування комунікативних на-
вчок. Коли дитина оволодіє усним 
мовлення, не варто на цьому зупиня-
тися. Потрібно показати дитині, що 
мова  – це одна з головних потреб 
людини. На цьому не потрібно зупи-
нятися, потрібно, щоб дитина й до-
рослий прагнули все кращих резуль-
татів. Як зазначає Джоан Роулінг  – 
відома письменниця, автор книг про 
Гаррі Поттера: «Найважливіше  – це 
вірити в себе, не боятися робити по-
милки». З дитиною варто проводити 
ряд виховних робіт, щоб вона зрозу-
міла  – вона неповторна, особлива. 
Варто показати дитині, що її дефект – 
це не вирок, а стимул наполегливіше 
працювати. Дитина може обрати взі-

рця, будь то Людвіг ван Бетховен,який 
втратив слух вже в зрілому віці, чи 
Хелен Келлер, яка вже в півтора роки 
залишилася сліпоглухонімою, але все 
ж це не завадило стати їм відомими.

Після того, як дитина оволодіє мов-
ленням і подолає психологічні бар’єри, 
варто посилено займатися її інтелекту-
альним розвитком. Це можливо здій-
снити на заняттях з музики. Як відомо 
музика, активно стимулює розумові 
процеси і значно підвищує концентра-
цію уваги і пам’яті. Не зайвим буде, 
допомогти оволодіти дитині, музич-
ним інструментом. Це покращить ї 
емоційний фон і швидко знімить вто-
му. Уроки з природознавства й матема-
тики стануть в нагоді тоді, коли дитина 
буде готова інтелектуально розвивати-
ся. Під час таких заннять розвивається 
логіка, уява також покращуються 
пам’ять і увага.

З фактів поданих вище слідує, що 
навчання і виховання дітей з вадами 
слуху – це дуже важка справа, яка по-
требує неабияких зусиль. Підходити 
до цього питання варто з різних боків 
і потрібно бути готовим до вирішення 
будь-яких питань.

Отже, проаналізувавши проблему 
корекційної роботи з особливими ді-
тьми, я дійшла висновку, якщо батьки 
та педагоги будуть відповідально ста-
витися до розвитку дитини, то їх чека-
ють грандіозні й вражаючі результати.
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Дослідження теоретико-мето дич-
них засад формування професійної 
компетентності майбутніх фахівців 
під час їхньої підготовки у ВНЗ нале-
жить до важливих проблем, без вирі-
шення якої неможливо налагодити 
ефективний навчально-виховний 
процес. Подолання наявних вад, влас-
тивих чинній системі освіти, потребує 
вирішення ряду завдань; зокрема, 
успішність розв’я зання вказаної про-
блеми залежить від якості теоретич-
них і методологічних засад, обґрунту-
вання стратегії та тактики реалізації 
освітнього процесу. З наведеного по-
стає необхідність розробки концепції 
формування професійної компетент-
ності майбутніх фахівців, психологів 
зокрема, як системи поглядів, що ви-
ражає певний спосіб поясненя явищ, 
котрі розглядаються і яка презентує 
провідну ідею дослідження та його 
основні положення.

Мета роботи: розробити концеп-
цію формування професійної компе-

тентності майбутніх психологів під час 
їхнього навчання у ВНЗ.

Як вітчизняні, так і зарубіжні науков-
ці у своїх працях розглядають низку пи-
тань, пов’язаних із побудовою концеп-
цій формування професійної компе-
тентності майбутніх фахівців у процесі 
їхнього навчання у ВНЗ. Проте, незва-
жаючи на те, що в публікаціях різних 
авторів наявні достатньо розроблені та 
належним чином обґрунтовані концеп-
ції формування професійної компетент-
ності фахівців різного профілю, концеп-
ції формування професійної компетент-
ності майбутніх практичних психологів 
не виявлено, що спонукало до проведен-
ня самостійного дослідження.

Враховуючи результати здійснено-
го огляду публікацій на дану тему, було 
побудовано концепцію формування 
професійної компетентності майбут-
ніх психологів. Передусім, при форму-
ванні професійної компетентності по-
трібно орієнтуватися на загальні мето-
дологічні підходи до формування осо-

РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Вінтюк Ю. В.
кандидат психологічних наук, доцент кафедри Теоретичної та 
практичної психології Національного університету «Львівська 
політехніка»

Ключові слова: компетентнісний підхід, концепція форму-
вання професійної компетентності, складові компоненти, підго-

товка майбутніх психологів.
Key words: competence approach, the concept of formation of professional 
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бистості. Методологічну основу даної 
концепції склали наступні підходи:

– системний, у межах якого перед-
бачено здійснити розгляд і дослі-
дження формування професійної 
компетентності майбутніх психоло-
гів у процесі навчання як цілісної 
системи, виділення її структурних і 
функціональних компонентів, вста-
новлення зв’язків між окремими 
компонентами, а також з’ясувати зо-
внішні та внтурішні системоутворю-
ючі чинники;

– особистісний, у межах якого пе-
редбачено здійснити розгляд особли-
востей особистісних якостей виклад-
чів, дослідити закономірності й умови 
ефективності навчально-виховних 
впливів; здійснити розгляд особистіс-
них якостей студентів, що детерміну-
ють процес формування їхньої профе-
сійної компетентності тощо;

– діяльнісний, з позицій якого пе-
редбачено здійснити розгляд професій-
ної компетентності з позицій забезпе-
чення якісного освітнього процесу для 
створення сприятливих умов форму-
вання професійної компетентності 
майбутніх психологів, а також виявити 
чинники. що детермінують цей процес;

– аксіологічний, з позицій якого 
передбачено здійснити розгляд як осо-
бистісних, зокрема, моральних ціннос-
тей студентів, що зумовлюють їхню 
діяльність та поведінку в повсякден-
них ситуаціях, обумовлюють вчинки у 
нестандартних проявах, зокрема, ви-
значають громадську активність сту-
дентів; так і процес формування цін-
ностей їхньої майбутньої професійної 

діяльності;
– компетентнісний, з позицій якого 

передбачено здійснити розгляд осо-
бистісних компонентів процесу про-
фесіоналізації; формування здатності 
вирішувати професійні проблеми, а 
також шукати можливості вирішення 
нетипових завдань; готовності до по-
дальшого зростання, побудови 
кар’єри.

До методологічних засад концепції 
професійної підготовки студентів 
включено також ряд психолого-
педагогічних принципів, серед яких 
найважливішими є принципи гумані-
зації освіти, духовності професіонала, 
психологізації навчально-виховного 
процесу, особистісного підходу, єднос-
ті соціалізації та індивідуалізації в 
процесі розвитку особистості, 
суспільно-особистісного прагматизму 
та партнерства та деякі інші.

Щодо критеріїв оцінки результату 
формування професійної компетент-
ності майбутніх фахових психологів, з 
огляду на те, що студенти ВНЗ ще не є 
повноцінними суб’єктами ринку пра-
ці, зовнішні критерії необхідно адап-
тувати для потреб освітньої практики. 
Залежно від того, чи суміщають сту-
денти навчання з професійною діяль-
ністю, їх відповідність цим критеріям 
може визначатися [цит. за 1, с. 354]: у 
студентів, які накопичили у процесі 
навчання практичний професійний 
досвід  – за характеристиками їхнього 
реального професійного досвіду (по-
ведінки, спілкування, змісту і резуль-
татам реальної діяльності); у студентів, 
які які не суміщають навчання з робо-
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тою за спеціальністю – за значимим у 
контексті зовнішніх критеріїв характе-
ристикам, які проявляються в період 
професійної практики.

При цьому узагальнена оцінка за 
кожним зовнішнім критерієм може здій-
снюватися за наступними параметрами: 
знання того, які характеристики особис-
тості, поведінки, діяльності необхідні 
для відповідності критерію і чому; усві-
домлене, внутрішнньо детерміноване 
прагнення відповідати цим характерис-
тикам, психологічна готовність до їх де-
монстрації; прояв необхідних характе-
ристик у навчальнних або реальних си-
туаціях професійної діяльності.

Вирішення поставленої проблеми, з 
застосуванням запропонованої концеп-
ції, передбачено досягнути шляхом:

• включення проблематики фахової 
компетентності до навчальних програм 
підготовки майбутніх психологів;

• корегування й узгодження змісту 
освіти, навчальних програм у напрям-
ку орієнтації на основні складові про-
фесійної компетентності;

• розробки та впровадження нових 
навчальних курсів, що сприятимуть 
формуванню фахової компетентності 
майбутніх психологів;

• розробки та застосування нових 
методик навчання й виховання для 
формування конкурентоздатності 
майбутніх психологів;

• розробки та впровадження необ-
хідних критеріїв оцінки якості підго-
товки майбутніх фахових психологів;

• науково-методичного забезпечен-
ня підготовки фахових психологів, з 
врахуванням основних видів компе-
тенцій;

• переорієнтації навчання майбутніх 
фахових психологів, головним чином, 
на практичну компоненту їхньої про-
фесійної діяльності;

• налагодження співпраці із ВНЗ за 
кордоном, вивчення світового педаго-
гічного досвіду, адаптації кращих спо-
собів і методів формування професій-
ної компетентності психологів й ін.

Детальніша інформація про дану 
розробку наведена у [1].

Висновок. У ході дослідження різ-
них підходів виявлено як особливості 
побудови концепцій формування 
професійної компетентності фахівців 
у сучасних умовах, так і окремі ком-
поненти, необхідні для їхньої побудо-
ви; а також наведено необхідне об-
ґрунтування доцільності їхнього за-
стосування. Розроблена в результаті 
проведеного власного дослідження 
концепція формування професійної 
компетентності майбутніх психологів 
відповідає сучасним вимогам і після 
апробації та необхідного допрацю-
вання може бути впроваджена у 
навчально-виховний процес.
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The selection of verbal teaching methods is examined in the article. A narrative and 
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Постановка проблеми
В умовах реформування змісту 

освіти з української мови в початковій 
школі важливе місце належить методам 
і прийомам навчання, які забезпечують 
інтенсивність оволодіння учнями 
мовними знаннями та мовленнєвими 
уміннями й навичками.

Успішне розв’язання проблеми 
добору словесних методів навчання на 
уроках української мови залежить від 
змісту навчального матеріалу у 
початкових класах, який є сьогодні 
реформований відповідно до 
Державного стандарту початкової 
загальної освіти [1, 1- 18]. Водночас від 
учителя багато залежить, як донести 
його до молодших школярів, які 
дібрати методи і прийоми навчання, 
щоб працювали на учня, давали йому 
мовні знання та формували його як 
особистість.

Вивчення педагогічного досвіду з 
цієї проблеми засвідчило, що на прак-
тиці учителі загальноосвітніх шкіл І 
ступеня Львівського регіону  працюють 
над програмовими вимогами з україн-
ської мови. На питання анкети, які ме-
тоди і прийоми використовують учите-
лі, навчаючи дітей української мови, 
вони відповідали по-різному. 38 % учи-
телів використовують пояснення пра-
вил, 34% респондентів застосовують 
метод репродуктивної бесіди, 22% – ро-
боту з підручником, 6% опитаних рес-

пондентів не дали відповіді на поставле-
ні питання. На жаль, у відповідях учите-
лів ми не знайшли розкриття таких 
словесних методів, як 
розповідь,,художня розповідь, еврис-
тична бесіда, пошукові та проблемні 
методи навчання, інструктаж тощо.

Відвідуючи уроки української мови в 
2–4 класах, спостерігаючи за добором 
методів навчання на цих уроках у за-
гальноосвітніх школах Самбірщини 
Львівської області, ми побачили, що 
переважають в основному бесіди ре-
продуктивного характеру.

Учителі загальноосвітніх шкіл за-
значали про недостатність методичної 
допомоги з боку методистів та відсут-
ність методичних рекомендацій щодо 
використання словесних методів на-
вчання на уроках української мови.

Отже, як бачимо, тема статті робо-
ти є актуальною.

Аналіз останніх публікацій. Ме-
тодисти та науковці у визначеннях 
поняття «метод навчання» розкрива-
ють такі ознаки, як організація ціле-
спрямованої діяльності учнів, відре-
гульованої за певним принципом ді-
яльності, що являє собою систему 
прийомів [2;3;5;7].

У дослідженнях з педагогіки та фа-
хових методик зазначається, що мето-
ди навчання як багатофункціональне 
явище вимагають постійного удоско-
налення в залежності із новими педа-

description, an artistic narrative, an explanation as a narrative or as a conversation and 
a heuristic conversation are given.

Keywords: conversation, narrative, method, description, technique, verbal, artistic 
narrative, heuristic conversation.
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гогічними технологіями, виховання, де 
учень стає суб’єктом навчання 
[4;6;9;10;12;13;15]. Він має навчитися 
спілкуватися, тому що слово буде діє-
вим, якщо воно буде в контексті з ін-
шими словами, в реченні та в тексті.

У джерел розробок цієї проблеми 
знаходяться провідні дидакти та мето-
дисти початкового навчання 
(А.М.  Алексюк, Н.П.  Волкова, 
О.Я.Савченко, М.С. Вашуленко, Д.В. Лу-
цик, А.С. Зимульдінова, М.М. Проць).. 
Так, А.М. Алексюк, Н.П. Волкова, Д.В. 
Луцик, В.В. Ягупов розкривають сло-
весні методи навчання як основу на-
вчання на всіх уроках у початкових 
класах [2;3;8;12]. О.Я.Савченко розгля-
дає групу методів усного викладу мате-
ріалу [13, 197].

Методисти під методом навчання 
розуміють взаємопов’язану діяльність 
учителя та учнів, спрямовану на засво-
єння учнями системи знань, набутих 
умінь і навичок, їх виховання й загаль-
ний розвиток» [2;3;4;5;7;8;12;13;15 ]. Такі 
методисти, як М.С. Вашуленко, А.С. Зи-
мульдінова, М.М. Проць висвітлюють 
види розповіді та типи бесіди, які мож-
на використовувати на уроках україн-
ської мови в початкових класах [6;10;12]. 
У цих та інших працях зосереджено 
увагу переважно на доборі методів в 
залежності від змісту навчального ма-
теріалу.

