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SEKCJA 13. PEDAGOGIKA. (ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ)
ПОД- СЕКЦИЯ 1.Воспитание и образование.

Чеснова Е.Н. (Chesnova Ye.N.)
Кандидат философских наук,
кафедра философии и культурологии,
Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого
СОВРЕМЕННОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ПРЕПОДАВАНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
СТУДЕНТАМ В ТГПУ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО
В РАМКАХ ФГОС ВПО И ФГОС ВО
Аннотация: Статья раскрывает современное состояние гуманитарных дисциплин в российском высшем образовании. В статье рассматривается опыт реализации гуманитарных дисциплин на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Обосновывается
необходимость и практическая значимость преподавания гуманитарных дисциплин
при подготовке студентов непедагогических направлений подготовки. Анализируется вклад гуманитарных дисциплин в подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов.
Ключевые слова: гуманитарные дисциплины, образование, подготовка высококвалифицированных специалистов.
Keywords: humanities disciplines, education, training of highly qualified
specialists.
Современное российское высшее образование находится в полосе постоянных изменений. Проводится целенаправленная политика по реформированию
образовательной сферы, отбору наиболее эффективных вузов, соответствующих
аккредитационным показателям Министерства образования и науки Российской
Федерации (МОиН РФ). В связи с чем, высшие учебные заведения для того, чтобы проходить аккредитацию, лицензирование на право ведения образовательной
деятельности, получать государственную поддержку, бюджетные места, сталки-
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ваются не просто с решением проблемы подготовки квалифицированных, конкурентоспособных выпускников и прогнозированием сферы их профессиональной
самореализации. Вузы должны отслеживать все изменения во всех сферах жизни
общества, экономике, использовать достижения научно-технического прогресса
для того, чтобы предложить абитуриентам и государству интересующие направления подготовки. На это влияют рейтинг востребованных и популярных профессий,
соотношение количества подготовленных специалистов и дефицит кадров на рынке труда, государственная поддержка и заказ, наличие бюджетных мест, наличие и
количество вузов, предлагающих аналогичные образовательные услуги, качество
предоставляемых образовательных услуг. В современных условиях все возрастающей конкурентности одним из решающих факторов выбора направления подготовки абитуриентом становится широта применимости полученных профессиональных навыков в процессе образования, гарантированности трудоустройства и
материального благосостояния. В современных условиях уже не один год в рейтингах самых востребованных профессий настоящего и прогнозов на будущее лидируют именно непедагогические, негуманитарные профессии. Среди них можно
выделить: 1) Инженерные специальности; 2) Информационные технологии (IT),
разработчики компьютерного аппаратного обеспечения и телекоммуникации; 3)
Производство, технологии: нанотехнологии, специальности на стыке электроники
и биотехнологий; 4) Маркетинг, PR, менеджмент; 5) Транспорт, логистика; 6) Медицина, фармацевтика, профессии, связанные с поиском средств продления жизни; 7)
Экология, химия; 8) Строительство; 9) Туризм, профессии, связанные с сервисом;
10) Финансы, бухгалтерский учет, кадровые службы; 11) Юриспруденция. Представленный перечень по существу ограничивает круг задействованных гуманитарных дисциплин и их необходимость при создании учебного плана направления
подготовки, их выбора при составлении элективных модульных блоков дисциплин
в процессе подготовки будущих дипломированных выпускников вузов. Тем самым
встает вопрос о том, нужны ли гуманитарные дисциплины, даваемое ими знание
для будущей профессиональной деятельности? Современные учебные планы направлений подготовки бакалавров (вне зависимости прикладной или академический), магистерские программы показывают, что нет. Данная тенденция все больше
набирает оборот, что в дальнейшем может привести к негативным последствиям в
сфере образования и подготовки профессионалов, необходимых для развития государства и общества. Но это непродуктивный путь развития и реформирования
образования.
Преподавание гуманитарных дисциплин, разработка рабочих программ по
ним имеет свои особенности, которые нужно учитывать вузам при выборе дисциплин для создания учебных планов для реализации приоритетных направлений
подготовки отвечающих запросам государства и общества. Гуманитарные дисциплины призваны формировать мировоззрение будущих специалистов, расширить
круг их компетенций, сферы самореализации. Немаловажную роль играет наличие
коммуникационных способностей, знание специфики культуры делового общения,
этикета. Данные дисциплины способствуют развитию аналитических навыков,
опыта теоретической и практической исследовательской деятельности, развивают
творческий потенциал, умение креативно и нестандартно мыслить, формируют
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такие умения и навыки, как внимание, ответственное отношение, аккуратность и
точность, организаторские способности, умение работать в коллективе. Данный
набор знаний, умений, навыков необходим для профессий, востребованных на
рынке труда, при составлении резюме при устройстве на работу. Их отсутствие ведет к сужению сферы профессиональной самореализации для выпускника вуза и
в условиях все возрастающей конкуренции удачное устройство на работу может
зависеть уже от личных качеств молодого специалиста, его гибкости и желания
адаптироваться к современным реалиям рынка. В долгосрочной перспективе это
может служить затормаживающим фактором в развитии той или иной области, для
которой готовят специалистов.
В современных реалиях образования выбор вузом, выпускающими кафедрами гуманитарных дисциплин и разработка рабочих программ ведется с учетом направлений и профилей подготовки, федеральных государственных образовательных
стандартов. Примером разработки и апробации гуманитарных дисциплин, способствующим профессиональному росту и повышению конкурентоспособности выпускника можно считать опыт обучения студентов непедагогических направлений
подготовки по основной образовательной программе бакалавриата по укрупненной
группе специальностей «Образование и педагогика» (направление подготовки – Педагогическое образование). НИТУ «МИСиС» был реализован проект «Разработка
и апробация новых модулей и правил реализации основной образовательной программы бакалавриата по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика» (направление подготовки – Педагогическое образование), предполагающих
академическую мобильность студентов вузов педагогического профиля (непедагогических направлений подготовки) в условиях сетевого взаимодействия». Данный проект осуществлялся на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого, а также совместно с другими высшими учебными заведениями Российской Федерации, на базе которых происходила
разработка, апробация дисциплин [3, 6]. Задумка и реализация данного проекта была
обусловлена тем, что за последние десятилетия в российском образовании сложилась
тенденция, что выпускники педагогических направлений не стремятся связывать
свою дальнейшую судьбу с педагогической деятельностью (начиная от начального
общего образования до среднего (полного) общего образования), выбирают более
оплачиваемые и престижные виды работ вне образовательной сферы. Данный опыт
является одним из вариантов решения нехватки квалифицированных специалистов
с одной стороны, а с другой формирует навыки, умения необходимые в его основной
профессиональной деятельности, способствует расширению сферы профессиональной самореализации выпускника, повышает его квалификационный уровень [3, 6].
Например, в рамках данного проекта была разработана рамках ФГОС ВО и реализована на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого такая дисциплина, как «Религиозная культура и
межконфессиональный диалог в образовании» (разработка и апробация дисциплины – к.филос.н., ст.преп. Чеснова Е.Н., 2014 год). Она преподавалась для 47 студентов с факультетов Естественных наук, Математики, физики и информатики). При
разработке и последующей апробации дисциплины в виду участившихся случаев
террористической, неонацистской деятельности в современном мире особое внимание было уделено формированию информационной компетентности по вопросам
религии и культуры, формирование гражданственности и патриотического созна-
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ния, здорового национального самосознания молодежи, веротерпимости, уважения
прав и свобод сограждан в области отношения к религии [3, 7-8]. Также дисциплина
была направлена на формирование аналитических навыков, исследовательской деятельности, творческого потенциала и креативного мышления, коммуникационных
навыков. Все это было направлено на повышение квалификационного, профессионального уровня и конкурентности будущего выпускника и отвечало требованиям
рынка труда востребованных профессий. Указанным выше критериям также отвечала апробация на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого дисциплины «Этика образования
и воспитания», которая также была разработана в рамках ФГОС ВО, реализовывалась в рамках указанного выше проекта НИТУ «МИСиС» в период с 22.04.2015 г. по
25.05.2015 г. преподавателями кафедры философии и культурологии в рамках лекционных занятий (д.филос.н, проф. Назарова Ю.В.) и семинарских занятий (к.филос.н.,
ст.преп. Солопов О.В., к.филос.н., ст.преп. Чеснова Е.Н., к.филос.н., ст.преп. Якимова
Е.Г.) для студентов факультетов Естественных наук – 58 студентов, Технологий и бизнеса – 69 студентов, Математики, физики и информатики – 77 студентов.
Другим примером реализации гуманитарных дисциплин повышающих
компетентность, профессиональные навыки и конкурентоспособность студентов
обучающихся на непедагогических и педагогических направлениях подготовки, на
наш взгляд, является преподавание в течении двух лет дисциплины вариативной
части гуманитарного, социального экономического цикла (ГСЭ) «Этика и психология семейной жизни» (преподаватель реализовывавший дисциплину – к.филос.н.,
ст.преп. Чеснова Е.Н., рабочая программа была разработана в рамках ФГОС ВПО)
для студентов бакалавров ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Реализация данной дисциплины
способствует не только развитию компетентности, практических умений, навыков у
студентов, но направлена на формирование ценностной ориентации студентов, на
создание нравственно и психологически здоровой семьи, рождение и воспитание
детей, нравственной личности [2, 136]. Это отвечает не только государственной политике создания высококвалифицированных кадров для приоритетных областей
развития страны, но и соответствует социальной политике в области семьи и детства современной России. В рамках блока ГСЭ большим успехом у студентов также
пользуется такая дисциплина, как «Этика успеха: как быть успешным в современной жизни – от Платона до Карнеги» (преподаватель реализовывавший дисциплину – к.филос.н., ст.преп. Якимова Е.Г., рабочая программа была разработана в рамках
ФГОС ВПО). Данная гуманитарная дисциплина в полной мере учитывает современные реалии рынка труда, предоставляет возможность сформировать те личностные
качества, которые помогут достичь наилучших показателей в профессиональном,
карьерном росте, способствовать не только личностному росту, но и росту самого
коллектива, отрасли.
Базовой гуманитарной дисциплиной способствующей формированию необходимых профессиональных навыков у студентов как педагогических направлений
подготовки, так и непедагогических направлений подготовки можно считать «Философию». Спецификой разработки рабочих программ и реализации данной дисциплины в ТГПУ им. Л.Н. Толстого является то, что преподавателями учитываются
направления подготовки, специфика факультета. При разработке рабочих программ
дисциплины «Философия» в рамках ФГОС ВПО, а теперь и ФГОС ВО, обязательно
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включается специальный раздел способствующий развитию профессиональных знаний, умений и навыков соответствующих направлению, профилю подготовки, направленности факультета. Например, «Философия образования» для направления
подготовки «Педагогическое образование» с учетом профилей подготовки бакалавров на разных факультетах, «Психолого-педагогическое образование» с учетом профилей подготовки на факультете Психологии. Например, раздел «Философия науки
и техники» на факультете Технологии и бизнеса, раздел «Философия истории» на факультете Истории и права, раздел «Социальная философия» на факультете Искусств,
социальных и гуманитарных наук [1, 289], «Философия языка» для факультетов Русской филологии и документоведения, Иностранных языков и так далее.
На наш взгляд при учете современных тенденций в образовании и мирового и российского развития при составлении учебных планов направлений подготовки, профилей подготовки, магистерских программ вузам необходимо выбирать
гуманитарные дисциплины способствующие формированию широкого кругозора,
знанию в области развития науки и техники, экономических и социальных отношений, особенностей культурно-исторического развития общества. Среди них могут
быть такие дисциплины, как «История мировых цивилизаций», «Информационная
этика», «Психология морали», «Профессиональная этика и этикет», «Современные
проблемы науки и образования», «Культура в системе современного регионального
управления» и так далее, которые успешно реализовывались и реализуются в ТГПУ
им. Л.Н. Толстого на различных факультетах. Необходимо понимать, что разрабатываемые и преподаваемые гуманитарные дисциплины должны учитывать специфику
направления, профиля подготовки, магистерской программы, специфику самого факультета, осуществляющего профессиональную подготовку будущих высококвалифицированных специалистов, а также должны реализовываться с учетом инновационных форм обучения, содержать в себе компетентностный, деятельностный подход,
чтобы быть востребованными. Гуманитарные дисциплины должны расширять возможность профессиональной реализации будущего выпускника, делать его конкурентоспособным по сравнению с другими выпускаемыми специалистами, учитывать
современные веяния рынка труда и формировать те личностные качества, которые
будут способствовать наиболее эффективному развитию отрасли, государства и
общества. При учете этого будет происходить и наиболее плодотворное изменение
сферы образования, всех его уровней и ступеней.
Литература:
1. Чеснова Е.Н., Якимова Е.Г. Методика преподавания дисциплины «Философия»
для студентов бакалавров в рамках семинарских занятий // Обеспечение качества
учебного процесса: традиции и инновации: Материалы XLII учебно-методической
конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов, соискателей ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Тула, 2015. С. 289-293.
2. Чеснова Е.Н. Методика преподавания дисциплины «Этика и психология семейной жизни» для студентов бакалавров в рамках реализации ФГОС [Электронный ресурс] // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого: научный журнал. Вып. 2 (14). Тула, 2015. С.136-143. URL: http://tsput.ru/fb/hum/2(14)_2015/
index.html#135 (дата обращения 5.08.2015 г.).
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3. Чеснова Е.Н. Особенности разработки и апробации дисциплины «Религиозная
культура и межконфессиональный диалог в образовании» (для студентов непедагогических направлений подготовки) // Zbiór raportów naukowych. Konferencji
Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Realizacja badań i projektów»
(30 .07.2015 – 31.07.2015) Warszawa, 2015. Str. 5-9.
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ПОД- СЕКЦИЯ 1. Воспитание и образование.