Мета статті. Висвітлити добір сло-
весних методів навчання на уроках 
української мови через зміст навчання, 
який закладений у навчальній програ-
мі та підручниках з української мови 
для учнів початкових класів.

Виклад основної частини.
Аналіз удосконаленої програми з 

української мови для початкових кла-
сів показав, що в ній зосереджено ува-
гу на змісті мовного та мовленнєвого 
матеріалу, подається перелік мовних і 
мовленнєвих знань, умінь і навичок з 
мови, якими мають оволодіти учні на 
кінець навчального року кожного кла-
су початкової ланки. Однак учитель 
має сам дібрати такі словесні методи 
навчання, щоб учні результативно за-
своїли програмовий матеріал з цього 
предмету [13].

Метод навчання є способом керів-
ництва пізнавальною діяльністю 
учнів, що має виконувати три функції: 
навчальну, виховну й розвивальну [7]. 
Це є складне педагогічне явище, у яко-
му поєднані гносеологічний, логіко  – 
змістовий, психологічний, педагогіч-
ний аспекти[12].

Кожний структурний елемент зміс-
ту осві ти, відображаючи культуру сус-
пільства (знання, засоби діяльності, 
досвід творчої діяльності, емоційно-
чуттєвий досвід особистості), має різні 
функції та різні рівні засвоєння.  Мов-
ні знання і способи діяльності засвою-
ються, як відо мо, на різних рівнях: 
усвідомленого сприймання; запа-
м’ятовування і відтворення; застосу-
вання за зразком або у подібній ситуа-
ції, на рівні творчого застосування 
знань і способів діяльності. 

Методи навчання мають забезпечи-
ти всі рівні за своєння, а отже, врахову-
вати мету й зміст освіти, зако номірності 
учіння, можливості організації пізна-
вальної діяльності учнів.
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Доступною і відомою є класифіка-
ція методів за джерелами знань.  Вра-
ховуючи джерело надходження інфор-
мації, дію учителя і учнів у навчально-
виховному процесі, словесні методи 
здійснюються через слово або його 
словесну форму, через повідомлення 
учителя або з підручника. До цієї гру-
пи можна віднести пояснення, розпо-
відь, бесіду, інструкцію, читання під-
ручника, науково-популярної літера-
тури тощо. Діяльність учнів полягає 
переважно в слуханні, осмисленні 
знань і наступних усних або письмо-
вих відповідях. Отже, слово в цій групі 
методів має вирішальне значення.

У методиці викладання української 
мови, за твердженням М.С. Вашулен-
ка, використання методу вправ здій-
снюється паралельно і у взаємозв’язку 
із засвоєнням мовного матеріалу, який 
у переважній більшості випадків ґрун-
туються на об’єктивних співвідношен-
нях між компонентами усного і писем-
ного мовлення. [4,104].

Оскільки добір методів і прийомів 
навчання на уроках української мови в 
початкових класах учнів вимагає ро-
боти над змістом навчального матеріа-
лу на уроках української мови, то зу-
пинимося на видах словесних методів 
навчання. Їхня особливість полягає у 
тому, що інформація подається учням 
через слово учителя, а сприймання її 
здійснюється у процесі слухання. Усю 
цю різноманітність іноді зводять до 
двох методів: евристичного (запиталь-
ного)  – бесіди; та акроматичного (ви-
кладального)  – пояснення, розповіді, 
інструктажу, роботи з підручником 

[13,198]. Ці методи можна використову-
вати, вивчаючи з учнями правила з 
правопису, граматики, оскільки під час 
бесіди відбувається ознайомлення учнів 
з мовними поняттями та явищами. За 
допомогою вдало поставлених запитань 
учитель спонукає дітей відтворювати 
раніше набуті знання, робити самостій-
ні висновки та узагальнювати мовні 
явища і факти.

На нашу думку, класифікація мето-
дів навчання за джерелами знань ура-
ховує всі основні функції і сторони 
методів, виявлені дидактико-мето-
дичною наукою, не відкидаючи не одну 
з них. Але вона не просто механічно 
з’єднує відомі підходи, а розглядає їх у 
взаємозв’язку і єдності, вимагаючи ви-
бору їхнього оптимального поєднання. 
Вона має на меті цілісно показати такі 
аспекти пізнавальної діяльності мо-
лодших школярів, як сприймання, 
осмислення і практичне застосування 
нового матеріалу з навчальних дисци-
плін. Тому часом методи визначають 
як сукупність методичних прийомів, 
що забезпечують розв’язання завдань 
навчання [6; 8;9;10;12].

Усі дослідники розглядають взаємо-
зв’язок понять «методу» і «прийому» в 
навчанні. Зупинимося на цьому більш 
детальніше. Прийом навчання найчас-
тіше є складовою або окремою ланкою 
методу, виконує роль підсистеми у за-
гальній їхній системі. Термін «прийом» 
широко вико ристовується для харак-
теристики розумової діяльності й на-
вчальної роботи учнів. В такому разі 
йдеться про «прийоми розумової ді-
яльності» як сукупність розумових дій, 
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спрямова них на досягнення певної 
мети, і «прийоми навчальної роботи». 
Нап риклад, аналіз через синтез – при-
йом евристичної розумової діяль ності, 
а робота з тек стом – прийом навчаль-
ної роботи.

Якщо систематизувати прийоми 
навчання згідно з їхніми функціо-
нальними можливостями, то можна 
виділити логічні, організаційні, тех-
нічні види прийомів. Звичайно, кож-
ний характе ризується ще і як словес-
ний.

Для нашого дослідження важливим 
є те, що методи і прийоми навчання 
передбачають організацію пізнаваль-
ної діяльності учнів, а саме:

– оволодіння учнями системою 
мовних знань, мовленнєвих умінь, на-
вичок;

– визначення дидактичних та пізна-
вальних завдань і залучення до їхнього 
розв’язання;

– організація нав чальних дій, на-
вчання способів розв’язання завдань;  
– забезпечення успішних результатів 
та інш.

До словесних методів навчання на-
лежать розповідь та її різнотипи (ху-
дожня, опис, пояснення), бесіда і її 
види, інструктаж. Розрізняються вони, 
головним чином, структурою змісту. 
Розглянемо застосування кожного сло-
весного методу навчання зокрема на 
уроках української мови в початкових 
класах.

Розповідь   як метод навчання пе-
редбачає усний виклад навчального 
матеріалу, який не переривається пи-
таннями учнів [11;13]. Розповідь  – 

форма зв’язного монологічного викла-
ду навчального матеріалу, яка характе-
ризується образністю й емоційністю. 
Вона, як правило, поєднується з пока-
зом ілюстрацій, наочних посібників, а 
також із бесідою [13].

У процесі розповіді учитель за до-
помогою слова викладає, пояснює на-
вчальний матеріал, а учні шляхом слу-
хання, запам’ятовування і осмислення 
активно його сприймають і засвою-
ють.

Існують такі типи розповіді, як 
опис, художня розповідь, пояснення, 
інструктаж. Розкриємо детальніше 
кожний тип і наведемо приклади їх-
нього добору на уроках української 
мови.

Опис передбачає чітку, виразну, об-
разну характеристику явищ, фактів, 
предметів, їхніх властивостей [12]. Го-
ловним завданням опису виступає 
ознайомлення учнів з предметами і 
явищами в сукупності їх головних 
зв’язків і залежностей. Це потребує від 
учнів значного запасу знань, розвине-
ної уяви, що робить описову розповідь 
значно важчою для сприймання, ніж 
усна розповідь. Увагу та інтерес учнів 
до опису підвищує показ характерних 
ознак описуваних предметів і явищ.

Опис використовується на уроках 
розвитку зв’язного мовлення в 
2-4 класах і може здійснюватись за до-
помогою таких тем:

– за натуральними предметами 
(предмети навколишнього світу: бу-
динки, дерева, овочі, фрукти, ягоди, 
квіти тощо);

– за змістом малюнків;
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–за картиною різних жанрів;
– за серією малюнків;
 – за серією малюнків, використову-

ючи опорні слова;
– на одну і ту ж тему, але для різних 

ситуацій.
Наведемо приклади описів, які ми 

використовували з учнями початко-
вих класів.

Тема. Опис.
Мальви
Їх засівала мати, доглядали сестри, 

ними захоплювалися доні, онучки. Цей 
витвір природної краси рясно поливав 
дощик, щедро зігрівало сонечко. Маль-
ви  – справжня прадавня прикраса рід-
ної України.

І зараз мальви пишно прикраша-
ють подвір’я, гордо виділяються се-
ред великої кількості різнобарв’я кві-
тів у садах, городах. Їхня перевага 
перед іншими квітами полягає у 
тому, що ці квіти практично не зри-
вають, ними не розкидаються. Вони – 
вічні сторожі неповторної краси на-
шої землі.

Тема «Що вам відомо про веселку?»
Веселка має сім кольорів. Вони 

яскраві і цікав: червоний, білий, фіоле-
товий, синій, оранжевий, жовтий, зе-
лений. Кожен із них щось означає. Мені 
подобається синій. Бо це небо, частина 
прапора, волошки і багато іншого.

Яка чудова Веселка на небі!
Художня розповідь багата на образ-

ні засоби мовлення (порівняння, епіте-
ти, метафори) звернена до уяви та 
емоцій дітей. Художню розповідь мож-
на вико ристовувати на уроках розви-
тку зв’язного мовлення, під час напи-

сання творів, висловлювати особисті 
враження чи розкривати спогади.

Тема. Синоніми.
В українській мові існує безліч кра-

сивих слів. Але учень 3 класу забув про 
них і оперував тільки одним словом 
«гарний»: гарний костюм, гарний голос, 
гарний підручник, гарний інструмент. 
Чи правий він? Як можна використати 
в мовленні це слово? Допоможіть йому 
дібрати синоніми до поданих слів.

Тема. Антоніми.
Наближається до кінця наша подо-

рож по Країні Лексикології. Вже зовсім 
поряд місто Лексикоград, де у прекрас-
ному палаці живе цариця Антонімія. 
Але перед нами встали високі гори. 
Яких помічників ми візьмемо з собою, 
щоб подолати цю перешкоду

Учням пропонуємо такі завдання: 
Прочитайте текст. Які почуття він 
викликає? Як можна допомогти дітям 
? (Переробити текст, замінивши виді-
лені слова антонімами ).

Увечері я з друзями пішов до поїзда. 
До станції було далеко. Дув зустрічний 
холодний вітер, йти було важко. При-
йшли ми до станції, а поїзд саме від-
ходить. Як погано, що ми спізнилися.

О.Я. Савченко вважає, що в почат-
ковій школі зміст розповіді має бути 
особ ливо продуманий, щоб докладне 
пояснення, дрібні под робиці, незрозу-
мілі слова не відвертали увагу дітей від 
сутності засвоюваного, а емоції не 
пригнічували розумових процесів у 
дітей[13]. Ще К.Д.Ушинський радив 
учителям: «Розповідаючи про якусь 
подію першого разу, ви по винні пере-
дати тільки головні її риси, дві, три ці-
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каві, яскраві деталі. Якщо ви першого 
ж разу прив’яжете до події дуже багато 
пояснень і деталей, то все оповідання 
розвалиться в дитячій голові. Закрі-
піть у ній спочатку небагато, але міц-
но, і потім уже потроху будуйте на цій 
міцній основі, що вкорінилася» 
[16,291]. Він же сформулював головні 
вимоги до цього методу: цікавий зміст, 
чітка, послідовна форма викладу, яка 
сприяла б усвідомленню та запам’я-
товуванню матеріалу. Від розповіді 
відрізняється пояснення  – чіткий ви-
клад навчального матеріалу на основі 
аналізу фактів, доказів з формулюван-
ням висновків [12;13;14;15]. 

Пояснення  – найскладніший вид 
розповіді, тому воно є однаково важ-
ливим у викладанні всіх навчальних 
предметів.

Опрацьовуючи з учнями тему «Ре-
чення. Розповідні, питальні та спону-
кальні речення» у 2 класі, ми викорис-
товуємо ось таку розповідь-пояснення.

«Ми розрізняємо речення за метою 
висловлювання. Є речення розповідні, 
питальні та спонукальні. Метою роз-
повідних речень є повідомлення, пи-
тальних  – питання, а для спонукаль-
них є висловлене прохання, побажання, 
наказ, тобто спонукання до дії. Інколи 
в цих реченнях уживають слова хай, 
нехай. Послухайте, як потрібно вимов-
ляти ці речення: «Ми любимо нашу 
рідну мову». «Чи можна не любити 
нашу рідну мову?». «Ми завжди люби-
тимемо нашу рідну мову!». У кінці роз-
повідних речень ставимо крапку, у кін-
ці питальних – знак запитання. Якщо 
спонукальне речення вимовляється з 

підвищеною інтонацією, то воно вод-
ночас є й окличним. У кінці такого ре-
чення обов’язково ставиться знак 
оклику. Наприклад: Любіть рідну зем-
лю! Хай завжди буде сонце ! Ніколи не 
кажи неправди!»

Усі типи розповідей, які використо-
вуються з навчальною метою, повинні 
мати чітку структуру: початок, розви-
ток подій, кульмінаційну і заключну 
частини.

У методиці виділяються ще й такі 
типи розповідей, як вступна, підготов-
ча узагальнююча, підсумкова розпо-
відь [10;12].

У підготовчій розповіді здійсню-
ється підготовка до сприймання ново-
го навчального матеріалу, що не може 
бути проведене іншими методами, на-
приклад, бесідою. Вона характеризу-
ється відносною стислістю, яскравіс-
тю, емоціональністю, що дозволяє ви-
кликати інтерес до нової теми, пору-
шити потребу в її активному засвоєнні 
та сформувати позитивні мотиви.

Підсумкова розповідь проводиться 
в кінці заняття. Учитель підсумовує 
головні думки, робить висновки і уза-
гальнення, дає завдання для подальшої 
самостійної роботи з цієї теми.