Горбацевич Ольга Алексеевна
студент,
Воронежский государственный
педагогический университет
РОЛЬ ЭТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Аннотация. Без знания и неукоснительного соблюдения требований этики
и уставов всеми категориями военнослужащих невозможно быть культурным человеком. Правильность речи, использование терминов, применение выразительных
средств языка, выражений повышают эффективность общения. В данной статье
рассматриваются вопросы воинского этикета и культуры общения, которые составляют неотъемлемую часть правового воспитания военнослужащих.
Ключевые слова: воинский этикет, офицер, нравственность, культура общения, воинский устав, культура речи, образованность, воспитанность.
Abstract. Without knowledge of and strict compliance with the Charter of Ethics
and all categories of military personnel is impossible to be a cultured person. Right speech,
the use of terms, the use of expressive means of language, expressions improve the efficiency of
communication. This article deals with the military etiquette and culture of communication,
which are an integral part of legal education of servicemen.
Key words: military etiquette, officer, moral, culture of communication, military
regulations, a culture of speech, education, breeding.
Воинский этикет и культура общения составляют неотъемлемую часть правового воспитания военнослужащих. Этикет важен во всех областях человеческого
общения: в служебной деятельности, в общественных местах и семье. Поведение человека в военной форме – внешняя сторона, по которой окружающие судят о надежности, внутренней силе и нравственных качествах российской армии. Соблюдение
правил этикета позволяет каждому военнослужащему ощутить себя членом единого
коллектива, почувствовать гордость за принадлежность к нему, лучше реализовать
свои возможности.
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Воинский этикет – это совокупность правил поведения военнослужащих в
служебных сферах деятельности, межличностных отношений, а также носящие ритуальный характер формы обращений и приветствий. Нормы и правила очень многообразны. Они базируются на принципах морали и нравственности, положениях
военной присяги и воинских уставов.
Лейтмотивом всех норм и правил воинского этикета является «золотое правило» этики – поступай по отношению к другим так, как бы ты хотел, чтобы поступили по отношению к тебе. Речь военнослужащего выражает его духовный мир и
воздействует одномоментно на духовный мир окружающих, вызывая чувство прекрасного или безобразного.
Забота о повышении своего культурного уровня должна пронизывать всю
служебную деятельность российского офицера. Образованность и воспитанность
помогут ему в дальнейшем успешно решать вопросы обучения и воспитания подчиненных, сплочения коллективов, добиваться постоянной боевой готовности подразделений и частей.
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации как свод
законов жизни военнослужащих армии придают нормам и правилам воинского этикета законодательный характер. Это предусматривает их обязательное соблюдение
всеми категориями военнослужащих. Общее правило сформулировано в ст. 67 устава Внутренней службы: «Военнослужащие должны постоянно служить примером
высокой культуры, скромности и выдержанности, свято блюсти воинскую часть, защищать свое достоинство и уважать достоинство других. Они должны помнить, что
по их поведению судят не только о них, но и о Вооруженных Силах в целом».
В период формирования и развития Древнерусского государства основные
этические нормы, такие как: стойкость, решительность, отвага в бою, были неписаными правилами. Русский воин был готов к самопожертвованию и взаимовыручке,
плен считал для себя позором.
Во второй половине XVIII столетия все высшее офицерство России стало носителем высокого рыцарского духа. Фельдмаршал П.А. Румянцев сделал понятие о
чести девизом военного человека. Она трактовалась им так: «Честь – это стремление
быть благородным, высшим существом по внутренним достоинствам, совершать поступки, достойные славы, без всякого принуждения извне и без всякого другого вознаграждения, кроме одобрения своей совести».[ Галушко, Колесников ].
Воинский этикет включает в себя две группы правил: правила, регулирующие отношения между военнослужащими и правила, определяющие отношения военнослужащих с другими группами и слоями населения.
В автобиографической повести «Поединок» А.И. Куприна с ошеломляющей
силой разоблачили пошлость и грубость в отношениях офицеров между собой, насилие и дикость по отношению к солдатам. Эти пороки офицерской сферы явились
причиной духовной и физической гибели героев повести, чистых и одаренных офицеров Ромашова и Назанского.
Мучительная сцена разговора Ромашова с замордованным, обезумевшим
от побоев солдатом Хлебниковым, пытавшимся броситься под поезд, принадлежит
к одной из лучших сцен в русской литературе. Ее невозможно читать без глубокой
внутренней дрожи: «Не могу больше… – лепетал Хлебников бессвязно, – не могу я,
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барин больше… Ох, господи… бьют, смеются, взводный денег просит, отделенный
кричит…Где взять? Живот у меня надорванный… еще мальчонком надорвал…Кила
у меня, барин… Ох, господи, господи!».[Куприн А.И. Рассказы и повести.]. Ромашов
испытывает к затравленному солдату Хлебникову «прилив теплого, самозабвенного,
бесконечного сострадания».
Без знания и неукоснительного соблюдения требований этики и уставов
всеми категориями военнослужащих невозможно быть культурным человеком. Этическая культура сегодня приобретает особую актуальность, становится подспорьем
офицера в борьбе с бездуховностью, вседозволенностью, распространившимися среди некоторой части нашего общества.
Общение имеет огромное значение для обогащения всей системы отношений индивида с окружающим его миром, разрывает рамки непосредственного
окружения, делает причастным ко всем событиям мира, к разным поколениям,
странам, эпохам.
Правильность речи, использование терминов, иностранных слов, применение выразительных средств языка, выражений повышают эффективность общения.
Культура общения должна проявляться не только в знаниях принципов и правил, но
и в способности к пониманию другого человека.
Правила и нормы воинского этикета и культуры общения военнослужащих
предполагают доброжелательность во взаимоотношениях, красоту и технологическое совершенство действий и поступков. В статье 60 Строевого устава Вооруженных Сил РФ записано, что «Воинское приветствие выполняется четко и молодцевато,
с точным соблюдением правил строевой стойки и движения».
Военнослужащие должны соблюдать вежливость по отношению к гражданскому населению, проявлять особое внимание к пожилым людям, женщинам и детям,
способствовать защите чести и достоинства граждан, а также оказывать им помощь
при несчастных случаях, пожарах и других чрезвычайных ситуациях природного и
технического характера.
Воинский этикет предполагает собой свод строго определенных правил норм
и поведения военнослужащих, как в служебной, так и в неслужебной обстановке. От
уровня культуры взаимоотношений зависят сплоченность воинских коллективов,
поддержание в них уставного порядка, соблюдение требований воинской дисциплины, единоначалия и субординации.
Для современного военнослужащего постоянная работа по накоплению
военно-педагогических знаний, творческое осмысление их особенно важны. Важнейшей задачей является совершенствование методики обучения военнослужащих,
боевого слаживания военного коллектива.
Литература
1. Барабанщиков А.В., Муцынов С.С. Педагогическая культура офицера. – М.: Воениздат, 1985. – 159 с.
2. Военная педагогика./Под ред. О.Ю. Ефремова. – СПБ.: Питер, 2008. – 640 с.
3. Галушко Ю.А. Колесников А.А. О долге и чести воинской в российской армии. –
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Кащук М. Г.
Викладач Львівського державного
університету внутрішніх справ

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
(КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ)
Детальний аналіз численних зарубіжних джерел щодо правового виховання
дітей та молоді в англомовних країнах (США, Канада, Великобританія) свідчить, що
правове виховання населення, а особливо молоді, проводиться на високому рівні і
пов’язане не лише з інформуванням про актуальні правові проблеми та законодавство
у тій чи іншій країні, але базується, головним чином, на діяльності цілих асоціацій,
шкіл, організацій та служб, які пропонують численні заходи щодо реалізації завдань
правового виховання населення. Така робота проводиться у вільний від навчання час.
Досліджуючи правове виховання населення, зокрема молоді, у Сполучених
Штатах Америки можемо зробити висновок, що американці наполегливо борються
за розширення і захист своїх прав і реалізацію можливостей, за свободу та рівність.
Процес правового виховання молоді реалізується через низку молодіжних організацій, які мають свої програми, ресурси, осередки у різних країнах світу, таким чином,
охоплюючи молодь різних національностей.
Зокрема, The National Youth Rights Association (Національна Асоціація
Прав Молоді) є основною організацією за громадянські права і свободи молоді у
США. Завдання організації – знизити віковий ценз на право голосу, захищати права
студентів, боротися проти будь-яких вікових упереджень [20].
Americans for a Society Free from Age Restrictions (Американці за суспільство
вільне від вікових обмежень) – організація, створена з метою захисту і розширення
прав молоді, а також ліквідації законів, які обмежують свободу і самовираження
молодих людей країни. Організація виступає проти законів про обов’язкову освіту,
про працю дітей, про мінімальний віковий ценз на вживання алкоголю і на володіння
зброєю тощо [1].
Серед подібних організацій у Сполучених штатах – The Freechild Project, The
Global Youth Action Network, Choose Responsibility та інші [9].
Значної уваги заслуговує некомерційна організація, що створює шкільні та
громадські програми, які інформують людей про закони, демократію та їхні права у
цілому світі – Street Law. Учасники організації отримують значні вигоди від уроків
“на реальних подіях”, які вони можуть використовувати для досягнення позитивних
змін у житті. Різноманітні інтерактивні програми спонукають і мотивують молодих людей стати активними та юридично підкованими членами суспільства. Попри
свою, насамперед, навчальну та тренувальну функцію, організація активно працює
над проблемами по запобіганню злочинності, вирішенні конфліктних ситуацій. А
інноваційний підручник “Street Law: A Course in Practical Law” використовується у
навчальних аудиторіях по всій країні [18].
People’s Law School (Народна школа права) у Канаді (провінція Британська
Колумбія) є благодійною організацією з 1972 року, яка сприяє розвитку правового
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виховання населення через призму послуг, програм та різноманітних форм і методів
правової освіти з метою підвищення правової обізнаності та вирішення щоденних
правових проблем. Сюди зокрема належать: буклети, наприклад “Family Violence and
Abuse” (“Насильство та зловживання у сім’ї”), “Human Trafficking in Canada” (“Торгівля
людьми у Канаді”) тощо, анімації та відео, наприклад на тему “Young People And The
Law” (“Молоді люди і право”), “A Chance For Change” (“Шанс змінитися”), “Family Law:
Family Violence” (“Сімейне право: насильство у сім’ї”), театри правосуддя (до шкільної
чи студентської аудиторії запрошують театральні трупи, які ставлять міні-вистави з
актуальних для молоді правих проблем і проблем, з якими стикається суспільство в
цілому), правові уроки, довідкові послуги по телефону, вікіпідручники, наприклад
“Learning About The Law” (“Знання про закон”), публікації у газетах, електронні
публікації, інформаційні листки, радіо- та телепередачі, мультимедійні презентації
тощо [17].
The Public Legal Education Association (Асоціація правової освіти
громадськості) в Саскачевані, провінція Канади, є недержавною організацією, метою
якої є інформування людей про право і правову систему. Організація пропонує
програми та послуги широким верствам населення, а також шкільним громадам.
Організація надає загальну інформацію з права, безкоштовно розповсюджує
публікації з різних галузей права. До того ж, вона розробила молодіжну та шкільну
програму, яка прагне сприяти інтеграції правової освіти у школи. Організація
займається розробкою різноманітних джерел правової інформації, які можуть бути
використані вчителем у навчальному процесі [15].
Public Legal Education and Information Service (Служба громадської правової освіти та інформації) у Нью-Брансвіку, провінція Канади, є некомерційною благодійною організацією, яка була заснована у 1989 році. Мета організації полягає у тому,
щоб надати мешканцям провінції необхідну інформацію з права, позаяк саме правова
інформація допомагає зрозуміти, як працює правова система, підвищує обізнаність
громадян у тому, як право впливає на щоденну діяльність, дає змогу дізнатися про
різні аспекти права з метою захисту своїх прав та виконання своїх обов’язків, покращує здатність вирішувати правові проблеми. Адже, знаючи свої права та обов’язки,
можна приймати правильні рішення і долати чимало труднощів, наприклад, при
скарзі в ролі споживача, відвоюванні своєї частки майна при розлученні, при захисті
себе і своїх прав у суді тощо. Закон і право впливають на наше життя різними способами. Таким чином, завдання служби громадської правової освіти та інформації –
якнайчіткіше і зрозуміліше подати правову інформацію. З цією метою організація
використовує різноманітні форми, методи і засоби. До них належать:
• Програма досліджень та публікацій (організація досліджує і видає чимало памфлетів та інші навчальні матеріали на тематику від кримінального, сімейного,
споживчого права, до насильства у сім’ї, складання заповітів тощо).
• Веб-сайти “The Silent Witness”, “Family Violence and the Workplace Toolkit”,
“Provincial Caring Partnership Committee”, “Atlantic Coordinating Committee on Crime
Prevention and Safer Communities”, які пропонують вільний доступ до майже 200 публікацій по праву.
• Бюро спікера (організація тісно співпрацює з Асоціацією адвокатів Канади з метою консультування громадян).
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• Лінія сімейного права – безкоштовна інформаційна лінія з питань сім’ї.
• Відео-бібліотека (містить чимало фільмів на різні правові проблеми, наприклад, “Ти не сам: отримай підтримку у важкі часи”, коротке двомовне відео для
молодих жертв злочинів та їх батьків, яке супроводжується довідником для батьків з
метою підтримки своїх дітей, а також памфлетом).
• Програма правосуддя молоді (організація займається поширенням інформаційних джерел у школи, щоб учні могли більше дізнатися про Акт кримінального правосуддя молоді).
• Спеціальні проекти, семінари і навчальні сесії. Організація започаткувала
Проект сімейного права, для того, щоб створити так званий “центр віртуального сімейного права”, де користувач зможе знайти необхідну інформацію [14].
Правове виховання дітей та молоді Великобританії заслуговує особливої уваги, оскільки вже у віці десяти років особа несе кримінальну відповідальність, зокрема
в Англії та Уельсі. Виходячи з цього, потреба у правовому вихованні є актуальною як
для дітей, так і їхніх батьків. Відповідно до діючих законів, у разі скоєння дитиною
правопорушення, батькам можуть призначити відвідувати Батьківську програму,
зобов’яжуть підписати Батьківський контракт про сприяння своїй дитині у запобіганні злочинності, чи суд видасть батькам так званий Батьківський Ордер з певними
обмеженнями на певний термін. До того ж значна роль відводиться профілактиці
правопорушень серед молоді. Зокрема, діє Програма запобігання злочинності серед
молоді, діяльність якої спрямована на профілактичні заходи, а також молоді люди
можуть отримати правову інформацію про школу чи працю [22].
Правове виховання та правова освіта можуть бути надані в різних формах,
як з пасивним, так і активним залученням громадян, через мережу Інтернет, у телефонному режимі, за допомогою листівок та інших друкованих матеріалів. На вибір
форм і методів правового виховання впливає чимало факторів, серед яких, зокрема,
рівень освіти та рівень культури. Особливо ефективними є інтерактивні підходи до
правового виховання. Зрештою, до недавнього часу не було системного надання правової освіти. Проте, успішно використовувалися наступні підходи по популяризації
правових знань та навичок, які варті подальшого розвитку:
• листівки про правові питання;
• книги про поширені правові проблеми;
• сторінки і колонки на правову тематику у газетах і журналах;
• телефонні лінії допомоги з питань аспектів права;
• матеріали з мережі Інтернет;
• програма наставництва та консультування з правової проблематики через
мережу Інтернет;
• проекти з правового виховання населення;
• рольові ігри;
• правове виховання як складова освіти в цілому;
• проект “Streetlaw” (“Право на вулиці”), який залучав студентів юридичних
спеціальностей і кваліфікованих юристів до поширення правової
інформації членам громадськості;
• активне використання телевізійних, відео- та радіо програм з сильним
інформативним змістом;
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• театр [21].
Крім вище вказаної методики здійснення правового виховання населення у
Великобританії, існує ще ціла мережа організацій для популяризації правових знань
Plenet (The Public Legal Education Network), членами якої є професіонали в галузі права, дослідники, освітяни, некомерційні організації [16].
Law for Life: the Foundation for Public Legal Education (Право для життя”:
фундація громадянської правової освіти) у Великобританії є благодійною організацією, яка надає людям знання про свої права та обов’язки, правові навички та
упевненість в успішному вирішенні щоденних правових проблем. Форми організації правової освіти вище вказаною фундацією є дуже різноманітні: флаєри, аудіо- та
відеоінформація, навчальні курси, театральні вистави, телепередачі тощо. До того
ж фундація інтенсивно займається вивченням розуміння права дітьми, а також питанням, як молодь вирішує правові проблеми. Фундація має веб-сайт (Advicenow
website), який надає корисні поради з права, пропонує навчальні проекти, які допомагають зрозуміти, як працює закон у різних сферах людського життя (житлові права, права споживачів, права працівників тощо) [10].
The Citizenship Foundation (Громадянський фонд), заснований у 1984 році,
який допомагає молодим людям зрозуміти право, усвідомити свої права та обов’язки,
впевнено прямувати по життю в рамках правових норм. Вказана організація здійснює
правове виховання молоді, зокрема, через програму “Юристи у школах” (“Lawyers
in Schools”), коли професіоналів з права приводять у шкільні аудиторії; через так
звані Змагання з удаваного судового процесу (Mock Trial Competition), коли молоді
люди дізнаються про правову систему , презентуючи судові справи у реальних залах
суду перед справжніми суддями; через Паспорт юного громадянина (The Young Citizen’s Passport), який дуже просто і доступно пояснює ті аспекти права, які мають
безпосереднє відношення до повсякденного життя молоді в Англії та Уельсі. Такий
паспорт був вперше впроваджений у 1995 році, а у 2013 році вийшло його шістнадцяте
видання [13].
Означений досвід європейських країн, на наше переконання, може стати дієвою допомогою при організації результативного правового виховання старшокласників в Україні в умовах сьогодення.
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ПОД- СЕКЦИЯ 1. Воспитание и образование.