Розповідь може бути репродуктив-
ною і містити в собі проблеми, які по-
трібно розв’язати, вивчаючи ту чи 
іншу мовну тему [12]. Репродуктивна 
розповідь як метод навчання організо-
вує сприйняття та усвідомлення учня-
ми готової емпіричної або теоретичної 
інформації. У першому випадку це 
буде репродуктивна розповідь-опис, у 
другому  – репродуктивна розповідь-
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пояснення. Ось завдання для викорис-
тання методу розповіді.

– Поспостерігайте за квітами (осін-
німи, літніми, весняними, зимовими ).
Складіть розповідь.

– Знайти відкриття в навколишньо-
му світі, поспостерігавши за приро-
дою, сонцем, хмарами на небі, травою 
на землі. Скласти розповідь.

– Поясніть, чи подібна хвоя сосни 
до трави. Що в них спільне, а чим вони 
різняться? Розкажіть.

– Складіть розповідь на основі спо-
стережень «У королеви Весни ( Зими, 
Осені ).

– Чи бачили ви бурульки узимку? Ді-
брати слова-ознаки, щоб описати їх: 
прозорі, кришталеві, іскристі, мокрі, 
блискучі.

Після проведення екскурсії в при-
роду (сад, поле, ліс, луг, парк тощо ) 
можна запропонувати учням дібрати 
слова  – ознаки до таких слів: земля, 
струмок, сад, ліс, небо, друг, поле, сон-
це, зима (весна, літо, осінь ).

Отже, на цих уроках головним за-
вданням виступає навчити учнів спо-
стерігати, порівнювати, замилуватися 
в природу і потім розповідати про свої 
почуття та неповторність відчуттів та 
невичерпність будь-якого явища чи 
предмета.

Як різновид розповіді є проблем-
ний виклад навчального матеріалу. У 
такому разі проблема ставиться опи-
сово, а її розв’язання вимагає діалогіч-
ного методу навчання роботи.

Уявіть собі, що в мові змішалися всі 
слова. Як їх можна відрізнити? За до-
помогою яких ознак? Чи обов’язково 

знати про частини мови, чи -ні? Дове-
діть свою думку.

Поясніть своєму однокласнику, 
які слова можна утворити від одного 
слова:лис; ліс; друг. Як можна це 
зробити? Які слова називаються 
спільнокореневими? А як вони на-
зиваються по-іншому? Доведіть 
свою думку.

Дидакти та методисти до словесних 
методів навчання включають бесіду та 
її види. Бесіда  – це діалогічний 
(запитально-відповідальний) метод 
навчальної роботи [13, 201].

Метод бесіди реалізується за допо-
могою запитань – відповідей. Якщо за-
питання мають тільки інформаційний 
характер ( Що ? Де ? Коли?), то бесіда є 
повідомляючою. Вона орієнтована на 
актуалізацію пам’яті, а мислення учнів 
є репродуктивним.

Бесіда на уроці мови включає такі 
завдання:

• прочитати пари слів, назвати на-
явні у них однакові звуки і пояснити, 
якими буквами ці звуки позначено;

• прочитати слова з твердими і 
м’якими приголосними перед [и]  – 
[і] (лис  – ліс, кит  – кіт, рис–ріс, 
мий – мій );

• перед [а], [у], [е] (сад  – сяду; ряд  – 
радий; );

• перед [о] (соловей – сьогодні );
• перед [у] (туман – тюлень).

Якщо запитання до учнів мають 
проблемний характер ( Чому? Як ви 
вважаєте? Чим можна пояснити? тощо 
), то бесіда є евристичною, або сокра-
тичною. У цьому випадку мислення 
учнів творче, продуктивне.
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– Як прочитати африкати[дж], 
[дз], [дз’] та їх складові елементи [д], 
[ж], [з] (джміль – жук, дзвінок – зерно, 
ходжу – веду) ;

– Чому в словах сніг, слід, дні звуки 
[с’], [д’] вимовляються м’яко? Доведіть 
свою думку.

– Чим відрізняється вимова дзвінко-
го проривного [ґ] та дзвінкого фрика-
тивного [г] (ґанок – гараж, аґрус – аг-
роном) та інші.

Метод пояснення передбачає сло-
весне тлумачення мовних понять, 
явищ, фактів, слів, термінів, прикладів 
тощо. Головне його завдання  – роз-
криття причиново  – наслідкових 
зв’язків і закономірностей розвитку 
мови в цілому та фонетики чи орфое-
пії зокрема..

Повідомляюча бесіда здійснюється 
з метою виховання в учнів мотивації 
до вивчення рідної мови.

– Кожне словосполучення прокомен-
туйте і доведіть правильність ваших 
суджень.

Йшли якось стежинкою гусак, гуска 
і гусенята, а на зустріч їм повзла гу-
сінь.

– Ви хто такі? – запитала гусінь.
– Я гусак, це гуска, а то – наші гусе-

нята, – ввічливо відповів гусак.
– А ти хто?
– А я ваша тітка,  – похвалилася 

гусінь.
Гуси ображено загелкотали.
Чому образились гуси?
У результаті пояснення учні мають 

ознайомитися з такими вимовними 
нормами то оволодіти відповідними 
знаннями:

1) чітка вимова всіх головних звуків 
під наголосом;

2) повнозвучна і ясна вимова голо-
сних [а], [у], [i] в усіх позиціях;

3) вимова ненаголошеного [е] з на-
ближенням до [и], а ненаголошеного 
[и] – до [е]; [ о] до [ у];

4) злита вимова африкат [дж], [дз], 
[дз’];

5) вимова дзвінкого гортанного фри-
кативного приголосного [г] (голуб, грім, 
сніг) та дзвінкого проривного задньоя-
зикового приголосного [г] (ґава, ґанок, 
агрус);

6) дзвінка (не оглушена) вимова при-
голосних [б], [д], [д’], [з], [з’], [ж], [дж], 
[дз], [дж’], [г], [г’] у кінці слів та в серед-
ині перед наступними глухими (сад, 
дуб, мороз, ложка, везти);

7) оглушення в окремих випадках 
дзвінкого приголосного [г] у [х] перед 
глухими в середині слів ([к’іхт’і], [вох-
ко]);

8) дзвінка вимова глухих приголо-
сних перед наступними дзвін кими в се-
редині слів: [молод’ба], [проз’ба], [вог-
зал].

Для того щоб пояснення було ре-
зультативним, потрібно створити 
основу цього пояснення, тобто – акту-
алізувати (оживити, відтворити в 
пам’яті ) раніше засвоєні знання, а від-
так – здійснити логіку пояснення. На-
приклад.

1) Прослухати слова. Визначити, чи 
правильно поставлено в них наголос Ви-
писати парами спільнокореневі слова. 
Зразок: село – селище:

весна, весняний, зима, зимовий, село, 
селище, леміш, неозоре, безмежне, мере-
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живо, жити, живе, близенько, близько, 
килим, кишеня.

2) Правильно промовити слова: 
крило, черешня, четвер, швидкий, зеле-
ний, календар, затишно, далеко, вираз-
но, широко, злегка.

3) Правильно вимовити слова з апо-
строфом або без нього: м’яч,пам’ять, 
надвечір’я, обов’язок, м’ятний, 
дерев’яний, кам’яний, солом’яний; буря, 
буряк, духмяний, цвях.

Процес пояснення мовного мате-
ріалу буде ефективнішим, якщо учи-
тель забезпечить надійний та опера-
тивний зворотний зв’язок, отримую-
чи інформацію від учнів про ступінь 
розуміння, глибину проникнення в 
сутність мовного матеріалу. Він за-
безпечує уважне спостереження вчи-
теля за пізнавальною діяльністю 
учнів, їхньою поведінкою, зосеред-
женістю, а також ставить запитання, 
які дозволяють оцінити ефективність 
свого пояснення.

Полегшують розуміння пояснюваль-
ного матеріалу тлумачення рідко вжи-
ваних слів, уточнення термінів (понять), 
використання аналогії та образного зі-
ставлення, перефразування основних 
питань, використання повторення при 
роз’ясненні найбільш складних тем.

Наведемо зразок пояснення теми 
«Дзвінкі й глухі приголосні звуки».

1. Актуалізація опорних знань.
– Чітко вимовте звуки в парах [ б – 

п; д–т:; г–х ; г–к ; дж – ч ].
– Які з них утворюються з допомо-

гою шуму і голосу?
– А які вимовляються тільки з допо-

могою шуму?

2 Пояснення нового матеріалу:
– Приголосні звуки, які утворюють-

ся за участю голосу і шуму, називають-
ся дзвінкими: [ б, г, д. дж, дз, дз’ ].

– Приголосні звуки, які утворюють-
ся з участю тільки шуму, називаються 
глухими [ п, т, ч, х, к, х ].

3. Робота з підручником.
Серед словесних методів навчання 

оптимальними під час роботи над ви-
мовою звуків є різні види бесід та пояс-
нення. Основним джерелом інформації 
при використанні цих методів є слово 
вчителя. Від точності, яскравості, емо-
ційності, забарвленості його мовлення, 
міміки, жестів залежить ефективність 
сприймання мовного матеріалу учнями. 
У вчителя, який не вміє пояснювати, 
учні будуть не встигати, але головне, не 
будуть любити рідну мову.

Можна застосовувати й інші види 
бесід. Евристична бесіда.

– Прочитайте подані вислови і ска-
жіть, які з них можна назвати речен-
ням і чому? ( В осінньому лісі все чарів-
не. Осінь одягається в жовте вбрання. 
Розпалила багаття червона калина. ( 
Речення виражає закінчену думку ).

– Як ми можемо назвати ці речен-
ня? ( Текст ).

– Які особливості тексту ми ще 
знаємо ? ( Заголовок, тема ).

– Доповнти текст і дібрати заго-
ловок.

Узагальнююча бесіда після прове-
дення уроку-екскурсії.

– Потрібно скласти алгоритм по-
ведінки в природі, підібравши для цього 
спонукальні речення: 1.Не ламай гілки 
дерев і кущів. 2.Не пошкоджуй кору де-
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рев. 3.Не рви квітів  – вони потрібні 
рослинам.

У залежності від різних основ  – 
теми уроку, його мети можна по-
різному поєднувати методи і прийоми 
навчання дітей. Так, на уроці вивчення 
нового матеріалу доречно використо-
вувати бесіду, пояснення або ілюстра-
цію. Урок перевірки і корекції мовних 
знань, мовленнєвих умінь і навичок 
потребує використання узагальнюю-
чої чи підсумкової бесіди.

Якщо матеріал складний, не 
пов’язаний з раніше засвоєними учня-
ми знаннями, використовують пере-
важно всі словесні методи. За умови, що 
матеріал невеликий за обсягом і знайо-
мий учням, застосовують розповідь бе-
сіду. Для формування мовних умінь і 
навичок учнів не менш важливою є 
створення навчально  – матеріальної 
бази. Таблиці, картини, предметні ма-
люнки, наявність наочних посібників – 
усе це сприяє широкому використанню 
методів і прийомів демонстрації, ілю-
страції, лабораторних, дослідних робіт.

Із урахуванням вікових особливос-
тей та індивідуальних можливостей 
молодших школярів у розвитку загаль-
ної підготовленості можна використо-
вувати доступні словесні методи та 
прийоми, які активізують пізнавальну 
діяльність учнів.

Висновки.
На уроках української мови в по-

чаткових класах ми визначили методи 
і прийоми, які успішно використову-
ються у процесі її вивчення. Серед 
словесних методів можна назвати ті, 
які впливають на поліпшення якості 

знань молодших школярів: розповідь 
та її види, пояснення, бесіда та її види, 
евристична бесіда, вправи. А серед 
прийомів  – це прийом наслідування, 
зразка, свідомої артикуляції звуку, ана-
лізу, спостереження, порівняння.

Від вчителя початкових класів, його 
майстерності багато залежить, чи 
учень добре оволодіє уміннями й на-
вичками правильної вимови. Тому він 
повинен використовувати не лише 
одні методи та прийоми, які йому най-
краще вдаються, а й постійно вдоско-
налювати їх застосування.

А це в свою чергу забезпечує якість 
та ефективність знань, формування чи-
тацьких та мовних умінь молодших 
школярів, що веде до найближчого їх 
розвитку.

Отже, досліджено ефективність до-
бору словесних методів і прийомів на-
вчання української мови учнів почат-
кових класів, розкрито поєднання та-
ких методів, які впливають на якість 
мовних знань та формування мовних і 
мовленнєвих умінь і навичок молод-
ших школярів.
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У зв’язку зі зростанням кількості 
інформаційних ресурсів постійно змі-
нюється темп, стиль та підходи до ви-
вчення іноземних мов. У наші дні, з 
огляду на бурхливий розвиток інфор-
маційних технологій і неухильний ріст 
обсягу інформації, стає неможливим 
уникнення та обмеження їх викорис-
тання. Саме тому виникає необхідність 
в обґрунтованому застосуванні цих 
технологій в навчальній діяльності.

Інноваційність розвитку освіти, по-
стійні нововведення в діяльність 
навчально-виховних закладів є тією 
нагальною потребою, без задоволення 
якої вона втратить взаємозв’язок з 
життям, загубить свій творчий потен-
ціал, перетвориться в рутинну справу, 
не потрібну ні суспільству, ні особис-
тості. Життя вимагає експерименту-
вання, введення новітніх технологій, 
застосування нових засобів навчання.

Метою статті є розкриття особли-
востей використання сучасних інфор-

маційних технологій в організації на-
вчального процесу та впливу на якість 
англомовної освіти, а також об’єктивні 
рекомендації щодо покращення 
навчально-виховної діяльності з ІТ.

Інформаційні технології внесли в 
систему освіти такий імпульс нововве-
день, що справедливо можуть розці-
нюватись як основний засіб її іннова-
ційного розвитку.

Нові інформаційні технології  – 
система сукупності методів засвоєння 
знань і способів діяльності на основі 
взаємодії викладача, студента та засобів 
інформаційно-комунікативних техно-
логій, спрямованих на досягнення ре-
зультату навчального процесу [1].

Метою навчання іноземної мови з 
використанням IT є підготовка сту-
дентів до повноцінного життя та ді-
яльності в умовах сучасного інформа-
ційного суспільства.