Рощін І. Г.
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Миколаївської філії
Київського національного університету культури і мистецтв,
заслужений тренер України

ФІЗИЧНА КРАСОТА І ФІЗИЧНА ДОСКОНАЛІСТЬ
ЯК ГЛОБАЛЬНА МЕТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
В умовах швидкого перетворення всіх сторін життя українського народу
зростають вимоги до фізичної підготовленості громадян, яка наразі виступає необхідною умовою їх індивідуальної та суспільної самореалізації. Тому перед усіма навчальними закладами, загальноосвітньою школою зокрема, стоїть завдання докорінного реформування системи загальної фізичної підготовки учнівської молоді.
Потреби у здоров’ї, красі та активному довголітті є базовими потребами будьякої людини (навіть, первісної). Ретроспективний аналіз історичних документів засвідчує, що освіта в усі часи була орієнтована на виховання гідних громадян – державних
діячів, воїнів, активних членів суспільства. Саме тому впродовж багатьох тисячоліть
люди намагалися досягти фізичної досконалості, уявлення про яку змінювалися відповідно до історичної епохи. Так, у давнину фізично досконалою (красивою) називали
здорову, міцну людину, яка мала правильні риси обличчя, гармонійне і пропорційне
тіло, яким досконало володіла. Фізична досконалість не зводилася лише до атлетичної
статури, древні філософи вважали, що краса різноманітна та індивідуальна – у Древній
Греції чи Древньому Єгипті фізично досконалими поставали легендарні богатирі, герої
епосів чи міфів, легенд та сказаній. Вирізнялись ці образи, перш за все, надлюдським
рівнем фізичного розвитку у поєднанні з високими моральними якостями. Платон, наприклад, стверджував, що краса безпосередньо пов’язана з високою моральністю і відображується у зовнішньому вигляді та поведінці людини (міміці, жестах) [1].
В епоху античності фізична краса виступала об’єктивною реальністю, яку
митці намагалися відтворити в архітектурі та живописі. Древні греки розробили канони краси – сукупність правил, які визначали ідеальні пропорції для частин будівель чи скульптур. У системі фізичного виховання Спарти чи Афін існував культ тіла
людини, який навіть закріплювався на законодавчому рівні. Описуючи фізичну досконалість, як мету виховання, особлива увага приділялось мірі – “нічого понад міру”
(такий надпис був зроблений на Дельфійському храмі Аполона) та гармонії – “внутрішній природі речей”, що відтворюється у правильних співвідношеннях частин цілого. Таким чином, греки у V-IV століттях до н.е. першими сформулювали уявлення
про ідеал людини.
У період середньовіччя, відповідно до релігійних догм, зображувати тіло людини вважалось гріховним і тому про фізичну красу говорити було недоречно. Пізніше, в епоху Відродження, відомі митці (Рафаель Санті, Сандро Боттічеллі, Мікеланджело Буонарроті, Леонардо да Вінчі та ін.) у своїх працях вихваляли красоту тіла
людини. При цьому під формуванням прекрасної у фізичному відношенні людини
малося на увазі досягнення нею фізичної досконалості.
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Аналіз вітчизняної літератури засвідчує, що в період з 1917 р. по 1960 р. поняття «фізична досконалість», а тим більше, «фізична красота», не зустрічаються. У
партійно-урядових постановах про фізичну культуру та спорт, монографіях і підручниках в якості мети фізичного виховання проголошуються: підготовка до праці та
захисту Батьківщини від зовнішньої загрози, оздоровлення та всебічний фізичний
розвиток. Разом з цим, діяльність людини, спрямована на фізичне вдосконалення,
підтримувалася державою через створення фізкультурних об’єднань, проведення
масових заходів, підготовку і складання комплексу “Готуйся до праці та обороні” (започаткованому у 1931 р.).
Вперше поняття “фізична досконалість” з’являється в Енциклопедичному словнику (без пояснень) у 1963 році. Згодом – у 1967 р., у підручнику “Теорія
і методика фізичного виховання” вже наводиться його тлумачення: “історично
зумовлений рівень всебічного фізичного розвитку та дієздатності, що забезпечує
можливість пристосуватися до умов виробництва, військової справи та довголіття” [2]. Як бачимо, фізичний ідеал людини визначається відповідно до вимог
виробництва та Захисту вітчизни і має чітку суспільну, а не особистісну спрямованість (параметр “довголіття” у ракурсі наведеного визначення стосується
найдовшого часу суспільно корисної праці). Більше того, проголошення пристосувального рівня в якості досконалості містить внутрішнє протиріччя, проте відтворює суспільні пріоритети того часу.
У монографії “Радянська система фізичного виховання”, що вийшла у
1970 р. зустрічаємо те саме за змістом визначення, а вже у 1976 р. у підручнику
для ВНЗ “Теорія і методика фізичного виховання” читаємо, що “фізична досконалість” узагальнює уявлення про міру гармонійності фізичної підготовленості
людини по відношенню до вимог трудової та інших сфер життя [1]. Йдучи по
висхідній, у 1977 р. фізична досконалість у Великій радянській енциклопедії (Т.
27) визначається вже як “вища ступінь гармонійного фізичного розвитку та всебічної фізичної підготовленості людини, що оптимально відповідає вимогам виробничої та інших сфер діяльності” [2]. Отже, відбувається уточнення щодо міри
фізичної підготовленості (тепер вона вища) та з’являється зв’язок з особистим
параметром – фізичним розвитком. Разом з цим, зникла із змісту історична обумовленість рівня визначення досконалості.
У наступному визначенні спостерігаємо подальше уточнення, вже стосовно фізичного розвитку людини, який виражається через фізичні якості та здібності: “фізична досконалість – це історично обумовлений конкретним суспільством
оптимальний рівень розвитку фізичних якостей і здібностей людини, спрямованих
на досягнення соціально значущих цілей [1]. Отже, фізична досконалість людини
тепер пов’язується з конкретними параметрами (перелік фізичних якостей та здібностей присутній у науковій літературі того часу) та знов де термінується історичною епохою.
У навчальному посібнику “Введення до теорії фізичної культури”, який вийшов у 1983 році, поняття “фізична досконалість” вже максимально конкретизоване,
оскільки наведені критерії її визначення: норми та вимоги комплексу ГПО (норми
комплексу, які були розроблені на підставі даних про середньостатистичну норму
фізичного розвитку населення Е. Бондаревським). У такому разі можна говорити про
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особистісний концептуальний підхід, який передбачав формування фізичної компетентності людини як певного стану (із вказівками кількісних значень якісних параметрів), що відповідає вимогам різних сфер його життєдіяльності.
З початком періоду перебудови і, навіть, після розпаду СРСР, ні у державних
документах, ні на практиці не йшлося про фізичну досконалість: у підручнику “Теорія та методика фізичної культури” (Л.П. Матвеев, 1991 р.) не розкрито його зміст, а
у “Толковом словаре спортивных терминов” (1993 р.) воно взагалі відсутнє. Оскільки
на той час не існувало соціального заказу на фізично красиву, гармонійну та досконалу особистість, не було й потреби у визначенні змісту цього поняття.
При зміні теоретичної основи фізичної культури, заміни парадигми комуністичної орієнтації парадигмою гуманістичної орієнтації, з’являється принцип спрямованості на задоволення особистих потреб у фізичному вдосконаленні, які можна
розуміти як потреби у здоров’ї, силі, спритності та краси в їх єдності, що виражає
високу моральність прагнень, діяльності та вчинків. Цей принцип передбачає існування індивідуального образу фізичної досконалості, який виникає як предмет задоволення особистої потреби у фізичному розвитку, як мотив фізкультурної діяльності
особистості.
Тобто фізична досконалість являє собою не фіксований перелік ознак і не
фіксований образ, а процес сходження людиною по ступенях розвитку. Тепер ознакою фізичної досконалості є прогрес у фізичному розвитку, що свідчить про всесильність, всевідання, прагнення до вічності. Правда, для цього слід абстрагуватися від
тривалості, величини та обсягу, тобто фіксованих ознак фізичного стану людини, що
більше схоже на популізм, ніж на науковий підхід.
Отже, у загальноосвітніх школах за основу побудови програми фізичного
розвитку було прийнято критерій прогресування, а не орієнтація на фіксовані нормативи, визначені офіційно. З одного боку, це дозволило кожному учню просуватися
індивідуальною траєкторією прогресу, що й виступало стимулом включення до активних занять фізичною культурою; а з іншого, – відсутність чітких орієнтирів робила такий прогрес безцільним (прогрес заради прогресу), ніяк не прив’язаним до
суспільних вимог того часу.
На початок ХХІ століття чинними визнаються наступні тлумачення фізичної
досконалості:
– оптимальна міра співвідношення фізичного розвитку та фізичної підготовленості людини, що визначається міцним здоров’ям, високою загальною та фізичною
працездатністю, пропорційною будовою тіла, гармонійно розвиненими фізичними
якостями, володінням раціональною технікою основних життєво важливих рухів,
фізкультурною освіченістю [5];
– історично обумовлений рівень фізичного розвитку, який є результатом
повноцінного використання фізичної культури [4];
– оптимальна фізична підготовленість і гармонійний психофізичний
розвиток, що відповідає вимогам трудової та інших форм життєдіяльності [6].
Отже, фізична досконалість виражає високий ступінь розвитку індивідуальної
фізичної обдарованості, підвищення біологічної надійності організму, що
узгоджується із закономірностями всебічного розвитку особистості та довголітнього
збереження здоров’я.
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Знову поняття “фізична досконалість” змістовно включає два інших поняття – “фізичний розвиток” та “фізична підготовленість”, які, у свою чергу, визначаються відповідно як:
– закономірний процес формування, становлення та подальшої зміни
впродовж індивідуального життя природних морфофункціональних властивостей людського організму та обумовлених ними фізичних якостей і здібностей
індивіда (показники статури, критерії здоров’я, показники розвитку фізичних
якостей);
– відповідність рівня розвитку рухових умінь і навичок нормативним вимогам програми або рівень розвитку фізичних якостей, рухових здібностей і досягнутої
працездатності, що сприяють ефективності цільової діяльності, або, що ближче до
теми нашого дослідження, вихованість рухових здібностей і морфофункціональних
властивостей організму, необхідних для вирішення завдань формування фізичної
культури особистості, зміцнення та збереження її здоров’я.
Говорячи про фізичну досконалість, Л. Матвєєв пропонує говорити й про
фізичний стан організму, маючи на увазі під цим сукупність тілесних властивостей і зумовлених ними функціональних можливостей організму, що склалися до
того чи іншого вікового періоду індивідуального фізичного розвитку людини [2].
Ми, у свою чергу, пропонуємо додати ще визначення поняття “загальна фізична
підготовка” – процесу, спрямованого на підвищення рівня фізичного розвитку,
рухової підготовленості, що має виражену прикладну орієнтацію по відношенню
до тих або інших видів діяльності [2] (на наш погляд, фізична підготовленість є
результатом фізичної підготовки).
Підсумовуючи наведене вище, дамо означення загальної фізичної
підготовленості (ЗФП) учнів ЗОШ у такому формулюванні: ЗФП – це вихованість
рухових здібностей і морфофункціональних властивостей організму, необхідних
для підтримки належного рівня фізичної працездатності, вирішення завдань
формування фізичної культури особистості та виконання предметної діяльності,
а також зміцнення та збереження її здоров’я. Загальна фізична підготовленість, як
результат процесу загальної фізичної підготовки учнів і певний динамічний стан
всередині навчально-виховного процесу, знаходиться у тісному взаємозв’язку
і єдності з такими поняттями як фізичне виховання і здоровий стиль життя, і
містить наступні компоненти: мотивація до занять фізичними вправами, ціннісне
ставлення до здоров’я, технічна, тактична і психологічна підготовленість, здатність
до самостійної фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. Отже, щоб глибше
зрозуміти роль і місце загальної фізичної підготовленості у розвитку особистості
учня, важливо належним чином побудувати змістовну і функціональну системи
фізичного виховання у школі.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
В ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОМУ КАВАЛЕРІЙСЬКОМУ
ЮНКЕРСЬКОМУ УЧИЛИЩІ
Ключевые слова: история военного образования; Єлисаветградское кавалерийское юнкерское училище; методы обучения; лекция; беседа; иллюстрация; демонстрация; метод упражнений.
Ключові слова: історія військової освіти; Єлисаветградське кавалерійське
юнкерське училище; методи навчання; лекція; бесіда; ілюстрація; демонстрація; метод вправ.
Keywords: history of military education; Elisavetgrad cavalry military school;
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Друга половина XIX – початок XX ст. характеризувалася спробами створити
теоретичну базу для вдосконалення методів навчання і поєднати досягнення
педагогіки з військовою справою. Однією з важливих проблем для педагогів того часу
була розробка методики викладання військових дисциплін.
Методи і прийоми навчання в юнкерських училищах досліджували науковці
кінця ХІХ – початку ХХ ст. П. Бобровський, М. Анісімов, К. Єльницький та сучасні –
І. Альохів, А. Журавльов. В. Каморніков.
Метою дослідження є висвітлення особливостей використання методів
навчання в Єлисаветградському кавалерійському юнкерському училищі.
Під час огляду методів навчання в Єлисаветградському кавалерійському
юнкерському училищі ми спиралися на класифікацію методів П. Бобровського,
який за джерелом отримання знань виділяв теоретичну, наочну і практичну групи.
До теоретичних методів належали лекція, бесіда, робота з книгою, до наочних –
ілюстрація і демонстрація, а до практичних – метод вправ [2, с. 8, 11, 15–16, 20, 53].
Сутність лекції зводилась до того, що викладач переказував у доступній формі
зміст навчального предмету, а юнкери слухали і сприймали матеріал. Цінувалася
лаконічність, зрозумілість, простота, логіка викладу навчального матеріалу. Викладач
міг переривати виклад запитаннями, спрямованими на повторення чи пояснення
незрозумілих фактів, подій чи понять. Цей метод вважався легким і зручним, але
одночасно вимагав від лектора зрозумілої подачі матеріалу та орієнтацію на рівень
підготовки учнів [3, 180].
В училищі використовували три види бесіди: катехізичну, евристичну і
тактичну.
Катехізична бесіда будувалася на основі запитання-відповіді. Її метою
була перевірка рівня засвоєння вивченого матеріалу і полегшення процесу його
подальшого засвоєння. Викладачі Єлисаветградського кавалерійського юнкерського
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училища часто використовували даний метод, оскільки, на їхню думку, матеріал
юнкерам краще було засвоювати частинами. Однак такий метод мало сприяв розвитку
пізнавальної сфери юнкерів.
Найчастіше катехізична бесіда використовувалася під час занять з
математики, Закону Божого та репетицій [3, 182].
В ході евристичної бесіди юнкери під керівництвом викладача на основі
своїх знань, уявлень, спостережень, життєвого досвіду самостійно приходити до
нових понять, висновків і правил. Викладач тільки скеровував розумову діяльність
вихованців, допомагав їм усвідомили найважливіші положення навчального
матеріалу [4, 40].
П. Бобровський стверджував, що евристична бесіда вимагала від викладача
особливого таланту, а від учнів – зосередження уваги. Вона спрямовувалася на
розвиток у юнкерів допитливості і «умственной живости», а це в свою чергу сприяло
розвитку самодіяльності [3, 180].
Під час викладання окремих дисциплін, зокрема тактики, використовувалася тактична бесіда. Її мета полягала в передачі юнкерам знань шляхом аналізу конкретних тактичних епізодів. Для кращого усвідомлення стратегії використовувалися
ящики з піском, топографічні карти, відтворення боїв на місцевості. Для такого виду
бесіди педагог готував завдання з певною диспозицією і комплексом питань, які повинні були розглядатися протягом заняття [1, 65]. Під час тактичної бесіди важливою була правильність формулювання запитань і логічність їх побудови, оскільки від
цього залежали хід і ефективність уроку.
З метою візуалізації матеріалу використовувалися наочні методи: ілюстрація і демонстрація. П. Бобровський вважав, що наочний метод дуже важливий, оскільки завдяки йому юнкери, в яких недостатньо гарно розвинута
довільна увага і абстрактне мислення, можуть залучити відчуття, щоб краще
сприйняти предмет і засвоїти поняття. Його необхідно застосовувати під час
самостійної роботи на уроках креслення, але як прийом навчання він повинен
використовуватися на всіх дисциплінах, оскільки «нельзя познать вещи без
рассмотрения самой вещи» [3, 179].
Під час застосування демонстрації педагоги й юнкери були суб’єктами навчального процесу. Показ дій здійснювався як окремим вихованцем, так і цілим підрозділом. Показували бойову техніку, зброю і її застосування.
За допомогою методу ілюстрації ознайомлювалися з картами, схемами, макетами. З метою полегшення показу використовувалися світові проекції зі спеціальним підбором діапозитивів.
З метою кращого усвідомлення, узагальнення і систематизації знань використовувався метод вправ (завдань), який полягав у систематичній діяльності юнкерів з опрацювання невеликих обсягів матеріалу для його кращого розуміння. Найефективніше він використовувався на заняттях з математики у формі задач та під час
самостійної чи домашньої роботи. П. Бобровський вважав, що будь-який предмет
повинен викладатися із застосування цього методу [3, 183–186].
На основі аналізу думок висловлених Тверською, Єлисаветградською, Київською, Чугуївською військовими комісіями можна стверджувати, що педагоги вважали необхідним використовувати в комплексі усі зазначені групи методів.
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Таким чином, в Єлисаветградському юнкерському училищі використовувався
весь комплекс методів, які притаманні і для сучасної військової педагогічної науки.
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ПОД- СЕКЦИЯ 2. История.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ НІМЕЦЬКОЇ МОДЕЛІ
В АМЕРИКАНСЬКИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
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У сучасному світі успіх держави багато в чому залежить від її можливості
підготувати не лише висококваліфікованих працівників для роботи в різних сферах,
а й запропонувати галузям нові розробки, винаходи, теорії тощо. Дослідницькі університети все більше розглядаються як заклади, що створюють такі можливості не
тільки для окремих людей, а й для держав, регіонів, націй чи навіть сфер життя. Хоча
університет як вищий навчальний заклад був принесений у США з Німеччини, сьогодні провідне місце у вищій освіті посідають Сполучені Штати. Міжнародні рейтинги університетів, що укладалися різними організаціями в останні роки, показали, що
в першу десятку найбільш популярних і потужних закладів входять від 6 до 8 університетів і коледжів США.
Метою даного дослідження є визначення трансформацій, яких зазнала німецька модель в дослідних університетах США у другій половині ХІХ ст.
Упродовж ХІХ ст. університетська освіта США зазнавала впливу з боку німецьких університетів, які після заснування В. Гумбольдтом університету в Берліні
визначали розвиток вищої освіти багатьох країн. Власне гумбольдтівська модель була
реалізована під час заснування університету Джона Хопкінса (1876 р.) в Балтиморі
штату Меріленд, а також в університетах Мічігану та Каліфорнії, а потім набула поширення майже в усіх американських університетах.
Університет перейняв основні методи німецької моделі, що стосувалися подачі матеріалу через лекції і проведення наукового дослідження на конструктивному
семінарі. Якщо семінар був набагато краще сприйнятий науковою спільнотою і швидко поширився у США, то жоден з видів лекцій, практикованих у німецьких університетах – publica (публічна), collegia privata (приватна) і collegia privatissima (вільна) – не
був ефективним і не набув популярності [1, 267; 5, 118–120]. Дослідник американської
університетської освіти Ч. Свінг визначив причини низької ефективності зазначеного методу в університетах США: 1) американські студенти були не настільки інтелектуально зрілі, як їхні німецькі однолітки; 2) американські професори недостатньо
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володіли технікою і методикою їх проведення; 3) велика аудиторія (від 300 до 500 слухачів) нівелювала ефективність лекції [5, 124–126].
Гумбольдтівський принцип єдності навчання і дослідження передбачав, що
професори, які проводили дослідження в університеті, мали також викладати, і навпаки. Відомо, що професори університетів США були не дуже охочі навчати студентів
на початкових курсах. Натомість вони готові були керувати аспірантами і докторантами, оскільки це не заважало їм займатися своєю основною діяльністю – дослідженням. У викладанні було задіяно велику кількість асистентів, аспірантів, докторантів і
простих викладачів, які не займалися науковими дослідженнями [4, 239]
Після громадянської війни у США почався динамічний розвиток індустріального суспільства, що призвело до появи нових інститутів, установ, служб. Суспільство повинно було задовольняти вимоги нового часу. Відтак все частіше почали
обговорюватися проблеми якості і стандартів освіти [3, 221]. Розвиток технології і
промисловості в другій половині ХІХ ст. вимагав наукового контенту. В результаті
академічна наука, яка практикувалася в університетах, ставала все більше цікавою
для менеджерів і технологів, задіяних у промисловому виробництві і торгівлі. Це призвело до більш тісної співпраці університетів з промисловими колами [4, 240]. Відтак
базовий університет у США всупереч ідеї В. Гумбольдта виконує три, а не дві функції:
освітню, наукову і виробнича. Виробничий університет набагато краще взаємодіє із
бізнесом, промисловістю, спільнотою, де знаходиться заклад, і органами державної і
місцевої влади, ніж європейські, а це має важливий зворотній вплив на його фінансову життєздатність [2, 8].
Ще один істотний чинник, що закріпив домінування приватного сектора в
американській вищій освіті – участь великих монополій. Прикладом корпоративної участі в розвитку системи вищої освіти може бути університет Чикаго, якому в
1892 р. Рокфеллери передали 30 млн. дол. на розвиток інфраструктури наукових досліджень. Сім’єю мільйонерів Стенфордів у 1882 р. було зібрано 20 млн. дол. на створення Стенфордського університету.
Широкого поширення, переважно серед приватних коледжів набула патронажна традиція, коли випускники університетів, окремі бізнесмени і навіть великі
корпорації фінансово підтримують вищі навчальні заклади. Були внесені зміни у податкове законодавство штатів, які заохочували таку діяльність. Це дало можливість
навчатися талановитій молоді з менш заможних сімей.
З кінця ХІХ ст. держава починає надавати суттєву фінансову підтримку дослідникам через різноманітні наукові стипендії і гранти та контракти. Це створювало
конкурентну атмосферу серед науковців і вчених, а держава так стимулювала розвиток потрібних їй напрямків науки [6, 8].
Отже, відкритість університетської системи США до зовнішніх впливів з одного боку і адаптація та трансформація цих впливів відповідно до національної специфіки народу з іншого допомогли США створити ефективну систему вищої освіти,
яку педагоги багатьох країн наполегливо вивчають для застосування у себе вдома.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ТЕОРЕТИКОМЕТОДИЧНИХ ЗНАНЬ І ДІЛОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ
ШКОЛИ З ЕКОЛОГІЇ
Анотація. В рамках Міжнародного проекту з екології розроблена Концепція і
Програма підвищення теоретико-методичних знань і ділової кваліфікації учителів початкової школи, що дає основу для створення посібника для дистанційного навчання.
Ключові слова: Міжнародний проект, Концепція, Програма, підвищення
знань, ділова кваліфікація.
Аннотация. В рамках Международного проекта по экологии разработана
Концепция и Программа повышения теоретико-методических знаний и деловой квалификации учителей начальной школы, что даёт основание создать пособие для дистанционного обучения.
Ключевые слова: Международный проект, экология, Концепция, Программа, повышение знаний, деловая квалификация.
Уперше Переяслав-Хмелницький університет бере участь у розробці Програми з підвищення теоретико-методичноїкваліфікації учителів початкової школи з екології, якарозробляється в рамках Міжнародного проекту TempusIV+Project«Ecologica
lEducationforBelarus, RussiaandUkraine» – Еco-BRU. В реалізації проекту беруть участь
університети Федеративної Республіки Німеччини, Словацької Республіки, Чеської
Республіки, Білорусі і України. Координатором проекту є Університет Бремен.
Програма створена на основі проведеного міжнародного анкетування і розробленої автором Концепції підвищення теоретико-методичної і ділової кваліфікації з екології учителів початкової школи, які є й керівниками позакласної діяльності
учнів (схема 1). Автор розглядаєтеоретико-методичне знання з екології учителів початкової школи як методичну систему, яка обов’язково включає й усю сукупність позакласної діяльності учнів, методикою організації якої потрібно учителям оволодіти.
Переяслав-Хмельницький університет є ведучим партнером з підготовки Робочих пакетів (РП6) з «Адаптації і модернізації діючих навчальних програм» і створенні дидактики екологічної освіти (3.2) при сумісної діяльності з українськими, білоруськими (П11) та російськими (П19) партнерами. На основі отриманих матеріалів
автором розроблено Концептуальну модель підвищення теоретичної і практичної
кваліфікації з екології учителів початкової школи, тобто є вагомим компонентом їх
особистісно-професійним розвитком (схема 2).
Для реалізації сказаного групою дослідників Міжнародного проекту розроблені програми відповідних курсів: «Екологічне виховання в курсі «Я і оточуючий
світ» та «Особливості підготовки екологічного навчання і виховання» (автор А. В.
Дзюбенко), «Екологічні проблеми природознавства (1-4 класи)» (автор Б. О. Чернов),
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Схема 1. Розроблені програми підвищення теоретико-методичних знань та ділової
кваліфікації вихователів і учителів школи (схвалені на спільному семінарі розробників
проекту в м. Переяслав-Хмельницькому 29.04.2015 р.).