Вивченню інформаційних техноло-
гій у середній і вищій школі присвячені 

ВПЛИВ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
НА ЯКІСТЬ ФІЛОЛОГІЧНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) ОСВІТИ
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праці Н. Апатової, Л. Бабенко, С.  Бє-
шенкова, Р. Вільямса, Я. Глинського, 
Б.  Колодяжного, В. Лапінського, 
Н. Морзе, С. Симоновича, Н. Тверезов-
ської, Т. Тихонової, Д. Якобсена та ін.

Психолого-педагогічні аспекти ви-
користання нових інформаційних тех-
нологій у навчальному процесі розгля-
даються у працях М. Жалдака, В. Зін-
ченка, Ю. Машбиця та ін.

Процес навчання має бути спрямо-
ваним не на вміння працювати з пев-
ними програмними засобами, а на ви-
користання отриманої інформації в 
мовному процесі.

Саме таким чином повинна забез-
печуватися навчальна діяльність у ви-
щий школі. ІТ є швидко прогресую-
чими та міжнародно відомими, тому 
можна з впевненістю використовува-
ти їх на заняттях з англійської мови. 
Про це свідчить не тільки «комп’ютерна 
лексика» (всесвітньовідомі терміни 
англійською мовою), але й безпосе-
редньо навчальна робота. Викорис-
тання комп’ю терної підтримки в на-
вчанні англійської мови дозволяє 
ввести кардинально нове у звичайні 
форми роботи студента та викладача, 
сприяє всебічному розкриттю, зрозу-
мілішому поданню навіть дуже склад-
ного навчального матеріалу, і тим са-
мим сприяє значному скороченню на-
вчального часу для успішного засво-
єння теми, а найголовніше – це цікаво 
та сучасно! Напрями використання ІТ 
можуть бути різноманітними, без об-
межень та шаблонів. Все підпорядко-
вується креативному баченню педаго-
га. Це може бути використання Інтер-

нету для створення презентацій з 
конкретної теми, зйомки відеороли-
ків та міні-фільмів, як самостійна ро-
бота студентів з діалогічного мовлен-
ня, розробка публікацій у формі бро-
шур та буклетів з вивчених тем. Така 
особливість слугує наочним посібни-
ком й виражає індивідуальність про-
ектної діяльності.

За допомогою поєднання звукових, 
графічних, анімаційних та текстових 
ефектів можливо досить вдало іміту-
вати ефект занурення в активне мовне 
середовище, реалізуючи сучасні лінг-
вістичні, технологічні, методичні та 
педагогічні технології. Крім того, при 
навчанні іноземної мови за такими 
програмами відпрацьовуються всі ас-
пекти мови: фонетичний, граматич-
ний, лексичний та комунікативний, 
що дозволяє більш якісно та швидко 
оволодівати мовним матеріалом, набу-
вати мовленнєвих навичок та вмінь. 
Все це призводить до розвитку фоне-
тичного слуху, який сприяє удоскона-
ленню вимови за допомогою імітації. 
Ця особливість є визначальною в ко-
мунікативному навчанні іноземної 
мови.

Найпоширенішим способом вико-
ристання ІТ на філологічній спеціаль-
ності є виклад матеріалу через презен-
тації. Така форма роботи може торка-
тися як лекційних, так і практичних 
занять. 10-12  цікавих слайдів з про-
стим та доступним коментарем засво-
юються більш ефективно, ніж перцеп-
тивні читання та слухання. Організа-
ція самостійної роботи студентів (поза 
аудиторією) через презентації та відео-
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ролики впливає на покращення 
навчально-виховної діяльності з вико-
ристанням сучасних ІТ. Поступовий 
виклад студентами свого креативного 
матеріалу з конкретної теми протягом 
усього семестру дозволяють краще за-
своїти інформацію та дає змогу підго-
товувати майбутніх фахівців для 
науково-дослідницької роботи: прове-
дення Інтернет-конференцій, органі-
зація форумів з обговорення проблем-
них питань.

Таким чином, впровадження нових 
інформаційних технологій дозволить 

збільшити обсяг доступних освітян-
ських послуг, розширити можливості 
пізнання, відкривати студентам до-
ступ до нетрадиційних джерел інфор-
мації, підвищувати ефективність само-
стійної роботи, дати цілком нові мож-
ливості для творчості, знаходження і 
закріплення різних професійних нави-
чок, дозволить реалізувати принципо-
во нові форми і методи навчання.
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Утілення стратегій побудови в 
Україні інформаційного суспільства, 
розвитку національної інформаційної 
інфраструктури, її подальшої інтегра-
ції у європейський та світовий інфор-

маційний простір робить актуальною 
підготовку фахівців відповідного про-
філю. Як свідчать численні наукові 
студії (І. Є. Антоненко, Н. А. Гайсинюк, 
С.  Г.  Кулешов, Н.  М.  Кушнаренко, 

ФАХІВЦІ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ  
ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ:  
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ
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У статті розкрито ключові аспекти підготовки спеціалістів з інформацій-
ної, бібліотечної та архівної справи в Одеському національному політехнічному 
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В статье раскрыты ключевые аспекты подготовки специалистов по инфор-
мационному, библиотечному и архивному делу в Одесском национальном поли-
техническом университете; на примере выпускников указанного вуза определе-
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In the article are reveals the key aspects of the training of specialists in informa-
tion, library and archive work at the Odessa National Polytechnic University; on the 
example of the graduates of the aforementioned university the place of information 
specialist on the modern labor market of Ukraine is determined.
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О. В. Матвієнко, І. І. Морозюк, Ю. І. Па-
леха, І. П. Прокопенко, М. С. Слободя-
ник, А.  А.  Соляник, В.  Г.  Спрінсян та 
ін.), особлива роль у процесі станов-
лення інформаційної сфери належить 
випускникам спеціальності «Інформа-
ційна, бібліотечна та архівна справа» 
(надалі – ІБАС), оскільки їхня освітньо-
професійна програма «адаптована до 
сучасних потреб формування нової 
генерацiї кадрiв з iнформацiйної ді-
яльності й покликана забезпечувати 
посилення українського iнформа цiй-
ного ринку» [5, 285].

Нині підготовку інформаційних 
фахівців здійснюють понад півсотні 
вишів України, серед яких і Одеський 
національний політехнічний факуль-
тет (ОНПУ) [3]. За більш ніж десяти-
літню історію існування спеціальності 
(маємо на увазі напрям підготовки 
«Документознавство та інформаційна 
діяльність», а також «ІБАС», що виник 
у 2015  році унаслідок звуження спек-
тру актуальних спеціальностей [4]) ви-
пускова кафедра (кафедра документоз-
навства та інформаційної діяльності 
(кафедра ДІД)) нагромадила вагомий 
досвід теоретичного й практичного 
кваліфікування майбутніх професіо-
налів інфосфери.

Трансформація сфери інформацій-
ної діяльності та комунікацій, зорієн-
тованої нині на задоволення інформа-
ційних потреб громадян і суспільства, 
якісно вплинула на підготовку про-
фесіоналів з ІБАС. Так, підґрунтям 
освітньої концепції стали основні 
тенденції світового розвитку інфор-
маційної, бібліотечної та архівної 

наук, а також досвід міжнародної 
практики в цій галузі.

Підготовка інформаційних фахів-
ців в ОНПУ, здійснюється «відповідно 
до основних напрямів їхньої майбут-
ньої діяльності: управлінського, доку-
ментознавчого, гуманітарно-лінгві-
стич ного, комп’ютерно-техноло гіч-
ного, правознавчого та інформаційно-
аналітичного» [2, 109] та ґрунтується 
на таких принципах:

• послідовності та багатоступеневос-
ті підготовки;

• обізнаності з сучасними комп’ю-
терними технологіями (навчаль-
ний процес базується на гумані-
тарній основі, в яку органічно 
інтегровано дисципліни інформа-
ційно-комп’ютерного циклу);

• актуальності навчальних програм 
(програми відповідають сучасним 
вимогам професійної інформацій-
ної сфери, ринку праці, а також ін-
формаційній бібліотечній та архів-
ній науці);

• динамізму навчального процесу 
(властивість враховувати зміни, що 
відбуваються в суспільстві, системі 
управління, сфері інформаційної 
діяльності та комунікацій);

• урівноваженості (відповідно до су-
часних освітніх вимог) теоретичної 
й практичної складової навчально-
го процесу;

• адаптивності навчання (спектр на-
вчальних дисциплін повинен забез-
печувати можливість професійної і 
соціальної пристосованості в умо-
вах складного розвитку інформа-
ційного ринку України).
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Перелічені аспекти підготовки 
створюють необхідну базу для форму-
вання глибоких професійних знань, 
високого рівня культури й етики [1], 
сучасного погляду на тенденції інфор-
маційної діяльності, а також вироблен-
ня стійких умінь і навичок, які в змозі 
задовольнити нагальну потребу у фа-
хівцях зазначеної сфери.

На основі суспільної практики і 
прогностичних даних, можемо перед-
бачити зростання потреби в підготов-
лених на рівні сучасних вимог профе-
сіоналів з ІБАС, позаяк це універсаль-
на спеціальність, орієнтована на фун-
даментальну комплексну підготовку 
майбутніх фахівців по роботі з інфор-
мацією в найрізноманітніших її фор-
мах. Саме така «універсальність» є 
ключовим атрибутом сучасного про-
фесіонала і дає змогу реалізуватися 
випускникам у різних якостях.

Сьогодні існує стійка тенденція до 
розширення предметного поля інфор-
маційних фахівців. Кар’єрні перспек-
тиви у сфері професійної діяльності 
визначаються широким діапазоном 
можливих місць роботи: органи дер-
жавної влади та місцевого самовряду-
вання, інформаційні центри, центри 
зайнятості, бібліотеки, служби діло-
водства, документаційного забезпе-
чення управління, секретаріати, кан-
целярії, управління справами, 
інформаційно-аналітичні відділи (ор-
ганів державного управління, банків-
ських, податкових установ, органів 
статистики), відділи НТІ комерційних 
та державних установ, патентні відділи 
підприємств, інформаційні та реклам-

ні фірми, маркетингові відділи та 
служби, відділи реклами та зв’язків з 
громадськістю, архівні установи, кон-
салтингові центри, кадрові служби. 
Крім того, випускники зможуть запо-
внити відповідні ніші в бізнесі, в пра-
вових, страхових, рекламних та PR-
агенціях, оскільки інформаційне за-
безпечення становить необхідне під-
ґрунтя для роботи менеджерів, 
маркетологів, економістів, практиків, 
політиків та політологів.

Щоб не бути голослівними, пропо-
нуємо ознайомитися з результатами 
соціологічного дослідження, проведе-
ного серед випускників напряму під-
готовки «Документознавство та інфор-
маційна діяльність» щодо їхньої затре-
буваності на ринку праці України та 
специфіки професійної діяльності.

Опитування було проведено в со-
ціальних мережах Facebook (на сторін-
ці користувача Світлани Мельник), 
ВКонтакте (на сторінці користувача 
Марії Якубовської), телефонному ре-
жимі (інтерв’юер  – Інна Беззубова, 
студентка ІІІ курсу гуманітарного фа-
культету ОНПУ) та електронною по-
штою (інтерв’юер  – Юлія Коляденко, 
студентка V курсу гуманітарного фа-
культету ОНПУ) й охопило близько 
третини випускників. Завдання дослі-
дження передбачало збір та аналіз ін-
формації про процес і специфіку пра-
цевлаштування фахівців, а також ха-
рактеристику основних місць роботи.

Як показало опитування, кризова 
ситуація в нашій державі (відсутність 
економічного прогресу, АТО, експери-
менти з реформами) якісно позначила-
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ся на ринку праці: в середньому на 
одне вакантне місце претендують 
5  осіб. Якщо йдеться про працевла-
штування випускників гуманітарних 
спеціальностей, то ситуація ще кри-
тичніша  – пропозиція перевищує по-
пит в 2,5 рази [6, 32-33]. Однак, попри 
невтішну статистику, випускникам ка-
федри ДІД ОНПУ вдається влаштува-
тися на роботу, про що свідчать отри-
мані дані. Так, близько 53% докумен-
тознавців обіймають посади за фахом, 
38% працюють у сферах, дотичних до 
спеціальності і лише професійна ді-
яльність 9% не пов’язана зі здобутою 
освітою. Вважаємо, що такий розпо-
діл – найбільш очевидне підтверджен-
ня актуальності обраного фаху та його 
затребуваності на ринку праці.

За результатами проведеного опи-
тування, 74% випускників працюють в 
комерційних структурах, 21% – в дер-
жавних, 5% – на підприємствах, орга-
нізаціях муніципальної форми влас-
ності. Таким чином, найбільшу части-
ну випускників поглинають недержав-
ні структури. Причому проведене 
додатково телефонне опитування ком-
паній показало, що найбільш зацікав-
лені в інформаційних фахівцях компа-
нії, що зорієнтовані на сучасні техно-
логії  – рекламні та видавничі фірми, 
кадрові агенції, компанії, пов’язані з 
комп’ютерними продуктами, засобами 
зв’язку, інформаційними послугами 
тощо. Великі організації – банки, про-
мислові підприємства, держструктури, 
які мають документаційні служби, зде-
більшого сприймають випускників-
документознавців «лінійно», пропону-

ючи їм посади, орієнтовані на тради-
ційні технології роботи з документами. 
Хоча й тут у зв’язку з широким упро-
вадженням електронного документоо-
бігу потреба у фахівцях, які поєднують 
знання ДЗУ з новітніми технологіями, 
зростає. Істотне значення має й те, що 
комерційний сектор більшою мірою 
оснащений сучасною технікою, більш 
широко впроваджує корпоративні 
системи і, як наслідок, потребує спеці-
алістах у цій сфері.