«Соціально-екологічні проблеми природничих дисциплін (5-10 класи)» (автор К. В.
Ковальська), «Теоретико-методичні основи екології (курс екології – 11 клас)» (автор
А. В. Дзюбенко), «Екологія людини» (автор Н. І. Коцур), «Позакласна діяльність з екології» (автор І. Г. Дудка).
Формуючі вміння учнів активно брати участь в оновленні суспільства, бути
розумними і дбайливими господарями і патріотами своєї країни, необхідно ввести
майбутніх громадян країни у світ проблем і протиріч, криз і катастроф, досягнень і
невдач реального життя кожної людини, країни і людської спільноти. І найперше –
ввести учнів в екологічні проблеми, які не знають кордонів, а за масштабами можуть
бути вирішені тільки сумісними зусиллями світовою спільнотою. Сформувати відповідний образ мислення і дій спроможна і повинна безперервна екологічна освіта від дошкільних закладів до початкової і загальноосвітньої школи та позакласної
самостійно-дослідницької діяльності з екології учителів у рідному краї. За цих умов
з особливою гостротою постає питання про науковий і методичний потенціал та
майстерність учителя, який і закладає основи становлення і розвитку особистості
учня. Але особистість виховується тільки особистістю! На цьому шляху зазвичай постають не тільки консерватори і моральноглухі люди, а й сила інерції, накопичена
роками байдужість і штампи, які за багато років стали формою мислення. Недоліки в навчально-виховній діяльності вчителів потрібно розглядати не як часткові їх
власного буття, а як відбиття минулих явищ в житті суспільства і кожної людини,
оскільки саме минуле й впливає на життєдіяльність усіх вчителів, зокрема учителів
початкової школи.
Для подолання вказаних негараздів і створюються курси для підвищення
теоретико-методичних знань і ділової кваліфікації учителів початкової школи, а за
необхідності і їх перепідготовки. Розроблення цілей теоретичного і практичного навчання показана на оригінальній схемі, оскільки визначення рамкових цілей підви-
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Схема 2. Концептуальна модель підвищення теоретико-методичних знань та ділової
кваліфікації з екології вихователів і учителів дошкільних і загальноосвітніх закладів.
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Схема №.3. Підходи до визначення цілей і результатів підвищення теоретико-методичної
та ділової кваліфікації учителів початкової школи

щення теоретико-методичних знань і ділової кваліфікації учителів початкової школи
дає тільки загальне поняття. Спеціальне розроблення цілей формування практично
орієнтованої компетентності учителів початкової школи з екології дає образне уявлення про можливість учителів розвинути власні творчі потенції (схема 3).
Звичайно, потрібно так само образно уявляти змістове забезпечення формування теоретико-методичних знань і ділової кваліфікації з екології і на їх основі
розробляти власну дидактично-цілісну систему навчання і виховання дітей у дитячому закладі, в початковій, основній і старшій загальноосвітній школі з урахуванням
рівнів самостійній пізнавальній діяльності учнів. На схемі 4 чітко видно й рівні сформованості теоретико-методичної і практичної підготовленості вчителів початкової
школи до навчання учнів основам екології з організацією навчальних досліджень в
позакласній діяльності. Передбачається ґрунтовне ознайомлення і практичне застосування класифікації методів навчання, розробленої І. Я. Лернером на основі характеру самостійної пізнавальної діяльності учнів.
В розроблених програмах відмічається, що природні процеси на Землі значно
змінені діяльністю людей, кількість яких стрімко зростає. Саме планетарні процеси
негативних змін в природно-суспільних процесах загострили питання виховання
екологічної культури у майбутніх громадян країни з дошкільного віку до старшокласників. Тому автори й розробили відповідні курси на основі міждисциплінарного
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Схема № 4 Конкретизація цілей творчих рівнів теоретико-иетодичних знань з екології і
підвищення ділової кваліфікації учителів початкової школи.
Примітка: а) диплом загального зразка; б) диплом з відзнакою; в) диплом з відзнакою і
рекомендацією до аспірантури, написанню посібника для учителів.

педагогічного підходу. Завдання курсів враховує насамперед наявність сучасних дошкільних і шкільних програм, які проаналізовано і розроблено методичні рекомендації з реалізації в них екологічних знань. Головним при цьому виступає виділення
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Схема № 5. Модель формування теоретико-методичних знань і вмінь у вчитлів
початкової школи навчання курсу «Природознавства» засобами екології за рівнями
самостійної пізнавальної діяльності

і обґрунтування з програм відповідних тем для екологічного навчання і виховання
зврахуванням вікових можливостей учнів і відповідної фахової підготовленості вихователів і учителів. Міждисциплінарність дозволяє здійснити запропоновану ще у
80-ті рр. ХХ ст. екологізацію усієї науки, а в дитячих закладах і середній загальноосвітній школі екологізацію більшості навчальних предметів.
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Схема 6. (а і б) співвідношення рівнів організації природи

За цих умов, на думку А. Н. Захлєбного і М. В. Рижакова, екологізація процесу навчання забезпечується не набором фрагментів змісту окремих предметів,
зведених у певну послідовність (що визначає міждисциплінарність), а наявністю
ведучих міждисциплінарних ідей, які мають самостійну пізнавальну і виховну цінність. Це дає можливість сформувати цілісний погляд на природу і суспільство
Землі, основи існування життя на Землі, місце і роль на неї людини, вплив її на
екологічні умови життя.
Висловлені А. Н. Захлєбним і М. В. Рижаковим філософські, природничонаукові та психолого-педагогічні наскрізні ідеї, автори намагаються реалізувати вКонцепції і програмах з екології, які передбачають формування практично-орієнтованої
екологічної компетентності у сфері шкільної освіти:
– ідея цілісності природи Землі виступає природничо-науковою основою
змісту курсів екології, крім того, вона лежить в основі системного підходу до вивчення будови і властивостей природи на різних рівнях організації – від атома до географічної оболонки (схема 6);
–ідея зміни природного середовища розкривається у двох аспектах: зміна
як результат еволюції (внутрішнього розвитку природи під впливом Всесвіту) і як
результат зростаючих масштабів діяльності людей завдяки використанню природи,
внаслідок чого виникають антропогенні зміни природного середовища. Вихователі і
вчителі переконуються на конкретних фактах, що сучасна діяльність людини у тисячі
разів пришвидшує зміни природних процесів у природному середовищі;
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–ідеяісторизму дозволяє усвідомити розвиток світоглядних поглядів на пізнаваємість світу природи і способів впливу на неї;
–ідеяеволюції відношення людини до природи і образного її відображення в мистецтві різних епох;
–ідеярозвитку знань через їх поглиблення і застосування має практичноорієнтовані цілі навчання і реалізується на кожному наступному етапі спірально побудованих курсів. Основні об’єкти вивчення (рівні організації природи) залишаються незмінними, змінюється тільки характер самих знань про ці об’єкти [1, с. 28-29].
Передбачається, що навчальний процес, хоч і відбуватиметься із застосуванням засобів дистанційного навчання, будуватиметься на основі поєднання наукового
пізнання з образним сприйняттям оточуючого світу учасниками навчання. В основу підвищення практично-орієнтованої екологічної компетенції у сфері шкільної
освіти покладено два аспекти: змістовий і методичний. У змістовому мова йде про
природничо-наукове визначене і обґрунтоване проблемне поле з аналізом глобальної екологічної кризи у взаємозв’язку з діяльністю людини. Методичний супровід з
розкриттям технологій і методів навчально-виховного процесу, які сприятимуть вихователям і учителям у формуванні у дітей і учнів практико-орієнтованого знання і
вмінь.
Для організації змістовного і практично значимого підвищення фахової
кваліфікації вчителів початкової школи потрібно з’ясувати як теоретико-методичні
досягнення в екологічному навчанні-вихованні, так і нерозв’язані проблеми, пошук
нових можливостей, усвідомлення ціни знань і власного наукового потенціалу. Від
уміння вчителів розв’язувати проблеми навчання і виховання на кожному етапі розвитку життєдіяльності, освіти, зокрема й екологічної, залежить рівень екологічної
освіченості тих, хто прийде нам на зміну. Загальновідомо, що саме у школі формуються основи усебічного розвитку учнів, розвиваються їх потенції за умови вибору
особисто кожним учителем правильної стратегії навчання. При цьому важливу роль
відіграє наукова кваліфікація учителів, їх акцент на самостійну творчу роботу, розвиток самостійності і самодіяльності. Цілісність цієї Концепції з одного боку, дає чіткі
орієнтири перебудови навчального процесу з вихователями-учителями, а з іншого –
передбачає активний пошук, експериментування під час педагогічної практики і самостійну пошукову роботу, що й передбачає формування нового підходу учителів до
організації навчально-виховного процесу як у класі, так і в позакласній діяльності.
Тим більше, що через зміст усієї програми проходить червоною ниткою вимога єдності навчання і виховання.
У зв’язку з цим, для з’ясування дійсної необхідності організації підвищення теоретико-методичних знань і ділової кваліфікації необхідна інша логіка формування груп учителів. Важливо переконатись у бажанні самих учителів у підвищенні
кваліфікації саме з екології, а не взагалі або в силу того, що вимагають послати на
курси будь кого. Структура планів формування груп (саме – груп!, а не однієї групи)
найперше формуватиметься на основі необхідності (потребі) у цих знаннях самих
учителів. Групи формуватимуться за принципом регіональної підготовки. Тут не потрібне формування гетерогенної групи (разом учителі зі стажем від 5 до 20 і більше
років), потрібні приблизно гомогенні групи: перша група стаж 5-10 років, друга – 1015 і третя – 15 років і старше.
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Це не забаганки, а вимога наукової організації праці. Для першої групи потрібен не цілий курс читання лекцій і проведення практичних робіт з екології, бо в
них ще збереглись університетські знання. Потрібні вибіркові лекції і практичні заняття з окремих тем або розділів, запропонованих самими учителями. Ця група здатна самостійно опрацювати додаткову наукову теоретко-методичну літературу для
практичних занять, зробити розробки системи уроків з застосуванням методів навчання, в основу яких покладено рівні самостійної пізнавальної діяльності учнів, а з
позакласної роботи розробку ймовірного плану навчально- і науково-дослідницької
діяльності учнів на рік, а то й більше, тобто документ тривалої дії. Тут спрацьовує
педагогічна закономірність – тільки творча особистість виховує (формує) творчу
особистість! Учні, як барометр, чітко вловлюють вектор творчості і тягнуться, як
метелики на цей вогник. Результатом взаємодії тріади: викладач університету –вчитель – учні створюється творча атмосфера з позитивними емоціями і бажанням творчо працювати з отриманням радості від результатів зробленого. А результатом можуть бути – написані учителем і відкоректовані викладачем методичні статті у фахові
часописи, а можливо й методичний посібник з досвіду роботи. Подібних випадків в
Україні чимало., особливо для молодших класів.
Інакше виглядатиме навчання і творча діяльність вчителів другої групи. У
них є значний досвід роботи, є творчі знахідки як уроків, так і заходів позакласної
роботи, але з-за вічної боротьби за виживання в скрутних умовах життєдіяльності,
півзабуті теоретичні знання, які з часом і застаріли, а поновити не завжди є можливість. За цих умов вчителі потребують вибіркового, але ґрунтовного огляду окремих
вузлових теоретико-методичних питань з екології з подальшим самостійним виконанням творчих практичних робіт, що дозволяє їм робити багатий практичний досвід. Як правило, народжуються творчі позакласні виховні заходи, розробки уроків з
застосуванням методів навчання, в основі яких лежать рівні самостійної пізнавальної діяльності учнів.
В сучасних умовах нових вимог до процесу навчання вчителі пов’язані з
необхідністю постійного вдосконалення роботи. «Аморально бути поганим учителем. Рятує від цього професійна честь» [2, с. 4]. А якщо її нема? Якщо вона втрачена
на тривалому і не завжди радісному життєвому шляху? Вважається, що тільки сам
учитель може знайти сили усвідомити (мабуть і повинен!, або декому з них потрібно
і допомогти це зробити), що нинішній час вимагає від нього нових громадянських
якостей, які з плином часу мають здатність невпинно змінюватись і оновлюватись.
Тим більше, що «розвиток і освіта жодній людині не можуть бути передані із зовні.
Проте, кожна людина може досягти цього тільки власною діяльністю, власними силами, власним бажанням» [там само].
Вихователі і вчителі третьої групи усе це добре розуміють, але у них не завжди вистачає життєвих сил перебороти те, що вкорінювалось роками і закостеніло.
Звичайно, це боляче усвідомлювати, але жити потрібно. Для цієї групи вчителів потрібен особливий підхід. Зазвичай, високий рівень теоретико-методичного навчання
вони просто не витримають (вірніше, просто уважно і покірно прослухають, багато
чого не розуміючи). Тут умисне довірче роз’яснення основополагаючих екологічних законів і закономірностей, найважливіших понять з переходом до глобальних
і регіональних екологічних проблем. Зазвичай вчителі охоче виконуватимуть творчі
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практичні роботи з їх обговоренням в групі. Будуть тут і яскраві приклади цікавих і
проблемних уроків, окремих творчих заходів з позакласної роботи.
Висновки. Розроблені стратегії екологічного навчання вчителів на курсах підвищення кваліфікації визначаються як раціональне знання, яке інтегрується у зміст
нині діючих шкільних програм. Автор програми підвищення кваліфікації намагався реалізувати принципи взаєморівноваги, пропорційності і гармонії компонентів
змісту відповідно кожної вікової групи учасників курсів підвищення кваліфікації.
Програма дає можливість осягнути увесь комплекс теоретико-методологічних і
практико-орієнтованих знань і підвищити власну екологічну компетентність, уміння
знаходити принципово нові рішення проблем шкільної практики та орієнтуватися в
лавиноподібній екологічній інформації в умовах глобально прискореного розвитку
суспільства.
Кваліфіковане підвищення ділової кваліфікації вчителів початкової школи
проблема не тільки теоретична, але й організаційно-методична, оскільки вимагає
розробки нормативних документів, які визначатимуть не тільки зміст і форми навчального процесу, але й відповідним чином узгодження взаємодії університетів і
ІУУ для цілеспрямованого і планомірного сприяння реалізації запропонованого
у практику, а також для створення кваліфікаційних характеристик з предметною і
функціональною підготовкою вчителів, та створення зразків дипломів. Формування
професійної компетентності у вчителів початкової школи – процес двосторонній, що
поєднує багатоаспектну сферу взаємодії учителя і викладача університету в процесі
теоретичного і практичного навчання та сумісної творчої діяльності, коли поєднуються інтелектуальні знання і практичні дії, виробляються у вчителів вміння організації самостійних навчальних і наукових досліджень у рідному краю. Для успішної
реалізації складових моделі у процесі теоретико-методичного фахового підвищення
кваліфікації вчителів є методичний посібник з екології із запитаннями-завданнями,
складеними за трьома рівнями самостійної пізнавальної діяльності.
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ПОД- СЕКЦИЯ 4. Общая и дошкольная педагогика.

Барбашова І. А.
доцент, кандидат педагогічних наук,
Бердянський державний педагогічний університет