Окремий блок питань анкети був 
спрямований на виявлення інфор-
мації про компанії, у яких працюють 
випускники. Це один зі стратегічних 
аспектів опитування, позаяк до не-
давнього часу спеціальність у біль-
шості роботодавців асоціювалася з 
поняттями «секретар-референт». У 
результаті проведеного анкетування 
ми довідалися, що чітких уявлень 
про потенціал фахівців з інформа-
ційної діяльності досі немає, а штат-
ні розписи переважної більшості ор-
ганізацій не мають документознав-
ців у переліку посад. Тож, випускни-
кам доводиться демонструвати перед 
роботодавцем не тільки свої особис-
тісні якості, але й, по суті, рекламу-
вати спеціальність. На наш погляд, 
зміна стереотипів сприйняття спеці-
альності «ІБАС»  – це найбільш 
складне і важливе завдання, вирі-
шити яке можливо тільки при ціле-
спрямованих зусиллях вишу. Необ-
хідно організувати маркетинг фаху – 
презентувати його на різноманітних 
семінарах, конференціях, ярмарках 
професій тощо.
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Підсумовуючи вищесказане зазна-
чимо, що кафедру ДІД ОНПУ в май-
бутньому очікує клопітка праця у на-
прямі розвитку перспективної спеці-
альності «ІБАС». Адже в умовах рин-
кової економіки, конкурентної 
боротьби, необхідності впровадження 
і стимулювання інновацій, коли домі-
нуючим об’єктом виробництва стають 
знання, сучасне суспільство особливо 
потребує інформаційних посередни-
ків, якими є, насамперед, випускники 
зазначеного фаху.

Широка гуманітарна підготовка, 
володіння сучасною комп’ютерною 
технікою, професійні знання з інфор-
маційної сфери дають змогу випускни-
кам працевлаштуватися в будь-яких 
інформаційних структурах як держав-
ної, так і комерційної форм власності.
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Концепция современного образо-
вания, которая является методологи-
ческой базой деятельности педагогов 
вуза в условиях становления Украины 
как передового европейского государ-
ства, требует формирования гармони-
ческой, всесторонне развитой лично-
сти. Современный выпускник вуза 
должен обладать профессиональными 
знаниями в единстве с эстетической 
культурой, направленных на их посто-
янное совершенствование как на ис-
точник его самореализации в обще-
стве. Именно такой специалист спосо-
бен не только плодотворно использо-
вать полученные знания, учиться в 
процессе своей профессиональной де-
ятельности, но и делать мир более со-
вершенным.

Государственный стандарт профес-
сионального образования Украины де-
кларирует содержательную систему 
учебно-методической документации и 
средств обучения, необходимых для 
современной организации и проведе-
ния учебного и воспитательного про-
цесса высшей школы. Он таким обра-

зом должен способствовать в комплек-
се как повышению качества препода-
вания, так и самостоятельной работы 
студентов по усвоению знаний, уме-
ний, навыков и самореализации уже 
на студенческой скамье. Возрастает 
роль преподавателя вуза и требования 
к его квалификации. Методическое 
обеспечение учебного процесса выс-
шей школы рассматривает практиче-
скую реализацию требований научно-
го обеспечения и охватывает все аспек-
ты от теории разработки до практиче-
ских методик подготовки конкретных 
учебных материалов для соответству-
ющей специальности [2, 193]. Работе 
преподавателя со студентами способ-
ствует создание в вузе информацион-
ной базы данных, содержащей регла-
ментирующие документы, комплекс 
учебно-методических материалов для 
преподавания дисциплин профес-
сионально-практической подготовки, 
внедрение интерактивных методик 
обучения и механизмов контроля ка-
чества образования, совершенствова-
ние системы и методики внеаудитор-
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ной работы, направленной на повы-
шение общекультурного и эстетиче-
ского уровня студентов.

В связи с постоянным совершен-
ствованием общества дидактика как 
наука также претерпевает изменения, 
пополняется новым содержанием и 
идеями. На современном этапе важно 
делать упор преподавателю на то, что 
сегодня важной стратегической зада-
чей развития высшего образования 
является формирование нового совре-
менного человека, вооруженного ин-
теллектуальными и эстетическими 
знаниями, способного приумножать 
материальные и духовные богатства 
государства. Решение данной пробле-
мы возможно при условии включения 
двух самостоятельных и в то же время 
взаимосвязанных и взаимодополняю-
щих составляющих. Первая из них – 
обеспечение содержательного аспекта 
профессиональной подготовки специ-
алиста в высшем учебном заведении. 
Будущий специалист – это широко об-
разованная личность, которая, во-
вторых, обладает эстетическим вку-
сом, стремится постичь эстетические 
идеалы, разбирается в культуре, ис-
кусстве, свободно входит в мир пре-
красного. Такой человек будет строить 
свою жизнь согласно законам красоты, 
чувствовать себя счастливым и жить 
для счастья других. Красота спасет 
мир, потому что это единственный ис-
точник творчества, вдохновения и, в 
конечном итоге, сохранения нации и 
цивилизации. Именно из таких сооб-
ражений выходим, создавая учебно-
методический комплекс для литерату-

роведческих дисциплин в Хмельниц-
ком национальном университете.

Функции современного преподава-
теля литературы высшей школы пред-
усматривают не только внедрение го-
сударственных научно-методических 
нормативов, но и владение собствен-
ными профессиональными навыками 
проектирования процесса интеллекту-
ального и эстетического развития сту-
дентов, которые охватывают разработ-
ку групповых и индивидуальных стра-
тегий обучения, учебной педагогиче-
ской диагностики, индивидуального 
консультирования, формирования 
критериев оценки эффективности об-
разовательного процесса как на уровне 
компетентностных профессиональных 
знаний, так и способности к творче-
ской самореализации.

  Важным в образовательном про-
цессе нам представляется перенос ак-
цента с усвоения знаний на их само-
стоятельную реализацию. Будущий 
специалист не только овладевает спек-
тром знаний, обязательным для кон-
кретной специальности, но и умеет 
самостоятельно их развивать. На этой 
основе наступает этап творческого 
развития личности и ее самореализа-
ция, которую студент при активном 
сотрудничестве с преподавателем и 
другими подразделениями вуза, дол-
жен сам для себя определить. Если за 
Т. Якимович «научно-методическое 
обеспечение профессиональной под-
готовки рассматриваем как систему, 
процесс и результат» [3, 98], то, рас-
ширив этот контекст, важную роль 
отводим преподавателю, его профес-
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сиональному мастерству с позиций 
инновационной деятельности. Под-
черкиваем важность повышения про-
фессиональной компетентности пре-
подавателя, что осуществляет соб-
ственную творческую педагогическую 
деятельность, апробируя и внедряя об-
разовательные инновации. Препода-
ватель, который выходит за пределы 
наработанных методик, используя 
опыт лучших педагогов – это совре-
менный преподаватель высшей шко-
лы. Он изучает передовой опыт и сам 
создает методические разработки, 
учебники, пособия, визуальное сопро-
вождение курса, определяет перечень 
рекомендуемых литературных источ-
ников, виды творческих и самостоя-
тельных работ. Важным здесь является 
практическая сторона, которая на-
правлена   на обеспечение самостоя-
тельной работы студентов над дисци-
плиной. Сотрудничество преподавате-
ля и студентов как единомышленников 
и заинтересованных в высоком конеч-
ном результат сторон  – залог успеха. 
Планы семинарских и практических 
занятий, методические указания к вы-
полнению различного вида работ, кон-
кретные задания для отдельных тем 
курса, рекомендации к практическому 
применению инновационных техноло-
гий должны быть современными, 
иметь высокий научный уровень и 
методическое совершенство. Обяза-
тельно перед изучением каждой темы 
они должны быть доведены до студен-
тов через отработанную систему ин-
формационного обеспечения. Темати-
ка рефератов, курсовых работ, науч-

ных исследований, образцы индивиду-
альных заданий по отдельным темам 
для углубленного изучения, информа-
ция о справочных материалах, разра-
ботанные требования для контроля 
знаний обсуждаются совместно со 
студентами и доводятся до их сведе-
ния.

Реализация учебных планов и со-
держание всего объема учебной про-
граммы в последовательности и един-
стве содержания профессионального 
образования и формирования естети-
ческой культуры реализуется как в 
лекционных материалах, так и в автор-
ских учебниках и пособиях преподава-
теля. Одним из главных требований к 
современному учебнику и пособию яв-
ляется обеспечение высокого научного 
уровня при условии учета принципа 
доступности учебного материала, си-
стемный подход к отбору материала, 
совершенствование его проблемной 
структуры, гуманистическая направ-
ленно с ть ,  на циона льно-
патриотический дух, обеспечение обу-
чающихся, дополнительной информа-
цией [1, 8].

При этом частью комплекса мето-
дического обеспечения курса литера-
туры является научно обоснованная 
система наглядности, что усиливает 
восприятие каждого элемента знаний 
и умений. Сегодня парадигма образо-
вания, основанная на совершенствова-
нии информационной среды высшего 
учебного заведения, стоит перед необ-
ходимостью внедрения в педагогиче-
скую практику современных инфор-
мационных и телекоммуникационных 
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средств и требует полного и адекват-
ного предоставления студенту учеб-
ной информации через информацион-
ные технологии. Информационно-
технологическое обеспечение обуче-
ния должно стать специфическим 
средством, своеобразным инструмен-
том, позволяющим педагогу организо-
вать учебный процесс на современном 
уровне, интенсифицировать и индиви-
дуализировать его, активизировать 
учебную деятельность студентов, реа-
лизовать их самостоятельную работу, 
научный поиск и стать неотъемлемой 
его составляющей.

Для изучения гуманитарных дис-
циплин учебная информация включа-
ет в себя и рекомендованные к каждой 
учебной теме различные справочные и 
иллюстративные материалы: портрет-
ные галереи писателей, книжные вы-
ставки и презентации, репродукции 
произведений выдающихся мастеров 
мирового изобразительного искусства, 
произведений архитектуры, скульпту-
ры, кино, отрывки спектаклей, музы-
кальные шедевры. Различные формы 
их демонстрации и самостоятельное 
использование помогает студентам 
расширить свой культурный и эстети-
ческий уровень, вводит в мир высоко-
го искусства, постижение которого 
становится для современного человека 
насущной необходимостью. Совре-
менная культура стала больше визу-
альной, чем литературной: обычный 
человек лучше воспринимает сюжеты 
сериалов, чем литературное произве-
дение, поэтому задача преподавателя 
заключается в направлении работы со 

студентами на формирование их эсте-
тических вкусов и эстетических идеа-
лов именно через книгу как первоис-
точник. Пропаганда книги, направле-
ние деятельности студентов на ее про-
чтение и переосмысление способствует 
созданию ими собственного культур-
ного пространства, раскроет в полной 
мере значимость литературного про-
изведения.

Подачу учебного материала важно 
превращать на прямой диалог студен-
та и преподавателя литературы, в 
основе которого всегда должен ле-
жать текст изучаемого произведения. 
Такие требования побуждают препо-
давателя к разработке учебных средств 
в форме программно-методических 
комплексов. Они предстанут для сту-
дентов как совокупность программ-
ных продуктов учебного направле-
ния, практической самореализации и 
воспитательного потенциала. Исполь-
зуя целостный системный комплекс 
учебно-методического обеспечения, 
который объединяет различные пути, 
формы, методы учебной деятельно-
сти, достигаем высокого качества пре-
подавания и изучения дисциплин 
«История зарубежной литературы», 
«История украинской литературы». 
Применение современных методов и 
приемов обучения, инновационных 
технологий, деятельносного и 
ассоциативно-эмоционального спосо-
бов представления информации сти-
мулируют учебную деятельность, на-
правляются на донесение содержания 
учебной дисциплины к студентам, к 
поискам ими собственных путей са-
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мореализации согласно призванию и 
интересам. 

Современный преподаватель выс-
шей школы, который в полной мере 
понимает свою высокую миссию в под-
готовке нового поколения, помимо 
развития собственного интеллекта 
должен раскрывать творческий потен-
циал студентов посредством совмест-
ной деятельности, как групповой, так 
и индивидуальной. Главное при этом 
– единство интересов и определенная 
цель, исходящая из способностей и 
стремления каждого студента к пол-
ной самореализации.
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Introduction. Hospice and palliative 
medicine is professional medical and psy-
chological help for patients with severe 
incurable diseases and limited duration of 
life. People are given hospice help at home 
or in medical institutions [1].

Problem of development of hospice 
and palliative help is one of the most ac-
tual and valuable social-economic and 
medical problems nowadays [1]. The 
main objective of hospice and palliative is 
support of patient’s quality of life in final 
period of disease, maximum relief of 
physical and moral suffering of sick per-
son and his relatives, preservation of hu-
man dignity of the patient [2].

The role of nurse in palliative medi-
cine is very responsible because she has 
the greatest contact with patient and his 
family and does the most part of work. In 
many Western-European hospices nurse 
is the main coordinator of team’s actions 
and central decision-maker.

In order to better understand the phi-
losophy of palliative help it will be great 
example of Virginia Henderson’s defini-
tion of nurse role: “The unique role of 
nurse is to help a person – sick or healthy 
– to either maintain or restore health, or 
promote peaceful death and because Man 
could do it himself, without any help, if he 
had necessary forces, freedom and knowl-
edge ”.

Nurse, that gives palliative patients 
help has to be theoretically and practically 
be prepared to work in certain area al-
ready within the educational institution. 
Palliative competence forms in process of 
professional training of future medic and 
requires systematic knowledge, skills and 
abilities from different disciplines, the 
ability to successfully act on the basis of 
practical experience. Possession of pallia-
tive competence as an integral part of the 
professional competence of a future nurse 
is necessary at the present stage of devel-
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opment of medical education [3].
So, an important part of the system of 

professional training of the nurse is the 
system of practical training, which allows 
the student to gain experience in profes-
sional activities, to form his professional 
qualities of the person and appropriate 
attitude to the profession.

The main part. Modern medicine re-
quires specialists who have modern tech-
nologies for patient care and medical 
services in accordance with European 
standards. In recent years, an important 
role is played by studying the features of 
general and special care for seriously ill, 
incurable and agonizing patients of all 
ages. That is why it was expedient to in-
clude the main provisions of palliative 
medicine and the basic principles of the 
treatment of chronic pain in general edu-
cation programs of all health profession-
als.

The most effective form of prepara-
tion at the undergraduate level, taking 
into account the multifactorial, multidi-
mensional manifestations of the problem 
of palliative and hospice care, is the prep-
aration of future nurses on the principles 
of the through-formation of integral 
knowledge within the subjects taught at 
higher medical educational institutions.

Modern medicine has a large arsenal 
of new laboratory and technical means of 
patient examination, and the task of the 
future medic – to be professionally / com-
petent in accordance with European stan-
dards. That’s is why considerable atten-
tion is paid to teaching students the basic 
principles of organization of practical 
work in therapeutic departments, and the 

ability to identify and diagnose functional 
and organic responses of a person to ex-
isting and potential health problems, the 
ability to provide qualified emergency 
medical care to a patient and to provide 
medical care appropriate to the profile 
pathology of the patient.

For a nurse specializing in the provi-
sion of palliative care, the most important 
part of her profession is to care for the 
patient in the process of his dying. It is 
important to work the nurses in the spe-
cialized departments of the hospital di-
rectly at the patient’s bed. Students get 
acquainted with the basic principles of 
organization of work of inpatient medical 
institutions and their functional units; 
Learn to maintain sanitary-hygienic, hos-
pital and hospital-protective regimes; In 
the admissions department  – to receive 
and register patients, carry out pre-exam-
ination and transport patients to the hos-
pital department.

One of the components of profes-
sional development is the mastery of 
knowledge and skills of working with 
people, psychological readiness to work 
in market conditions and be responsible 
for the results of their work. That is why 
great attention is paid to the develop-
ment of practical skills. Future nurses 
will master the skills of conducting pa-
tient interviews and the rules for deter-
mining the main indicators of life, and 
mastering the skills of caring for patients 
with fever; Learn to apply simple physio-
therapy procedures; We master the skills 
of providing personal hygiene for pa-
tients and caring for seriously ill and ag-
onistic, taking into account the princi-
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ples of medical ethics and deontology; 
He learns to conduct the simplest resus-
citation measures on a souvenir, study-
ing the peculiarities of the professional 
activity of a nurse with inactive patients 
of all ages and their relatives.

Palliative care can be provided taking 
into account the needs and consent of a 
particular patient at home, at the clinic or 
in inpatient treatment and prevention in-
stitutions of any form of ownership, using 
various organizational forms of medical 
care, including day care facilities, special-
ized hospitals (hospices or offices pallia-
tive care). For example, if a patient wants 
to receive palliative care at home, the 
nurses can teach their relatives, or neigh-
bours who care for him, properly give 
him prescribed medications, and provide 
other medical and psychological care [4]. 
That is why much attention is paid to the 
peculiarities of general and special care 
for seriously ill, incurable and agonizing 
patients of all ages in therapeutic, surgical 
and pediatric practice. At the same time 
the attention of students is drawn to the 
psychological, spiritual and social issues 
of palliative care for incurable patients 
and their relatives, especially the manage-
ment of patients and children of child-
hood in the terminal stage of the disease. 
Provision of emotional and practical sup-
port to relatives of the patient, training in 
the basics of care, clarification of treat-
ment plans and changes taking place in 
the patient’s condition, maintaining in the 
near confidence that the patient is behav-
ing as best as possible – all this alleviates 
the stress of the relatives, And prevents 
their increased morbidity in the period of 

loss. The peculiarity of the relationship 
between the patient, his family and the 
medical staff in the field of palliative 
medicine is that they are based on the 
principles of mutual cooperation. With 
the patient and his relatives, possible op-
tions for treatment and care are discussed, 
decisions on the adoption of the most ac-
ceptable of them are taken together. The 
activity of the nurse contributing to the 
recovery of the patient in the palliative 
care industry is minimal, but it should 
always be remembered that a significant 
number of cases of spontaneous healing 
have been described when a patient with 
a terminal stage of oncological disease 
suddenly recover, even without receiving 
antitumor treatment.

It is important to familiarize nurses 
with specific applications of the main 
types of anesthetic drugs for chronic pain 
syndrome, food in the context of incur-
able diseases; study of specific emergency 
aid and resuscitation of the simplest in-
curable patients.

Caring for seriously ill patients will 
enable future nurses to recognize their 
own motives training to facilitate better 
motivation in learning, understanding 
the correct choice of future profession 
and determine their values (shape moral 
character towards education charity, hu-
manity, empathy, responsibility and obli-
gations ‘connection custody of patients) 
and will increase the level of professional 
competence.

Conclusion. Study on hospice and 
palliative care helps create a competent, 
tolerant, with high moral values and ca-
pable of self-improvement expert.
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Interactive learning technology is a 
special form of cognitive activity. It has a 
specific and predictable goal to create a 
comfortable learning condition in which 
everyone increases personal success and 
intellectual abilities. These methods are 
more suitable for student-centered ap-
proach, as they involve collective learning 
of a teacher in collaboration with the stu-
dent. When using interactive teaching 
methods a teacher required to apply a 
creative approach to the organization of 
the practical classes and always acts as an 
organizer of the learning process and have 
to be the condition’s creator of the stu-
dents’ initiative. Using a combination of 
these methods helps students to become 
active participants in discussion and will 
improve knowledge, practical skills, logi-
cal clinical thinking.

Traditional technologies include 
teaching and learning ‘at the bedside’ with 
patients under the supervision of a teach-

er [1]. Teacher improves students’ skills in 
thematic debate that include subjective 
examination (collection of patient’s com-
plaints, history of diseases and life), ob-
jective examination of the patient, formu-
lation of diagnostic plan, main and con-
comitant diagnosis.

We use one of the methods of imita-
tion training – situational teaching meth-
odology (case-method) in our work with 
students. Using of this method provides a 
transition from the method of knowledge 
accumulation to active and practically-
oriented approach relatively to real stu-
dent activity [2, 3]. The purpose of this 
method is to teach students to analyze 
information, identify key problems, 
choose alternative ways of solutions, eval-
uate them and formulate a program of 
action.

The first stage of work is the organiza-
tion of the case. The teacher planning and 
organize a teaching session, choosing a 
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topic over which the group will work and 
announces the theme of the case at the 
previous meeting of the group. Second 
stage is a direct work on cases. For this 
teacher choose the thematic patients in 
therapeutic hospital department. Students 
are divided into small subgroups and ob-
tain information in patients, making their 
inquiry, physical examination and logi-
cally analyze the data.

During the clinical examination of 
patients, students study the methodology 
of collection patients’ history of diseases 
and life, study the palpation, percussion 
and auscultation of various organs and 
systems, to identify symptoms, group 
them into syndromes, logically analyze 
the data and establishment of preliminary 
clinical diagnosis. This process is con-
trolled by the teacher.

Based on the gained knowledge, stu-
dents make up a comprehensive plan of 
patients’ examination, analyze and dis-
cuss the possibilities of additional meth-
ods investigation and choice treatment. 
At the same time we expect for the forma-
tion of clinical thinking in student, un-
derstanding the origin and cause-effect 
relationships between etiological factors, 
pathogenetic mechanisms of nosology 
and choice of treatment. During the clini-
cal examination of patients teacher always 
emphasizes the importance of early diag-
nosis, the necessity of timely hospitaliza-
tion of patients, especially in urgent situa-
tions, activities in primary and secondary 
prevention of disease.

During discussion the teacher formu-
lates to student a logical series of ques-
tions that promote their thinking. The 

students of each group have to answer. 
The teacher proposes to detail the data of 
subjective and objective examination, that 
help formulate of basic, additional symp-
toms and syndromes of disease. Students 
will determine the list of diagnostic meth-
ods for further diagnosis, generalize the 
mechanisms of this pathology, establish 
the etiological factors of the disease, and 
do comparison of the clinical picture in 
individual patients with typical disease. 
At this stage we can use the following 
methods of group discussion: brainstorm-
ing, and morphological analysis.

Brainstorming – a quick way to solve 
the problem based on the promotion of 
creative activity. The teacher offers for 
participants of the discussion express the 
largest possible number of solutions for 
members of discussions [4]. Then the 
teacher selects the most successful ideas 
from total number.

Brainstorming rules are:
Any idea should be heard regardless of 

the reality;
All members shall refrain from criti-

cism of the speaker;
After ideas delivered all members of 

the group performed their consistent dis-
cussion.

Morphological analysis is to separate 
the object being studied on the character-
istics and attributes [5]. The rules of mor-
phological analysis must be observed. El-
ements subject to analysis, distributed 
among participants of the discussions. 
The total proposed solution is discussed 
in general. Coordinated decisions with 
the adjustments provided for discussion 
of topics.
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The final stage of work with the case is 
formulating conclusions. At this stage all 
student’s groups, led by the teacher, dis-
cuss the practical work, analyzes the er-
rors, express their views on the validity of 
inquiry and physical examination of the 
patients, discuss a plan of examination 
and to debate about the future actions. 
The teacher does not intervene through-
out the discussion, but after the speeches 
of all students, he starts analysis of each 
patient, explains the correct solution to 
the question, and compares the work of 
each subgroup of students.

Using the technology of case-method 
allows organizing independent work of 
students, making it meaningful, interest-
ing and effective. In solving of case stu-
dents not only uses their knowledge, but 
also shows personal qualities, including 
the ability to work in a group, demon-
strate skills and application of theoretical 
knowledge in practice [6].

In addition to previous actively meth-
ods, methodology of “role game” is used 
in the class. Role-playing game is a kind of 
business games. It simulates various clini-
cal situations (admitting patients with 
different pathologies, collecting of com-
plaints, patient’s history of illness and life, 
etc.). The goal of the role-playing game is 
the formation of cognitive and profes-
sional motives, create the systemic think-
ing of the future doctors, and formed of 
competencies such as collaborative col-
lective practical work and interaction 
skills.

In role-playing games a teacher de-
fines the objectives, problems and divi-
sion of roles between the students. It pro-

vides participants playing certain situa-
tions to master certain behavioral and 
emotional qualities. Role play is per-
formed in small groups (3-4 people). Stu-
dents get clinical cards that distributed 
their role-plays situations and show it’s to 
the whole group. More often, we used 
role-playing games such as “doctor – pa-
tient”. During this activity, students can 
achieve their potential of knowledge bet-
ter compared to routine answer to the 
question. Using by teacher the “role-play-
ing games” allows making classes more 
diverse. During the classes, students com-
municate in pairs or in groups, that giving 
them the opportunity to show indepen-
dence, realize communication and lan-
guage skills. During the discussion, they 
can help each other, successfully correct 
their interlocutors.

“Role-playing games” activate cogni-
tive activity and allows students to per-
form practical exercises. Students have 
the role of leadership, opponent or re-
viewer and consultant expert in time of 
considering educational material. The 
teacher organizes preparatory work, pro-
vides participation in the discussion of 
each student, selects literature, and man-
ages the seminar, making conclusions at 
the end of class. Teaching nature of role-
playing games is to intensify the thinking 
of students, increase the independence of 
the future specialist, to make the spirit of 
creativity in learning, approach educa-
tional training to professional activity. 
The method reveals personal potential of 
students: each participant can assess not 
only their capabilities alone, but also do it 
in collaboration with other parties [7].
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Application of role-playing game im-
proves the quality of education received 
by students in many fields of practical 
class: sequence of medical care, differen-
tial diagnosis, interpretation of laboratory 
and instrumental data and algorithm of 
medical assistance [8].

Thus, such elements of the innovative 
potential, as individual initiative, com-
mitment to quality performance, profes-
sional competence, originality of thought, 
and desire for professional growth are 
formed with help of interactive educa-
tional technologies. One of the main ad-
vantages of interactive learning methods 
is approaching the learning process to the 
actual practice of future specialists. Inter-
active methods promote to intensify and 
optimize the learning process and help 
students to solve practical clinical situa-
tions, to formulate their own opinions, 
analyze the information, discuss and de-
fend their point of view, to be more confi-
dent and independent.
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Постановка проблеми. В опера-
тивній інформації з безпеки польотів 
при аналізі авіаційних подій наголо-
шується, що авіаційні фахівці, повинні 
більш якісно оцінювати умови польо-
тів у конкретному природному серед-
овищі. Така оцінка життєво необхідна 
для підвищення безпеки польотів по-
вітряних суден. Тобто має місце про-
тиріччя між зменшенням кількості го-
дин природничої (перш за все, геогра-
фічної й метеорологічної) підготовки 
авіаційних фахівців і підвищенням ви-

мог до якості такої підготовки. На 
нашу думку, рішення цього протиріч-
чя лежить у педагогічній площині, 
адже за допомогою правильно підібра-
них педагогічних умов можна підви-
щити якість, ефективність і результа-
тивність професійної підготовки май-
бутніх фахівців авіаційної галузі.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Наукові дослідження про-
фесійної компетентності майбутніх 
фахівців авіаційної галузі набувають 
досить широкої актуальності. Так, пи-

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВІАЦІЙНОЇ 
ГАЛУЗІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ 
ДИСЦИПЛІН
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В статті обгрунтовуються педагогічні умови формування професійної ком-
петентності майбутніх фахівців авіаційної галузі у процесі вивчення природни-
чих дисциплін: моделювання навчальної та практичної діяльності курсантів з 
використанням методу аналізу авіаційних подій; удосконалення структури по-
зааудиторної діяльності як складової самоосвіти курсантів за допомогою впро-
вадження новітніх інформаційних технологій; оптимізація науково-дослідної 
діяльності курсантів через застосування практичних навичок при контекстно-
му форматі виконання курсової роботи. Уточнене поняття «педагогічні умови 
формування професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі у 
процесі вивчення природничих дисциплін» і висвітлені суттєві ознаки педагогіч-
них умов.
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тання професійної підготовки авіацій-
них фахівців досліджували І.  Борець, 
Г. Герасименко, О. Задкова, І. Колодій, 
Т. Лаврухіна, Г. Лещенко, Я. Мандрик, 
С. Мартиненко, О. Москаленко, Т. Пла-
чинда, Г. Пухальська та ін. Проте фор-
мування професійної компетентності 
майбутніх фахівців авіаційної галузі у 
процесі вивчення природничих дис-
циплін не було предметом спеціально-
го вивчення.