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ДИДАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ СЕНСОРНОГО
РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Анотація: Розкрито сутність якості навчально-перцептивної діяльності
та її моніторингу. Доведено, що моніторингові процедури дозволяють забезпечити
зворотній зв’язок результатів і цілей навчання перцепції, швидко реагувати на позитивні й негативні явища в організації такого навчання, змінювати тактику й алгоритми при збереженні загальної стратегії його реалізації, обґрунтувати продуктивні способи коригування та досягти на цій основі оптимальної якості.
Ключові слова: молодші школярі, сенсорний розвиток, дидактична система
сенсорного розвитку.
Keywords: pupils of elementary school, sensory development, didactic system of
sensory development.
Неперервність моніторингу якості навчально-перцептивної діяльності
цілком пов’язано з проблемою оцінювання якості початкової освіти в цілому та її
окремих підструктур зокрема. В освітньому термінологічному полі якість тлумачать
як збалансовану відповідність закладених ресурсів, самого освітнього процесу й
отриманого результату та наслідків щодо цілей освіти, стандартів і вимог суспільства
[1, 12; 2, 17]. Тому під якістю навчально-перцептивної діяльності ми розуміємо
відповідність її ресурсів, організації та результатів вимогам стандарту початкової
освіти і навчальних програм з окремих дисциплін.
Якість будь-якого освітнього, тому і навчального процесу науковці пропонують
оцінювати інтегровано – в єдності індивідуальних характеристик особистості,
педагогічних показників організації освітнього середовища та соціальних параметрів
функціонування освітніх систем – і обґрунтовують доцільність вирізняти внутрішні
та зовнішні чинники якості освіти [1, 12]. Спираючись на ці рекомендації, а також на
подане вище визначення якості навчально-перцептивної діяльності, її внутрішніми
чинниками вважаємо такі: якість навчального середовища (організаційно-методичні,
інформаційні та матеріально-технічні ресурси розвитку сенсорики учнів); якість
реалізації процесу навчання сприймати об’єкти оточення (науковість і доступність
змісту навчання чуттєвого спрямування, інформативність підручників і навчальних
посібників, педагогічна майстерність учителя, що виявляється в застосуванні
оптимальних методів, прийомів, засобів і форм навчання, дотримання школярами
чіткої послідовності виконання пізнавальних операцій); якість результатів навчання
перцепції (ступінь опанування учнями сенсорних умінь). Зовнішніми чинниками якості
навчально-перцептивної діяльності є відповідність нормам освітнього стандарту,
супідрядність дидактичному процесу початкової школи, реалізація наскрізних ліній
чуттєвого розвитку особистості на різних рівнях загальноосвітньої підготовки.
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До найголовніших ознак якості навчання дітей сприймати віднесемо
її багатоаспектність (відбиває психологічні механізми та дидактичні основи
формування перцепції, нормативне й організаційне забезпечення сенсорного
розвитку, готовність учителя до його здійснення, досягнення школярів у засвоєнні
еталонних зразків зовнішніх властивостей і способів їхнього застосування в
обстеженні дійсності); багатовимірність (залежить від якості початкового навчання
в цілому та якості опанування матеріалу конкретних навчальних предметів і є,
водночас, чинником цих якостей); багатопараметричність (визначається якістю
функціонування комплексу різномодальних відчуттів); багатосуб’єктність
(забезпечується взаємодією вчителя й учня, учнів між собою, батьків і дитини);
багаторівневість (припускає зведення індивідуальних досягнень до певних кількісноякісних рівнів). Слід також додати, що категорія якості навчально-перцептивної
діяльності не є статичною, вона закономірно змінюється так само, як зазнають змін
вимоги освітнього стандарту, адже статус цих вимог не має абсолютного значення.
Провідним засобом оцінювання якості дидактичних упливів на чуттєву
сферу школярів доцільно визначити моніторинг. Інтерпретуючи трактування
аналізованого поняття, висвітлені в наукових працях О. Локшиної, Т. Лукіної,
О. Ляшенка, О. Майорова, О. Пульбере, О. Савченко та ін., моніторинг якості
навчально-перцептивної діяльності схарактеризуємо як систему збору, обробки,
зберігання і поширення інформації про стан сенсорного розвитку молодших учнів,
прогнозування на цій основі динаміки і тенденцій його функціонування, розроблення
науково аргументованих рекомендацій щодо його вдосконалення.
Моніторингові операції все частіше набувають рис дослідницького процесу,
якому властива певна методологія: визначення мети, об’єкта, предмета, функцій,
системи концептуальних принципів, етапів, інструментальних методик збору й
обробки даних. Так, мета моніторингу якості навчально-перцептивної діяльності
полягає в оцінці її стану відповідно до норм освітнього стандарту, розробці
прогнозу ефективного функціонування у спеціально створених умовах. Об’єктами
моніторингу є зазначені вище внутрішні та зовнішні характеристики якості
формування чуттєвої сфери школярів – змістові, підручникові, просторово-предметні
ресурси, організаційно-методичний потенціал, індивідуальні сенсорні досягнення,
органічність включення в навчальний процес школи І ступеня, наступність і
перспективність способів удосконалення перцепції на рівнях дошкільної і шкільної
освіти тощо, а предметом – виявлення міри відповідності якості сприймання учнів
програмним вимогам. Провідними функціями моніторингу аналізованого виду слід
визнати інформаційну, кваліметричну, діагностичну, аналітичну, пояснювальну,
моделювальну, прогностичну, управлінську. Моніторингові процедури з оцінювання
якості чуттєвих процесів, за нашим переконанням, мають здійснюватися на основі
принципів наукової обґрунтованості, об’єктивності отримання й аналізу даних,
комплексності дослідження всіх складників сенсорного розвитку, систематичності та
неперервності спостережень за його станом, валідності та надійності діагностичних
методик, індивідуального характеру вимірювань, відкритості й оперативності
повідомлення результатів.
Щодо орієнтовного плану організації моніторингу якості навчання перцепції,
то в нього доречно включити такі пункти (етапи): підготовчий (формулювання мети
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і завдань, об’єкта і предмета вивчення, формування вибірки, визначення критеріїв
і показників оцінювання, добір адекватних методів дослідження, встановлення
термінів виконання); діагностично-дослідницький (розроблення вимірювального
інструментарію, способів статистичної і математичної обробки даних, проведення
дослідження, збір й опрацювання отриманих результатів); аналітико-прогностичний
(аналіз та інтерпретація результатів, визначення тенденцій подальшого розвитку
об’єктів моніторингу ефективності сенсорно-розвивальних упливів); регулювальний
(узгодження коригувальних заходів, спрямованих на підвищення якості чуттєвих
процесів молодших школярів).
Найважливішими характеристиками інформації, отриманої внаслідок
моніторингу навчально-перцептивної діяльності, вважаємо наступні: об’єктивність –
здатність відображати реальний стан дидактичної системи розвитку сенсорики учнів
за умов мінімізації особистісного фактору дослідника; точність – гарантованість
істинних значень показників функціонування відчуттів, відповідність похибки
вимірювань установленим межам відхилень; повноту – представницьку
коректність відображення всього поля даних про ефективність навчання перцепції;
достатність – адекватність обсягу для прийняття управлінських рішень щодо
організації такого навчання; структурованість за певними ознаками, наприклад,
за видами сприймання; доступність – подання у можливій для різних споживачів
(учителів, школярів, батьків) інтерпретації; оперативність, тобто своєчасність для
розв’язання актуальних завдань формування чуттєвих процесів учнів.
Отже, моніторинг, будучи інструментом неперервного відстеження стану
і прогнозування тенденцій функціонування навчально-перцептивної діяльності,
дозволяє забезпечити зворотній зв’язок фактичних результатів і визначених цілей,
швидко реагувати на позитивні й негативні явища в її організації, змінювати
тактику й алгоритми при збереженні загальної стратегії її реалізації, обґрунтувати
продуктивні способи коригування та досягти на цій основі оптимальної якості. Такий
висновок доводить справедливість припущення про моніторинг як важливу умову
ефективності дидактичної системи сенсорного розвитку молодших школярів.
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ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ І НОРМ БІОЕТИКИ
Резюме. У статті висвітлено основні сучасні принципи та напрями біоетики, які тісно пов’язані з питаннями регулювання медичної діяльності, а також розглянуто зв’язок медичної етики і права.
Ключові слова / key words: біоетика / bioethics, біотичні принципи / bioethical principles, біомедицина / biomedicine.
Вступ. Сучасний стрімкий розвиток біологічної науки відкрив принципово
нові методи лікування хворих, відтворення організмів, нові можливості в розвитку
біотехнологій. Коло проблем, які вимагають розгляду з позицій біоетики, включає зокрема біоетику допоміжних репродуктивних технологій і профілактики вроджених
вад розвитку; біоетичні аспекти клінічних випробувань, реєстрації нових лікарських
засобів і медичних технологій; етичні аспекти клінічної практики; експерименти на
тваринах і альтернативні методи досліджень у біології й медицині.
Основні принципи, якими оперує біоетика, тісно пов’язані з питаннями регулювання медичної діяльності та вносять чіткість у розуміння зв’язку біомедичної етики
і права. Можна виділити чотири основні принципи біоетики: пошани людської гідності;
«твори добро і не заподіюй зла»; визнання автономії особи; справедливості [1, 15-20].
Розрізняють такі правила біоетики: правдивість, конфіденційність, недоторканність приватного життя і добровільна інформована згода. В сукупності вони
утворюють етичні «координати», що описують відношення до пацієнта як до особи.
Під автономією особи пацієнта розуміють фізичну і психічну недоторканність при наданні медичної допомоги. Цей принцип має тісний зв’язок з концепцією
інформованої згоди, про яку буде сказано далі. Ключова ознака автономії пацієнта –
будь-які заходи, спрямовані на проникнення крізь тілесну або духовну оболонку пацієнта, виправдані лише тоді, коли вони здійснюються за його згоди. Етична цінність
автономії пацієнта полягає в тому, що дії лікаря спрямовані на благо хворого з метою
його одужання, але які здійснюються всупереч його волі і бажанню, – недопустимі.
Основна частина. Процес інформування пацієнта, завдяки якому останній
набуває знань, повинен проводитися так, щоб у неосвіченої людини з’явилася певна
компетентність щодо стану свого здоров’я і тих маніпуляцій, які планують здійснити
медики. Це положення знаходить у повній відповідності з принципом автономії особи пацієнта [2, 85-91].
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Перший принцип – це принцип поваги прав та гідності людини. Медицина,
що працює сьогодні на молекулярному рівні, все більш стає «прогностичною». Французький імунолог і генетик Ж. Доссе вважає, що прогностична медицина «допоможе
зробити життя людини довгої, щасливої і позбавленої хвороб». Проте тільки одне
«але», з точки зору Ж. Доссе, стоїть на шляху цієї світлої перспективи. Це – «особа або
група осіб, рухомих жаданням влади і нерідко заражених тоталітарною ідеологією».
Прогностичну медицину ще можна було б визначити як безсуб’єктну, позбавлену індивідуальності, тобто здібну до діагностування без суб’єктивних показників, скарг і тому подібне пацієнта. І це дійсно реальний і безпрецедентний важіль
контролю і влади, як над окремою людиною, так і над всім людством. Ці тенденції і
пояснюють, чому в 60-70-х роках ХХ століття формулюється така форма медичної
етики як біоетика, яка починає розглядати медицину в контексті прав людини.
Сучасна біоетика має наступні основні напрями: медичний – сконцентровано навколо відносин «лікар-пацієнт»; найчастіше цей напрям називають біомедичною етикою або
медичною біоетикою; екологічний – обґрунтовує цінність і права окремих живих істот (біоцентризм) і природних екосистем, дикої природи, біогеоценозів та ін. (екоцентризм) [3, 125-138].
Другий принцип – принцип поваги автономії особистості. Особливістю цього
принципу є вирішення сучасних біоетичних проблем виступає плюралістичність і неоднозначність підходів, які можна охарактеризувати наступним чином: принципалістиський, що
орієнтує медика на рефлексію з приводу вищих моральних цінностей та біоетичних принципів, що забезпечують благо пацієнта; казуїстичний, пов’язаний не тільки з «вічними»
етичними проблемами, але і з конкретними ситуаціями, викликаними бурхливим розвитком біотехнологій, генної інженерії та т.п. і варіативністю ситуацій у сучасній медицині,
він базується на беззастережне визнання автономії пацієнта; інституційно-організаційний,
заснований на міждисциплінарному підході, відповідний постмодерністської епохи «керованої етики» і найбільше «стурбований» дотриманням принципу справедливості.
Автономія особистості – це принцип, заснований на єдності прав лікаря і пацієнта, передбачає їх взаємний діалог, при якому право вибору і відповідальність не зосереджуються цілком у руках лікаря, а розподіляються між ним і пацієнтом. Згідно з цим
принципом, прийняття надійного в етичному відношенні медичного рішення засноване
на взаємній повазі лікаря і хворого і їх активному спільному участі в цьому процесі, що
вимагає компетентності, інформованості пацієнта і добровільності прийняття рішення.
Етичною підставою принципу автономії особистості виступає визнання її незалежності
і права на самовизначення. Таким чином, повага автономії відноситься, насамперед, до
особистості, що володіє можливістю і правом розпоряджатися своїм життям і здоров’ям,
аж до свідомої відмови від лікування, навіть якщо це рішення буде коштувати їй життя.
Гідність – в широкому етичному контексті – самоцінність, якою володіє кожна людина по праву свого народження. Гідність проявляється в самоповазі, внутрішній впевненості особистості у власній цінності, її опорі спробам посягнути на свою
індивідуальність і незалежність. Всі люди, і пацієнти в тому числі, незалежно від їх
соціального статусу, психічного та фізичного стану та поведінки мають рівні права на
визнання і повагу власної гідності.
Третій принцип – це принцип поінформованої згоди. Принцип поінформованої згоди складається з таких елементів як подання інформації лікарем та отримання згоди від пацієнта на надання медичної послуги [4, 18].
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Перший елемент визначає два поняття: компетентності та добровільності. Лікар повинен надати інформацію у формі, доступній для сприйняття саме для даного
пацієнта. Тобто необхідно враховувати освіту, вік, стан пацієнта. Інформація лікаря
повинна містити як відомості про характер та мету запропонованого методу діагностики, лікування, профілактики, а також інформацію щодо ризику, яка містить медичне
втручання та інформацію щодо існуючих альтернатив даному медичному втручанню.
Принцип поінформованої згоди передбачає перегляд та розширення низки принципів моралі в медичній практиці. Зокрема, лікар повинен повідомити пацієнту діагноз захворювання, незважаючи на його прогноз. Набуває пріоритету навіть жорстока правда.
Інформована згода – принцип, що вимагає дотримання права пацієнта знати всю правду про стан свого здоров’я, про існуючі способи лікування його захворювання і ризик, пов’язаний з кожним з них. В автономній моделі взаємовідносин
цей принцип – не жест доброї волі чи бажання лікаря, це його обов’язок; відповідно
отримання інформації стає правом пацієнта.
Добровільність – ще один принцип біоетики, пов’язаний з автономією пацієнта.
Це повага свободи волевиявлення особистості, що передбачає самостійне прийняття нею
рішення або згоди на медичні маніпуляції або дослідження при умові інформованості та
відсутності зовнішнього примусу – не тільки фізичного або морального тиску, а й залежно будь-якого роду. У свою чергу, добровільність і відсутність залежності приводять
до вимоги і очікування взаємної довіри між лікарем і пацієнтом, який проявляється в
принципі конфіденційності і строгому дотриманні лікарської таємниці, які традиційно
відносяться до галузі медичної деонтології, але набувають сьогодні нового звучання.
Цілісність – це те, що забезпечує тотожність особистості самій собі, її самоідентифікацію, і тому не повинно піддаватися маніпуляціям або руйнуванням. Вона
пов’язана з «життєвою історією» індивіда, яка створюється пам’яттю про найбільш
важливі події власного життя та інтерпретацією життєвого досвіду. Іншими словами,
цілісність особистості – це її унікальність, індивідуальність і неповторність.
Вразливість як принцип біоетики слід розуміти у двох сенсах. По-перше, як
характеристику будь-якої живої істоти, кожного окремого життя, за своєю природою
кінцевою і крихкою.
Справедливість – принцип, в основі якого лежить уявлення про рівноправ’я,
зрівнює права кожної людини на єдині стартові можливості і дає кожному однакові
шанси на гідне життя.
Принцип обережності ґрунтується на вимозі «не нашкодь» і почутті відповідальності тих, хто приймає рішення, робить прогнози і здійснює медичну діяльність.
Істотним підтвердженням необхідності виділення біомедичної етики як окремого рівня соціальної регламентації медичної діяльності є більші можливості біоетики
порівняно з традиційними медичною етикою і деонтологією при вирішенні складних
міждисциплінарних проблем, які виникають при наданні медичної допомоги.
Чинниками, що свідчать про ширші можливості біомедичної етики порівняно з лікарською етикою, є: розгляд складних медичних питань у ракурсі міждисциплінарного підходу; висвітлення спектру соціальних питань, пов’язаних з громадською
охороною здоров’я; вихід за межі життя і здоров’я людини, розгляд загальних проблем екологічної безпеки; яскраво виражений акцент на проблемах захисту прав пацієнтів при наданні медичної допомоги [5, 398-401]. Таким чином, наведені принципи
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і правила (вимоги, норми) біоетики складають певну регулятивну систему, елементи
якої ієрархічно організовані, збалансовані і логічно несуперечливі. Вони охоплюють
питання біоетичної проблематики взаємин «лікар-пацієнт» і їх практична реалізація
дозволить позитивно вплинути на якість надання медичної допомоги населенню.
Висновки.
Значення принципів біомедичної етики полягає у визначенні загальних напрямів її розвитку, появі нових положень, що регулюють ті чи інші суспільні відносини в медицині в ракурсі вже сформованих загальних положень цієї міждисциплінарної галузі знань.
Характерною особливістю світогляду сучасного науковця, фахівцяпрофесіонала стає етико-правова спрямованість: його відповідальність перед суспільством та його окремими членами за наслідки своєї діяльності, розуміння важливості втілення біоетичних принципів у науково-пізнавальну діяльність, у процес
формування наукових припущень та гіпотез.
Принципи біоетики важливі в плані розуміння етичної і моральної складової процесу законотворчості в сфері охорони здоров’я.
Нормативно-правові документи працюватимуть тільки за умови, що вони
базуються на первинно опрацьованих в аспекті біоетики положеннях.
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EFFECTIVE READING STRATEGIES TO EXTRACT INFORMATION
Ключові слова/Keywords: читання/reading, типи читання/types of reading,
ефективні стратегії читання/ effective reading strategies, етапи роботи з текстом / steps
of work with the text.
As a source of learning, reading can both brush up previously learned vocabulary
and grammar and it can help encourage students to learn more and continue with their
language study. As a goal in its own right, reading can be a source of enjoyment and a way of
gaining knowledge of the world. These ideas make our paper topical.
Reading can be viewed as an independent type of speech activity, during which
complete information from the text is extracted [2, p.157].
This research claims to describe and analyze steps of work with the text and different techniques to extract information from the text.
The objectives of the paper are the following:
to analyze reading as a an independent type of speech activity;
to identify types of reading;
to study steps of work with the text;
to systematize different techniques to extract information from the text.
In practical point of view the results of the research can be useful in teaching English at high schools and other educational establishments.
Reading is an independent type of speech activity. It is a complex cognitive process
of decoding symbols in order to construct or derive meaning (reading comprehension). It
is a means of language acquisition, communication, sharing information and ideas. Like all
language, it is a complex interaction between the text and the reader which is shaped by the
reader’s prior knowledge, experiences, attitude, and language community which is culturally
and socially situated.
The reading process requires continuous practice, development, and refinement. In addition, it requires creativity and critical analysis. Because reading is such a complex process, it cannot
be controlled or restricted to one or two interpretations. This promotes deep exploration of texts
during interpretation [3, p.165]. Readers use a variety of reading strategies to assist with decoding
(to translate symbols into sounds or visual representations of speech) and comprehension.
In real life character of reading is determined by the purpose in each situation.
Methodologists distinguish the following types of reading according to a communicative
purpose at the lesson. In national and overseas methodologies there are no serious disagreements in understanding what types of reading it is necessary to develop in the process of
learning a foreign language.
To read effectively in a foreign language it is necessary to form the skills in the following areas: to ignore unknown information in texts if it is not essential for understanding;
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Table.1
Classification of types of reading according to communicative purposes [1, p.377]

Type of reading

Purpose

Skanning
(ознаймлювальне)
skimming (переглядове)
reading for detail
(вивчаюче)

to understand the main
information
to focus on the theme
to understand the
complete information

The level of
understanding

Speed of reading
(number of words per a minute)

70-75%

180-190

40-50%

400-500

100%

50-60

identify the most important information; to read using key words; to work with a dictionary;
to use footnotes, comments in the text; interpret and transform the text [2, p.157].
Thus, Emily Lapkin emphasizes 5 essential skills needed for reading comprehension: a) connecting letters and sounds; b) decoding the text; c) recognizing the text; d) reading fluently; e) understanding the text [4].
Nowadays the texts are not only for detail information. They have abundance of
information. It leads to the following types of reading: skanning, skimming. A great way
to build students’ comprehension of a text is to provide them with pre- during (while), and
post-reading strategies.
Pre-reading activities cover a range of possibilities, all directed at helping learners
engage in a process of discovery and to feel authorized to engage with the form and content
of the text. The instructor has to identify the potential problems of readability inherent in a
chosen reading text, and then has to help students find ways to surmount those difficulties.
Rather than just provide answers or summarize the content, the instructor can help learners
identify the sources of their reading difficulties [7].
While-reading activities are defined as activities that help students to focus on aspects of the text and to understand it better.
The main purpose of the post-reading activities is to check for accurate comprehension of the text. Too often students are asked to read a selection and then never get a
chance to discuss the piece they have read. [6].
Among different techniques to extract information from the text on each of the
steps we may emphasize the following.
1.Pre-reading activities are some classroom activities related to the text before
reading, including webbing, brainstorming, strip sentences, songs, role-play, predicting, initial discussion, guessing the title or the ending, a word list of prediction, opinion polls and
charts, etc.
2. In the process of while reading, which is the main process of learning the text, the
teacher will explain the text basing on the global meaning of the text.
A few examples of while-reading activities: identify topic sentences and the main
idea of paragraphs; distinguish between general and specific ideas; identify the connectors
(however, moreover, thus, etc.) to see how they link ideas within the text; check whether or
not predictions and guesses are confirmed; skim/scan a text for specific information;
answer literal and inferential question.
In the last step, that is post-reading process, the students will learn useful phrases
in the text, which are the basic unit in writing. The following activities can be used after
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reading to help students analyze concepts for a deeper understanding of ideas and organize
information for later [5].
Students are encouraged to use graphic organizers (charts or concept “maps”) to
help them visualize concepts and key relationships between ideas from their readings. These
should be started right after students have completed reading, whereas revisions and additions can be done after class discussions.
Students may be asked to read a text to develop questions for a quiz. This activity
forces them to analyze the information. Formulating questions can also help them organize
the concepts into logical chunks of information for easier retrieval. Working in groups on
this activity is helpful for further discussion of concepts.
Students can present their questions to the class and see who can answer them correctly. A teacher may suggest students to write a summary of the main points of a text or passage.
Figuring out what to include in a summary is often a difficult task for students, so passing out a
handout with the criteria for a good summary can serve as a reminder to students.
A teacher may write all the points that students suggest on the board and discuss
which ideas should be included in the summary. In addition, it shows how ideas can be
paraphrased and written in student’s own words.
To sum up, it can be said that in the first step (pre-reading) the students are doing input. In
the second step (while-reading) is still an input process, but the difference is while-reading is based
on the first step. It is a further understanding process in text learning. In the process of post-reading,
it is completely an output process, which is shown in two ways, speaking and writing.
The above training strategies are certainly helpful to enhance the students’ prior
knowledge and guide them to link their existing knowledge to the new world so as to reach
a global understanding of the text.
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Вступ. Спеціалізація та інтеграція медичної допомоги, оснащення медичних
комплексів сучасною технікою, висока кваліфікація й виховання медичного персоналу – все це приносить позитивний результат в лікуванні, забезпечує його високу
ефективність. Характер поведінки будь-якого медичного працівника впливає на перебіг хвороби і стан пацієнта. Відсутність у фахівця знань, умінь навичок професійного спілкування робить його професійно малопридатним. Саме стосунки лікаря з
колегами і медичним колективом є одним із важливих розділів медичної етики, що
вимагає від лікаря знань і підготовки, культури поведінки, витримки, виховання та
самовиховання [1, 18]. Майбутні фахівці під час проходження інтернатури вчаться
працювати самостійно та в колективі. Надання медичної допомоги в усіх випадках
базується на тісному співробітництві з іншими лікарями і медичними працівниками.
Основою цілісного медичного колективу є такі якості лікаря: доброзичливість до колег, доступність для контактів, готовність звернутись по допомогу і допомогти колезі,
справедливість, професійність.
Питання деонтології професійного спілкування буде актуальним доти, поки
існує пацієнт і лікар [1, 90; 2, 87]. Щороку розпочинають самостійну трудову діяльність сотні випускників медичних вузів нашої держави. І для кожного з них провідним стає питання успішної роботи в колективі. Сучасна медицина вузькоспеціалізована і максимально технізована. Кожен лікар, обстежуючи хворого, контактує
безпосередньо чи опосередковано ( через консультантів, лікарів діагностичних відділень, консиліуми, лікарсько-консультативні комісії) з великою кількістю фахівців.
Власне чому деонтологічні аспекти професійного спілкування для майбутніх лікарів
будуть завжди актуальними.
Основна частина. На заняттях з внутрішніх хвороб ми звертаємо увагу на
складні завдання, на значне робоче навантаження, в тому числі нервово-психічне перевантаження. В таких ситуаціях трапляються і лікарські помилки. Причини їх по-
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яви різні: діагностична помилка, рідкісний випадок, атиповий перебіг захворювання,
вкрай важкий стан пацієнта і обмаль часу для діагностики. Молоді лікарі бояться
діагностичних помилок. Викладачі клінічних кафедр терапевтичного профілю включають в навчальний процес аналіз вище перелічених випадків (наявних в клініці чи з
досвіду). На щоденних лікарських конференціях інтерни не тільки набувають досвіду
з діагностики та лікування, а й починають розуміти, що помилки можуть бути і в
компетентних спеціалістів. Однак, розбір кожного випадку розходження клінічного і патолого-анатомічного діагнозів вимагає тактовної, справедливої, професійної
й обов’язково доброзичливої критики і поведінки рецензентів історії хвороби (чи
амбулаторної карти) і колег по роботі.
Давно відомо, що найбільш шанованими членами кожного колективу є вимогливі, перш за все, самі до себе працівники [3, 45]. Найчастіше саме такі люди бувають формальними і неформальними лідерами. Руйнівними, негативними рисами
лікаря є амбіційність, заздрість, прикрита холодною коректністю або показною справедливістю, що зазвичай проявляються в критичних ситуаціях.
Колектив лікарні в цілому і кожного відділення зокрема буде здоровим тоді,
коли у ньому немає жодної форми зверхнього ставлення до колег інших медичних
спеціальностей, немає завищення однієї спеціальності на перевагу іншій. Слід також
належно оцінювати роботу персоналу діагностично-лабораторних відділень. Проявом
справжньої дієвої співпраці і взаємоповаги між лікарями, об’єднаними спільною метою допомогти людині, є консультації з лікарями різних спеціальностей, консиліуми.
Слід також зупинитись і на таких проблемах як послідовність і етапність
обстеження та лікування хворого з точки зору деонтології, діалогу різних лікарів. У
цьому випадку важливо не переоцінювати власні дії й недооцінювати або неправильно оцінювати компетенцію і тактику попередників. Кожен повинен чітко розуміти,
що першому лікарю завжди найважче. Тому потрібно вчитись поважати працю та дії
колеги-попередника, враховуючи труднощі, що виникли перед ним. Неприпустимо
негайно критикувати лікаря або детально пояснювати фахові помилки хворому чи
родичам, що є порушення медичної етики [1, 138]. У більшості випадків це призводить до ятрогенії, скарг до різних інстанцій, погіршення стосунків між лікарями та в
колективі. На практичних заняттях з терапії інтерни мають можливість відстежувати
подібні випадки, працюючи з тяжкохворими, які мають «досвід» спілкування з лікарями як стаціонару чи поліклініки, так і швидкої допомоги, різних діагностичних відділень. Роль викладача на такому клінічному розборі не лише проаналізувати, чому
виникли помилки, а й пояснити, як можна було б уникнути конфлікту.
Інколи у молодого лікаря виникає думка, що критикувати колег нетактовно. Це
не так. На помилках вчиться кожна людина. Проте, слід пам’ятати, що критика дій лікаря,
його фахової підготовки чи етичних якостей повинна бути справедливою, аргументованою, делікатною, індивідуальною. За цих умов зауваження колег формують конструктивний результат, а критика дає поштовх до поглиблення професійних знань і набуття досвіду. Лікарські п’ятихвилинки у відділенні лікарні чи поліклініки, здача нічного чергування
по лікарні, клінічні і патологоанатомічні конференції – це теж критика тих чи інших дій
лікаря. Це наші будні, до яких ми звикли, а майбутні спеціалісти повинні звикнути.
У процесі адаптації молодого фахівця на робочому місці важливим моментом є спілкування його з керівництвом лікарні. Лікар-інтерн повинен із розумінням
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і повагою ставитись до складних функцій і великого психоемоційного навантаження
головного лікаря (його заступників), який поєднує в собі адміністратора і головного лікаря, одночасно відповідає за лікувальний процес, модернізацію матеріальнотехнічною бази, підбір кадрів, і моральний клімат лікувального закладу. Справжній
авторитет медичного керівника залежить від його компетентності, вміння працювати з людьми, такту та інших професійних і етичних якостей. З перших занять з
внутрішніх хвороб ми акцентуємо увагу молодих лікарів на те, що запорукою дружніх колегіальних стосунків є глибока повага, доброзичливість і довіра, дотримання
встановленої субординації, дисципліни. Культура поведінки разом із професійною
компетентністю формують авторитет лікаря як в колективі так і серед пацієнтів.
Ще одним деонтологічним аспектом професійного спілкування є стосунки
«лікар-вчитель» і «лікар-учень». Лікар терапевтичної школи, який має належне клінічне виховання, завжди вдячний своїм наставникам. На заняттях розповідаємо, що у
ролі «лікаря-вчителя» може бути не тільки викладач, а й завідувач відділення, начмед,
досвідчений лікар. Взагалі, лікар-вчитель і лікар-учень – це найбільш глибокий і плідний союз у лікарському колективі. Про особливу вдячність лікаря щодо свого вчителя
говориться ще в клятві Гіппократа: «Клянусь… поважати того, хто навчив мене лікарському мистецтву нарівні з моїми батьками». Ці високі слова і в наш час не застарілі, не
втратили своєї сили. Здатність пам’ятати і цінувати добро, вміння бути благородним –
якості інтелігентної, культурної та сильної людини, якою і повинен бути лікар.
Важливою складовою характеру лікаря-терапевта (і не тільки терапевта) є
здатність постійно модернізувати свої знання. Ще М.Я. Мудров писав, що “в лікарській справі немає людей, які закінчили свою науку”. Він справедливо відмітив, що
лікар, який перестав вчитись і набувати знання автоматично перестає ним бути [4,
79]. Це хоч і жорстоко, але справедливо. Сьогодні інформація в терапевтичній клініці
змінюється наполовину за 2-3 роки, а тому лікар, що припинив поповнювати свої
знання через 1-2 роки катастрофічно відстає – і як діагност, і як лікувальник. Лише
самонавчання й самоаналіз дає можливість лікарю бути завжди готовим до жорсткого, а часом і жорстокого двобою з хворобами.
Ще один аспект лікарської деонтології сьогодення: чи припустима брехня в
устах лікаря? Іншими словами – чи завжди лікар має говорити хворому правду про
свою хворобу? На наш погляд правильна відповідь наступна. Якщо немає реальної
загрози життю, якщо хворий адекватно відноситься до своєї хвороби, якщо він не
потребує словесної підтримки, то йому слід говорити правду про його захворювання,
однак робити це треба в розумних межах. Брехня в устах лікаря є “святою” тоді, коли
вона скерована на те, щоб не пошкодити хворому. У деяких країнах вважають, що
хворий в безнадійному стані має право на правдиву інформацію про своє захворювання і його прогноз.
Важливе для лікаря й систематичне вдосконалення у використанні свого
професійного дійства. Відомо, що С.П. Боткін працював над удосконаленням своїх
мануальних навиків навіть тоді, коли вже був відомим клініцистом. Працюючи із
спеціальною літературою, лікар збагачує себе, удосконалюється, систематизує свої
практичні знання. “Лікар без книги – все одно, що робітник без рук,” – писав М.Я.
Мудров. Ми рекомендуємо молодому лікарю вести коротку картотеку повчальних
випадків. Такий невеликий “особистий архів” цікавих спостережень є цінним над-
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банням всього життя.
Спостережливість лікаря, його вміння глибоко мислити і розмірковувати,
складають суть ще однієї якості кваліфікованого лікаря, яке французькі клініцисти