Мета статті. Обгрунтування педа-
гогічних умов формування професій-
ної компетентності майбутніх фахівців 
авіаційної галузі у процесі вивчення 
природничих дисциплін.

Виклад основного матеріалу. В на-
уковій літературі є багато означень 
поняття «педагогічні умови», що за-
свідчує складність та багатогранність 
феномену. Кожне із визначень висвіт-
лює одну його грань; визначення не 
суперечать, а доповнюють одне одно-
го. Вдалим, на нашу думку, є тлумачен-
ня дефініції «педагогічні умови» К. Бік-
тагірова [1] як обставин, при яких 
компоненти навчального процесу 
(зміст, викладання й учіння) подані в 
найкращому взаємозв’язку та створю-
ють атмосферу плідної співпраці між 
викладачем і курсантами, що забезпе-
чує плідне викладання, керівництво 
навчальним процесом, а курсантам  – 
успішне навчання.

Суттєвими ознаками педагогічних 
умов, на нашу думку, є: передумови 
навчального педагогічного процесу; 
наповнення (сукупність можливос-
тей, обставин, параметрів, факторів, 
характеристик, чинників, особливос-

тей); результат (досягнення мети, ви-
рішення завдань, ефективність і опти-
мальність процесу). Отже, можемо 
уточнити поняття педагогічних умов 
формування професійної компетент-
ності майбутніх фахівців авіаційної 
галузі у процесі вивчення природни-
чих дисциплін – це комплекс зовніш-
ніх і внутрішніх, об’єктивних і 
суб’єктивних чинників, що сприяють 
ефективній та результативній побудо-
ві навчально-виховного процесу з 
урахуванням потреб, інтересів, мож-
ливостей особистості щодо ефектив-
ної професійної діяльності в процесі 
опанування знань, вмінь і навичок 
про природні об’єкти, явища і проце-
си навколишнього середовища (при-
родничого спрямування).

Проаналізувавши наукову літера-
туру та спираючись на власний педаго-
гічний досвід пропонуємо наступні 
педагогічні умови формування профе-
сійної компетентності майбутніх фа-
хівців авіаційної галузі у процесі ви-
вчення природничих дисциплін:

– моделювання навчальної та прак-
тичної діяльності курсантів з викорис-
танням методу аналізу авіаційних по-
дій;

– удосконалення структури позаау-
диторної діяльності як складової само-
освіти курсантів за допомогою впро-
вадження новітніх інформаційних тех-
нологій;

– оптимізація науково-дослідної 
діяльності курсантів через застосу-
вання практичних навичок при кон-
текстному форматі виконання курсо-
вої роботи.
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Виокремлена нами педагогічна умо-
ва «Моделювання навчальної та прак-
тичної діяльності курсантів з викорис-
танням методу аналізу авіаційних по-
дій» обумовлена дослідженням авіака-
тастроф які показали, що найбільш 
достовірним джерелом пізнання пове-
дінки авіафахівців є матеріали розслі-
дувань авіаційних подій. Провідним 
засобом формування міцних і систе-
матизованих знань, стійких навичок і 
вмінь, а також професійно важливих 
якостей авіафахівців є аналіз авіацій-
них подій і передумов до них. Дуже 
цінним для підготовки авіафахівців в 
контексті безпеки польотів є 
просторово-часовий контекст, адже 
вивчаючи минулі помилки в теперіш-
ньому часі можна запобігти їх повто-
ренню у майбутньому. Контекстне на-
вчання максимально адаптує навчаль-
ну діяльність до професійної шляхом 
набуття необхідного особистісно-
практичного досвіду. Системний ана-
ліз реальних авіаційних подій на прак-
тичних заняттях із курсантами змен-
шить відсоток їх «ксерокопіювання».

Вважаємо, що аналіз реальних авіа-
ційних подій у навчальному процесі 
надасть можливість кожному курсан-
ту «перевтілитись» в ту чи іншу соці-
альну роль, «пережити» і «обговорити» 
особисту позицію. За їх рефлексивни-
ми висловлюваннями можна судити 
про успіх або невдачу змодельованих 
ситуацій. Основою обов’язкових скла-
дових курсантських суджень, на нашу 
думку, є: що я пізнав нового; чому я 
навчився; які знання мені потрібно 
оновити; які вміння мені потрібно в 

собі напрацювати; чи правильно я оці-
нив ситуацію; чи будуть впроваджені 
набуті мною знання та вміння в моїй 
майбутній діяльності.

Отже, під моделюванням навчальної 
діяльності розуміємо моделювання сис-
теми навчання, що розвиває пам’ять і 
самостійність мислення (особливо при 
вивченні конкретної інформації). За-
своєння нової навчальної інформації на 
рівні простого відтворення недостат-
ньо, необхідно навчити студентів пере-
творювати набуті знання у форму робо-
чої застосованості розумово-пошукової 
діяльності, тобто забезпечити управ-
ління розвитком їх інтелектуального 
потенціалу. Моделювання екстремаль-
них ситуацій на основі матеріалів роз-
слідування авіаційних подій, з точки 
зору теорії діяльності, забезпечує май-
бутніх авіафахівців ідеальним предме-
том та ідеальним планом діяльності для 
удосконалення знань, умінь і навичок у 
процесі навчання, а не під час реально-
го керування повітряним рухом, коли 
помилка може коштувати сотні люд-
ських життів.

Таким чином, моделювання на-
вчальної та практичної діяльності до-
зволяє реалізувати на практиці сис-
темну інтеграцію діяльнісного, осо-
бистісно орієнтованого й компетент-
нісного підходів, яка при чіткій 
розробці основних видів діяльності у 
вигляді професійних завдань і якостей 
особистості, з урахуванням перспек-
тив розвитку авіації, забезпечить фор-
мування професійної компетентності, 
мотивацію навчання та швидку адап-
тацію майбутніх фахівців авіаційної 
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галузі. Ефективне моделювання на-
вчальної та практичної діяльності за-
безпечить мобільність фахівця, мож-
ливість трансформування його про-
фесійних знань і вмінь у професійній 
сфері, а також буде сприяти швидкій 
адаптації у майбутній професії.

За умовами входження нашої краї-
ни у Болонський процес, значно змен-
шилась кількість аудиторних годин і 
зросла частка самостійної роботи сту-
дентів в позааудиторний час. Тому ви-
никає потреба удосконалення струк-
тури позааудиторної діяльності сту-
дентів, як складової їх самоосвіти, що 
була б корисною навчально-виховному 
процесу взагалі та для природничих 
дисциплін зокрема. У цьому контексті 
й була запропонована наступна педу-
мова «Удосконалення структури поза-
аудиторної діяльності як складової са-
моосвіти курсантів за допомогою 
впровадження новітніх інформаційних 
технологій».

В.  Попова [4] під позааудиторною 
діяльністю розуміє життєвий простір, 
який розширюється; в якому, при пе-
дагогічній підтримці, студент перехо-
дить від соціальної ролі того, хто на-
вчається, до ролі професіонала і здій-
снює пізнання обставин і самого себе, 
порівнюючи себе з іншими, визначаю-
чи орієнтири дій у сьогоденні і майбут-
ньому. За авторкою, це стимулює ці-
льову самоосвіту, самопізнання і само-
реалізацію студента, які будуть продо-
вжені і за межами педагогічної уваги.

Погоджуємось із визначенням 
В.  Попової, що позааудиторна діяль-
ність це об’єктивно необхідний стан у 

динамічній системі суспільства, як 
процес становлення фахівця, як місце, 
де проходить процес засвоєння соці-
ального середовища, рефлексії усіх ви-
никаючих відносин, визначення у цьо-
му середовищі себе: продуктивність 
індивідуальних загальноосвітніх про-
цесів, емоційна залученість, гармоніч-
не поєднання інтелектуальної, творчої, 
індивідуальної і колективної актив-
ності; формування професійних ком-
петенцій, набуття способів й прийомів 
безпечної взаємодії.

Позааудиторній діяльності майбут-
ніх авіафахівців притаманні:

– особливе соціокультурне середо-
вище із перспективою саморозвитку;

– сфера вільного часу для процесу 
самозмінення і самовдосконалення;

– індивідуальність, неформаль-
ність, нестандартність тощо.

Високій результативності позаау-
диторної роботи властиві наступні ха-
рактеристики: інформативність та 
змістовність; комунікативна спрямо-
ваність; ситуативність; орієнтація за-
вдань на підвищення активності сту-
дентів; емоційність форм і способів 
реалізації. У процесі вивчення природ-
ничих дисциплін майбутніми фахівця-
ми авіаційної галузі використовували-
ся всі (індивідуальні, групові, масові) 
форми позааудиторної роботи як тра-
диційного, так і інтерактивного на-
прямків.

Наголосимо, що новітні інформа-
ційні технології не лише піднімають на 
якісно новий рівень інформативність, 
наочність і керованість пізнавальної 
діяльності студентів, а й стають дієвим 
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засобом неперервності їх підготовки і 
підвищення кваліфікації. Дані техно-
логії створюють умови для постійного 
розвитку інтелектуально-творчих осо-
бистісних сил майбутнього авіафахів-
ця.

Таким чином, грамотне особисте 
планування позааудиторної самостій-
ної діяльності дозволить підвищити 
якість та ефективність курсантської 
самоосвіти. Завдяки впровадженню 
новітніх інформаційних технологій в 
процес підготовки розширюються 
межі використання інтегрованого на-
вчання; оптимізуються організація, 
контроль і планування курсантами 
власної самостійної роботи; забезпе-
чуються позитивна динаміка рівня за-
своєння і систематизації навчального 
матеріалу. Розширення освітнього 
простору курсантів завдяки економії 
часу, автономність, мобільність у на-
вчанні підтверджують важливість удо-
сконалення структури позааудиторної 
самостійної роботи майбутніх авіафа-
хівців.

Отже, впровадження новітніх ін-
формаційних технологій (інформацій-
ної локальної і всесвітньої Інтернет-
мережі, програмного комплексу 
Moodle, хмарних обчислень тощо) у 
позааудиторну діяльність дає можли-
вість удосконалення її структури як 
складової частини самоосвітнього 
простору курсантів та призводить до 
суттєвої зміни статусу курсанта в на-
вчальному процесі, який активно ви-
будовує свій власний навчальний про-
цес, визначає індивідуальну траєкто-
рію в освітньому середовищі. Резуль-

татом позааудиторної навчальної 
самостійної діяльності майбутніх авіа-
фахівців стає їх особистісна усвідомле-
на самоорганізація.

Наступна педагогічна умова «Опти-
мізація науково-дослідної діяльності 
курсантів через застосування прак-
тичних навичок при контекстному 
форматі виконання курсової роботи» 
обумовлена Національною стратегією 
розвитку освіти в Україні на 2012-
2021  роки [3] та Проектом Концепції 
розвитку освіти України на період 
2015-2025 років [5], що серед найваж-
ливіших завдань вищої освіти виділя-
ють формування творчої особистості 
фахівця, який здатний до саморозвит-
ку протягом усієї професійної діяль-
ності. Зокрема, проблема формування 
професійної компетентності авіацій-
ного фахівця є досить актуальною, 
оскільки в системі вищої освіти важ-
ливе значення має формування не 
тільки професіонала, але й дослідника, 
здатного швидко адаптуватися до но-
вих умов, знаходити рішення нестан-
дартних професійних проблем, осо-
бливо в контексті безпеки польотів.

На нашу думку, науково-дослідна 
робота студентів є одним із головних 
засобів підвищення якості підготовки 
фахівців з вищою освітою, здатних 
творчо застосовувати в практичній ді-
яльності досягнення науково-
технічного прогресу, тобто, швидко 
адаптуватись до сучасних умов розви-
тку економіки. Вважаємо, що науково-
дослідна діяльність є ефективним чин-
ником розвитку особистості майбут-
нього фахівця, який необхідно впрова-
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джувати з молодших курсів та її 
виконання має бути практико-
орієнтоване. Дана робота є одним із 
видів наукової діяльності – інтелекту-
альної творчої діяльності, спрямованої 
на здобуття чи використання нових 
знань, результатом якої є нетрадицій-
не збільшення нових знань, вмінь та 
навичок.

Ключовим моментом успіху про-
фесійної діяльності майбутнього фа-
хівця авіаційної галузі є його профе-
сійна компетентність. Саме тому в 
професійній підготовці авіафахівців 
синтезуються спеціальні знання (зна-
ння своєї професії), інформаційні зна-
ння (володіння новітніми інформацій-
ними технологіями), комунікативні 
знання (здатність до конструктивного 
спілкування), адаптивні уміння (швид-
ка адаптація до будь-яких умов обста-
новки), суб’єктивні уміння (самореалі-
зація індивідуальних якостей) та під-
готовленість до виконання практичних 
дій. У той же час можна констатувати 
недостатню розробленість проблеми 
оптимізації науково-дослідної діяль-
ності як чинника розвитку особистос-
ті майбутнього авіаційного фахівця у 
процесі вивчення природничих дис-
циплін. Вирішення цієї проблеми вба-
чаємо у застосуванні практичних на-
вичок майбутньої професійної діяль-
ності у навчальному процесі, зокрема у 
контекстному форматі виконання кур-
сової роботи.

Г. Марковецька [2] вивчала курсову 
роботу як одну з форм самостійного 
наукового дослідження студентів. За 
науковицею, курсова робота – індиві-

дуальне самостійне навчально-наукове 
дослідження студентів дослідницько-
го, творчого чи проектно-
конструкторського характеру, що має 
за мету не лише поглиблення, узагаль-
нення й закріплення знань, а й засто-
сування їх при вирішенні конкретного 
фахового завдання; вироблення вмін-
ня самостійно працювати з джерель-
ною, науковою і навчальною літерату-
рою, відповідною технікою й облад-
нанням, використовуючи сучасні ін-
формаційні засоби та технології.

Курсова робота є видом науково-
дослідної діяльності, який потребує 
уміння обрати методику дослідження, 
організувати та провести його, здій-
снити якісний і кількісний аналіз отри-
маних результатів, аргументувати свої 
висновки, оформити результати ви-
вчення. Виконання курсової роботи 
передбачає: поглиблення знань сту-
дентів з актуальних проблем з певної 
навчальної дисципліни; подальший 
розвиток умінь самостійного практич-
ного опрацювання джерел та викорис-
тання сучасних інформаційних засобів 
і технологій; формування дослідниць-
ких умінь; стимулювання студентів до 
самостійного наукового пошуку; роз-
виток умінь аналізувати наукові дже-
рела та здійснювати узагальнення з 
досліджуваних аспектів; формування 
вмінь практичної реалізації дослідже-
ної проблеми у самостійно виконаних 
розробках [2].

Ввважаємо, що курсова робота  – 
дуалістична діяльність курсанта, якій 
притаманні самостійність і науковість. 
Тому необхідно зосередити увагу на 
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цих двох її характеристиках на усіх 
етапах курсового дослідження, зокре-
ма й при написанні курсових робіт з 
природничих дисциплін. Очевидно, 
що у процесі її виконання повинна 
здійснюватись трансформація (зміна 
мотиву та предмету) самостійної на-
вчальної діяльності курсантів у 
навчально-професійну діяльність. 
Предметом навчальної діяльності є 
навчальна інформація, а предметом 
навчально-професійної  – реальна 
професійна ситуація. Самостійна кур-
сантська навчально-професійна ді-
яльність характеризується тим, що 
вони знаходяться у двох позиціях: 
тих, хто навчається  – курсантів та 
авіаційних фахівців.

Отже, оптимізація науково-
дослідної діяльності курсантів є важ-
ливим чинником удосконалення кон-
курентоспроможності та підвищення 
ефективності професійної підготовки 
майбутнього авіафахівця. Вона перед-
бачає індивідуалізацію та реалізацію 
особистісно орієнтованого навчання, 
розширює обсяг знань, вмінь, навичок 
і професійних компетенцій курсантів з 
природничих дисциплін, сприяє фор-
муванню особистої активності, ініціа-
тивності, допитливості, розвиває твор-
че мислення та практичні навички не-
стандартної роботи, спонукає до само-
стійних пошуків у процесі безперервної 
самоосвіти.

Висновки. На нашу думку, резуль-
татом застосування у процесі вивчен-
ня природничих дисциплін запропо-
нованих педагогічних умов буде сфор-
мована професійна компетентність 
майбутніх фахівців авіаційної галузі.

Перспективи подальших дослі-
джень. Розробка організаційно-
педагогічної моделі формування про-
фесійної компетентності майбутніх 
фахівців авіаційної галузі у процесі ви-
вчення природничих дисциплін.
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Мова у світі виступає як соціальне 
явище і існує незалежно від того чи 
іншого індивідуума. Так, психічні зді-
бності та функції, людська поведінка, 
комунікація через мовлення не надані 
дитині від народження. Вони форму-
ються в перші роки життя під впливом 
цілеспрямованого виховання, навчан-
ня та умов життя в суспільстві.

Дефекти мовлення різної ступені 
важкості унеможливлюють процес 
вільного спілкування дитини з інши-
ми людьми. Усвідомлення власної мов-
леннєвої недостатності зазвичай ви-
кликає негативні емоціональні стани: 
почуття соціальної неповноцінності, 
страх мовлення, страх переживання. 
Усе це ставить під загрозу соціальну 
значимість особистості і сприяє фор-
муванню своєрідних психологічних і 
патопсихологічних особливостей, що 
вимагає проведення спеціальної робо-
ти, спрямованої на соціальну адапта-
цію і реадаптацію дитини [2, с.152].

На жаль, у практиці сучасних спеці-
альних закладів активна мовленнєва 

діяльність дітей є недостатньою, пере-
важає монолог вчителя. Вимоги про-
грам у частині навчання зв’язного мов-
лення в основному зводяться до того, 
щоб навчити дітей користуватися та-
кими необхідними формами усного 
мовлення, як питання, відповідь, ко-
ротке повідомлення, розгорнута роз-
повідь [1]. Таким чином, проблема 
розвитку мовленнєвої діяльності у ді-
тей з тяжкими порушеннями мовлен-
ня є надзвичайно актуальною, адже 
саме шляхом спілкування з ровесника-
ми та дорослими діти мають можли-
вість підтримувати природню потребу 
у комунікації.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблеми діагностики та корек-
ції порушень тяжких порушень мов-
лення висвітлено в численних дослі-
дженнях Р.І.Лалаєва, Є.Ф.Соботович, 
Л.Ф.Спірова, В.В.Тарасун, В.В.Тищенко, 
Т.Б.Філічева, Л.І.Бартєнєва, 
Л.М.Єфіменкова та ін. У напряму роз-
витку особистісно орієнтованих під-
ходів проводили свої дослідження такі 

ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 
У ПРОЦЕСІ АКТИВІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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вчені, як Є. Полат, А. Будько. Вони зо-
середжували увагу саме на розробці 
інноваційних методів, технологій і 
прийомів, які б давали змогу активізу-
вати навчально-пізнавальну діяльність 
учнів. У наукових лінгвометодичних і 
дефектологічних роботах Л. Назаро-
вої, Л. Нікашиної, Г. Чиркіної, А. Ястре-
бової особлива увага звертається на 
проблеми оволодіння писемним мов-
ленням дітьми з порушеннями усного 
мовлення, як наприклад, порушення 
вимови, несформованість фонематич-
ного слуху та відставання у лексико-
граматичному розвитку [4]. Р. Левіна, 
О. Мастюкова, Є. Соботович, М. Шере-
мет, В. Орфінська, В.  Тарасун у своїх 
дослідженнях зазначають, що пору-
шення мовленнєвої діяльності учнів 
має негативний вплив на розвиток ін-
телектуальних здібностей з тяжкими 
порушеннями мовлення, що, в свою 
чергу, затримує психічний розвиток 
особистості. Як наслідок, у дітей спо-
стерігається недостатня сформова-
ність логічного мислення, слабка зді-
бність до запам’ятовування, низький 
рівень самоконтролю [4].

Мета дослідження  – аналіз 
ефективності використання ігрових 
методів навчання у процесі активізації 
мовленнєвої діяльності дітей з тяжки-
ми порушеннями мовлення.

Виклад основного матеріалу. 
Невід’ємною складовою навчально-
виховного процесу в освітньому закла-
ді є навчання дітей мовлення. Завдання 
розвитку зв’язного мовлення посідають 
центральне місце в загальній системі 
роботи з розвитку мовлення в спеці-

альному освітньому закладі. Навчання 
зв’язному мовленню одночасно є і ме-
тою і засобом практичного опанування 
мовою. Воно має надзвичайне значення 
для розвитку інтелекту та самосвідо-
мості дитини, позитивно впливає на 
формування її важливих особистісних 
якостей таких, як комунікабельність, 
доброзичливість, ініціативність, креа-
тивність, компетентність [2].

В опануванні мовленням дитина 
йде від частини до цілого: від слова до 
об’єднання двох-трьох слів, далі до 
простої фрази, а пізніше до простих 
речень. Наслідком стає зв’язне мов-
лення, що складається з низки розгор-
нутих речень. Зв’язним називають таке 
мовлення, яке може бути зрозумілим 
на основі його власного предметного 
змісту [1].

На сьогодні перед педагогами спе-
ціалізованого освітнього закладу для 
дітей з тяжкими порушеннями мов-
лення постає завдання удосконалення 
навчального процесу та його спрямо-
вування на розвиток мовленнєвої ді-
яльності учнів, а не лише на вивчення 
мови. Так, удосконалення умінь учнів 
користуватися мовленням (як писем-
ним, так і усним), передавати, аналі-
зувати та сприймати інформацію за 
рахунок активізації комунікативних 
процесів є основним пріоритетом сьо-
годення.

Безсумнівно, найцікавішим та най-
поширенішим методом навчання для 
дітей у початковій школі є гра. Вико-
ристання різних ігор сприяє оволодін-
ню мовою в новій формі,  – розвиває 
пам’ять, увагу, кмітливість, підтримує 
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інтерес до навчального процесу в ціло-
му. Ігри можна і потрібно використо-
вувати також для зняття напруги, мо-
нотонності, при відпрацюванні мовно-
го матеріалу, при активізації мовлен-
нєвої діяльності. Ігри краще всього 
використовувати в середині або в кінці 
уроку для того, щоб зняти напругу. 
Важливо, що робота з іграми завжди 
приносить позитивні емоції і користь, 
а отже метод гри служить дієвим сти-
мулом у ситуації, коли інтерес або мо-
тивація учнів до навчання починає 
слабшати.

Гра також має безсумнівну дидак-
тичну цінність, адже сприяє ефектив-
ному засвоєнню навчального матеріа-
лу і поліпшенню загального настрою, 
ламанню психологічних бар’єрів між 
учнями та педагогом. Таким чином, 
гра додає навчальному процесу кому-
нікативну спрямованість, зміцнює мо-
тивацію і значно підвищує якість ово-
лодіння навчальним матеріалом.

Найефективнішими для активізації 
та розвитку мовленнєвої діяльності 
учнів з тяжкими порушеннями мовлен-
ня вважаються ігри-вправи, оскільки 
вони орієнтовані на закріплення вивче-
них протягом уроку лексичних оди-
ниць, граматичних конструкцій та ста-
лих виразів, а також закладають основу 
для подальшого розвитку комунікатив-
них навичок учнів. Прикладом гри-
вправи, яку досить часто використову-
ють в практиці педагоги спеціальної 
школи є гра «Відгадай за описом»:

Мета: вчити дітей складати описо-
ві розповіді, виді ляючи ознаки об’єкта 
опису.

Хід гри.: – Діти, в Незнайка сьогодні 
день народження. На жаль, він не змо-
же до нас прийти, він про сив йому за-
телефонувати. Кожен з вас привітає 
його з днем народження і опише пода-
рунок, який йому приготував, а Незна-
йко відгадає. Дітям по черзі дають те-
лефон, вони складають тексти описо-
вих загадок. Послухайте, як я його 
привітаю (дає зразок розповіді).

Найцікавішою та найбільш розва-
жальною для учнів, напевно, буде ро-
льова гра. Це той вид навчальної діяль-
ності, де діти можуть проявити всю 
свою активність. Прикладом такої гри 
буде гра «Лис»:

Мета: ознайомити дітей зі спосо-
бом життя хижих звірів. Спонукати 
дітей до нових розповідей. Розвивати 
зв’язне мовлення, фонетичний слух.

Матеріал: лис – іграшка, картинка, 
на якій намальована пастка.

Хід заняття. (Метушня за двери-
ма). – Хто це заглядає до нас? Ой, – це 
маленький лис. Його загнали сюди з 
лісу мисливці, які з собаками вчинили 
полювання. Бідненький,  – він хоче 
сховатися. Давайте сховаємо його тут, 
мисливці в нас його шукати не будуть. 
Подивіться діти, який він красивий, 
яка в нього руда шерсть, довга мордоч-
ка, ма ленькі чорні оченята. Маринко, 
ану ти розглянь лиса, може я щось 
пропустила і розкажи про нього (Роз-
повідь дитини).

– Діти, лис – це хижий звір. Люди 
влаштовують на нього пастку, щоб 
зловити. Проте він дуже хитрий і 
часто не пот рапляє в неї. Живе в лісі, 
в норі, та так маскує своє житло, що і 
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знайти його важко. Ось такий наш 
зайда  – лис. Народ склав цікаву гру 
про лиса. Називається вона «Лис», 
послухайте. Ми будемо розучувати, а 
лис нехай послухає, як про нього на-
род говорить (Вчитель читає віршо-
ваний текст).

– Діти, а ви знаєте, що таке капкан, 
це – пастка, ми вже згадували про неї. 
Люди розставляють її для того, щоб 
ту ди попався злодій, той, хто краде 
кури, качки, голуб’ята (розглядають 
картинку). То що це є, діти?

– Він хитрий і підступний, і тому 
люди радіють, коли впіймають такого 
злодія. Тішся – це означає радій, весе-
лися, так кажуть в Україні. Діти, а як 
ви думаєте, що означає «страшна 
злість» – правильно, це означає дуже-
дуже злий лис, адже він по павсь і те-
пер уже не буде красти нікого. Вчитель 
ще раз повторює слова гри, щоб діти 
краще запам’ятали [5].

Такий вид ігрового методу є ефек-
тивним, розвиваючим та цікавим, в 
першу чергу, для дітей. В процесі гри 
діти вивчають нову лексику, мають 
змогу її закріпити та на практиці за-
стосувати, що спрятиме розвитку 
зв’язного мовлення у дітей з тяжкими 
порушеннями мовлення.

Ще одним яскравим прикладом ро-
льової гри є гра «Новини»:

Мета: формування комунікативно-
мовленнєвих навичок; стимулювання 
ініціативності спілкування.

Матеріал: іграшковий мікрофон.
Хід гри. Дітям пропонується уяви-

ти себе телеведучим і виступити пе-
ред глядачами з випуском новин: що 

вони бачили під час екскурсії, що но-
вого в класі, з якою грою може позна-
йомити дітей.

У практиці навчання всі види на-
вчальних ігор можуть бути як само-
стійними, так і доповнювати одна 
одну. Використання якоїсь конкрет-
ної гри й комбінацій різноманітних 
ігор залежить від особливостей на-
вчального матеріалу [4]. Ігри важли-
во проводити систематично й ціле-
спрямовано на кожному уроці, по-
чинаючи з елементарних ситуацій, 
поступово ускладнюючи та урізно-
манітнюючи їх.

Отже, досліджуючи можливості 
формування мотивації учнів до на-
вчання можемо дійти висновку, що 
навчальні ігри залучають дітей до на-
вчального процесу завдяки забезпе-
ченню зацікавленого сприйняття на-
вчального матеріалу, вони активізу-
ють мовленнєву діяльність тренують 
пам’ять, розширюють ерудицію, гра-
мотність мовлення. Крім того, вони 
розв’язують проблему розвитку, ко-
рекції та вдосконалення мовлення ді-
тей з тяжкими порушеннями мовлен-
ня як однієї з головних складових на-
вчального процесу у спеціальному 
навчальному закладі й завжди вима-
гають активних дій від кожного 
суб’єкта навчання.
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