назвали fleureclinique, тобто “клінічним нюхом”. Клінічне мислення завжди було і є
приналежне українському лікарю, тому важливо, щоб молодий лікар систематично
удосконалював свій “клінічний нюх”. Наприкінці інтернатури ми бажаємо молодим
спеціалістам гарно діагностувати, лікувати і радісно та вільно спілкуватись з людьми.
Це допомагає професійно зростати та підвищувати лікарський потенціал.
Висновок. Формування деонтології професійного спілкування в лікарівінтернів є важливою складовою частиною навчання в медичному університеті. Без
нього неможливе становлення лікаря-професіонала, успішного клініциста, ефективного медичного менеджера, психолога і комунікатора.
Література
1. Лещинский Л.А. Деонтология в практике терапевта / Л.А. Лещинский. – М.: Медицина, 2009. – 208 с.
2. Ливенець С.С. Медична етика і деонтологія – реалії і перспективи в роботі лікаря / С.С. Ливенець // Медична освіта. – № 4, 2012. – С. 87-90.
3. Макманов И.Я. Врачебная деонтология. Учебное пособие – Минск. – Выс.школа,
1998. – 157 с.
4. Билибин А.Ф. О клиническом мышлении // А.Ф. Билибин, Г.И. Царегородцев. –
М.: Медицина, 2003. – 167 с.
DEONTOLOGICAL PRINCIPLESOF PROFESSIONAL COMMUNICATION
IN MEDICAL INTERNS
B. Senyuk 1, L. Boreyko 2, S. Yurnuk 3
Bukovinian State Medical University, Chernivtsi
1
Department of Propedeutics Internal Diseases
2
Department of Nursing Care and HNE
3
Department of Forensic Pathology and Medical Jurisprudence
Summary. In the article the experience of forming deontological aspects of professional communication in medical-interns therapeutic profile.
Key words: deontological aspects, educational process, medical-interns.
ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
У ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ
Б.П. Сенюк, Л.Д. Борейко, С.В. Юрнюк
Резюме: В статье отражен опыт формирования деонтологических аспектов
профессионального общения врачей-интернов терапевтического профиля.
Ключевые слова: деонтологические аспекты, врачи-интерны.
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения.
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ДЕКІЛЬКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Ключові слова/ Keywords: сутність заняття/ essence of a class, комунікативнa
спрямованiсть/communicative aim, педагогічна майстерність/ teacher’s skills, сприятлива атмосфера/ favourable atmosphere, індивідуальна твочість студентів/ students’
individual creativity
Основними психолого-педагогічними та методичними вимогами до сучасного уроку інземної мови є комунікативність, індивідуалізація процесу навчання, мовленнєва спрямованість завдань. Основа для побудови уроку – це сукупність наукових
положень, що визначають його особливості, структуру, логіку і прийоми роботи. Цю
сукупність називають методичним змістом уроку. Занятя іноземної мови – це закінчений відрізок роботи з навчання, впродовж якого здійснюється досягнення певних
практичних, загальноосвітніх та виховних цілей. Досягнення цих цілей здійснюється
шляхом виконання заздалегідь спланованих індивідуальних і індивідуально-групових
завдань на основі засобів і прийомів навчання, які використовує викладач. Сутність
уроку полягає в його мовної спрямованості. Здійсненням комунікативної спрямованості навчання є організація такого навчання, яке підготує студентів до реального
процесу спілкування. Для цього необхідно забезпечити активность кожного студента,
уникати одноманітності в організації занятя, встановлювати зв’язок нового матеріалу з
уже вивченим і сприяти постійному розвитку потрібних навичок і вмінь.
Для кожного викладача найголовнішим є якомога продуктивніше провести
заняття, надати студентові всі можливості не лише засвоїти матеріал, а й проявити
себе, розкрити свій потенціал, побачити перспективи свого подальшого прогресу у
даному предметі. Кожен викладач протягом своєї діяльності напрацьовує певний набір методів роботи – ‘інструментарій’, який допомагає йому у здійсненні цього завдання. Проте, на цьому шляху, намагаючись зробити під час заняття якомога більше, ми інколи забуваємо про прості прийоми, які дозволяють зробити заняття більш
цікавим, продуктивним, таким, що запам’ятовується. Метою цієї статті є описати такі
прийоми роботи, що не є революційними, але можуть сприяти підвищенню ефективності заняття іноземної мови.
1. Створення сприятливої, дружньої атмосфери. В роботі з новою групою
перш за все необхідно відразу вивчити імена всіх студентів, що сприятиме встановленню необхідного мовного контакту. Також, неможливо ефективно навчати мовленнєвої діяльності, не звертаючись до індивідуальності студента. Отже, викладачу слід
вивчити інтереси, характери, взаємини, життєвий досвід студентів, їхню мотиваційну сферу і багато іншого. Часто викладач не хоче гаяти часу і відразу береться до
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справи – починає опитування, перевірку домашнього завдання, тощо. Насправді ж,
декілька хвилин на початку заняття можуть створити диво – настрій до навчання,
який триватиме протягом всього заняття. Для цього дружнє привітання, посмішка
та декілька дружніх питань принесуть бажаний результат.
2. Залишатися цікавим. Кожен викладач хотів би цього, і, насправді, це найскладніша задача, яка потребує найбільше майстерності та попередньої підготовки.
Для цього, наприклад, треба знати, що цікавить студентів. Це може бути щось не
пов’язане безпосередньо з темою заняття – події в університеті, країні, тощо. Викладач має прогнозувати таку ситуацію заздалегідь і продумати, як це використати під
час заняття, щоб студенти не обговорювали це пошепки, ховаючись від нього, а могли вільно висловити свою думку. На перший погляд, це відходження від теми, на
другий – гнучкість, яка допомогає створити ситуацію спонтанного мовлення і зберігає цікавість до заняття, а може й предмету вцілому, де можна прявити себе, висловити власну точку зору, а інколи подискутувати з іншими, включаючи викладача.
Звичайно, викладач має бути у курсі справи – насправді цікавитись тим, що цікавить
студентів, бути обізнаним в тому, що відбувається навколо, а це потребує роботи над
собою. Тоді студенти будуть шукати можливості дізнатися думку викладача з приводу того, що відбувається, висловити свою думку, що врешті решт сприятиме великої
емоційної та смислової наповненності заняття. Але для цього потрібно бути насправді зацікавленим у продуктивному спілкуванні – лише той, кому самому цікаво, може
викликати зацікавленність інших.
3. Цікава історія. Цей пункт тісно пов’язаний з попереднім, але передбачає
меньше спонтанності і більше попередньої підготовки. На кожному занятті англійської мови має бути присутня хочаб одна цікава історія для розуміння та подальшого
обговорення. Важливим є те, щоб студенти пригадували ці історії із задоволенням,
щоб їх було цікаво обговорювати, тому що в них міститься якась цінна думка або мораль – викладач врешті решт має дбати не тільки про якісну вимову, а й про духовний
розвиток кожної особистості.
4. Використання «гаджетів» не є новою ідеєю, використання так званих ТЗО
було обов’язковою вимогою до сучасного заняття. Але на кожну вимогу можна подивитись по-новому, використовуючи те, що вже присутнє на кожному занятті – мобільні телефони студентів. Кожен викладач може проявити фантазію щодо їхнього використання,
але наш досвід доводить, що дуже продуктивним є інтерв’ю з відомою людиною, де в ролі
відомої людини виступає один зі студентів, або «опитання громадської думки» з приводу теми заняття, або будь-якого цікавого питання. Студенти працюють у парах, а потім
презентують записане ними «інтерв’ю»; в іншому випадку це може бути «пресконференція», тощо. Такий вид діяльності містить як групові так і парні види роботи, елементи
рольової гри, індивідуальну твочість студентів. Крім цього, це може бути гарною ідеєю
для тих студентів, кому важко виступати із промовою на публиці – вони представляють
її у вигляді запису. Звичайно, цей вид діяльності не може стати головним на занятті, але
він допоможе урізноманітнити його. Також наявність планшетів має використовуватись
максимально доречно – можна дати студентові або групі студентів завдання проілюструвати ключові моменти заняття і таким чином залучити до роботи.
5. Використання цитат та висловлювань відомих вчених, політиків, письменників, філософів. Цей вид діяльності є надзвичайно продуктивним, він викликає
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жваву зацікавленність у багатьох студентів. Звичайно, висловлювання мають бути
підібраними відповідно до темі заняття і викликати бажання висловити думку. Добре, якщо висловлювання мають суперечливий зміст і студенти можуть підтримати,
або спростувати одну з думок, надаючи свої аргументи за і проти. Цитати та висловлювання можуть бути приводом до дискусії під час заняття і домашньою темою для
написання есе. Одним з прийомів для пожвавлення роботи може бути «розрізання»
цитат та висловлювань різних людей на змістовні частини, так, щоб студенти самі
змогли скласти з них цілі висловлювання (непомітний для студентів елемент контролю розуміння прочитаного).
6. Порушення правил. Для багатьох викладачів, особливо тих, хто має багатий
досвід роботи, стає притаманним вести заняття чітко згідно з попередньо складеним
планом, міцно тримати у руці «нитку» заняття. Це не недоліком, але часто студенти
заздалегідь знають, що за чим відбуватиметься на кожному занятті без виключення – спочатку перевірка домашнього завдання, потім словниковий диктант, тощо.
Порушення цього правила хочаб інколи лише приверне увагу студентів, внесе спонтанність в заняття (хоча кожен «спонтанний» для студентів крок бажано заздалегідь
запланувати і підготувати, щоб «нитка» заняття залишалась у руках викладача).
7. Використання лінгвістичних та ситуативних жартів. Цей пункт більше за інші потребує попередньої підготовки та досвіду викладача, який має накопичити арсенал лінгвістичних жартів на кожну можливість це зробити з користю
для навчання. Наприклад, жарт з теми ‘Cooking Traditions’ – «What does a sea monster eat? – Fish and ships.» може відразу показати реакцію студентів – зрозуміли чи
ні. В цієї миттєвої реакції і полягає головна цінність жартів як найкращого прояву
мовленнєвої спонтанності. Таких прикладів в роботі викладача має бути безліч.
Складніше з ситуативними жартами – вони насправді дуже пожвавлюють заняття,
але їх не можливо підготувати заздалегідь, вони можуть виникнути лише спонтанно,
у зв’язку з певною ситуацією. Тут головною порадою є добре знати своїх студентів,
не ризикувати стати образливим, якось зачепити гідність людини. Ці рекомендації не
є стовідсотковою гарантією гарного заняття, але вони можуть допомогти пригадати
прості речі, які сприятимуть доброму настрою та дружній атмосфері, без яких таке
заняття є просто неможливим.
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МОДЕЛІ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ
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Однією з головних особливостей сучасності є швидка втрата актуальності
професійних знань і навичок, адже існує необхідність вузької спеціалізації
випускників вищих навчальних закладів та постійного розвитку. Вимоги, які зараз
висуваються до підготовки молодих і вже досвідчених фахівців мають спільну
особливість – бажання та здатність до постійного самонавчання та саморозвитку,
саме тому такий підхід потребує навчання протягом усього життя. В Україні існує
потреба створення нових та покращення вже існуючих освітніх структур, призначені
для забезпечення безперервної професійної освіти педагогів.
Дослідженням проблем підвищення рівня професійної кваліфікації фахівців,
зокрема, аспектів методологічних основ неперервної професійної освіти, а також
порівняльним аналізом ступеневої освіти в Україні та за кордоном займалися такі
науковці як С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Козаков, В. Кремінь, Н. Ничкало, В. Олійник,Т.
Кошманова, Л. Пуховська, М. Лещенко.
Сфера безперервного професійного розвитку вчителів має зростаючий
інтерес у Великій Британії і на міжнародному рівні.
Метою даної статті є розгляд ряду моделей безперервної професійної
освіти та структури, в якій вони можуть бути проаналізовані, а також аналіз цілей
кожної моделі, виявляючи питання влади у зв’язку з центральним управлінням,
індивідуальною автономією професії вчителя і автономії в професії загалом.
Підвищена увага до безперервного професійного розвитку у Великій Британії не є унікальною, так як його важливість частіше визнається в країнах по всьому
світу. Розвиток вчителя в контексті школи є ефективнішим, тому все більше і більше
шкіл заохочується брати участь у спільному плануванні розвитку фахівців.
Система безперервної професійної освіти дошкільних фахівців може бути
структурована й організована різними способами, а також з різних причин. Хоча
більшість досвіду фахівців може розглядатися як засіб отримання або підвищення
знань, навичок і відносин. Це не просто тип професійних знань,яких набувають, але
й контекст, через який вони отримані, а відповідно і застосовані, що насправді допомагає зрозуміти природу цих знань. Виділяють три основні контексти, у яких набуваються професійні знання: академічний, інституційне обговорення політики та
практики, та сама практика. [6]
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Очевидно, що придбання знань не перебуває виключно в межах будь-якого
одного з цих трьох контекстів, але ідентифікація різних контекстів є корисною в
аналітичних межах. Моделі, розглянуті у цій статті, відображають різний ступінь
важливості, що вміщується в кожному з цих контекстів, в якості можливих місць
придбання знань, а їх розгляд допомагає аналізу, що лежить в основі програм, які
підтримуються різними моделями.
Як свідчать результати аналізу джерельної бази, у широкому сенсі визначено
дев’ять моделей, які були розділені на наступні категорії:
• навчальна модель (the training model)
• модель присудження нагороди (the award-bearing model)
• модель недостачі (the deficit model)
• каскадна модель (the cascade model)
• заснована на стандартах модель (the standards-based model)
• модель коучинга / наставництва (the coaching/mentoring model)
• модель спільноти практики (the community of practice model)
• модель дослідницької діяльності ( the action research model)
• перетворююча модель ( the transformative model).
Кожна з цих моделей буде розглядатися, у свою чергу, спираючись на конкретні
приклади з британського контексту, перш ніж перейти до обговорення їх взаємодії і
їх відносного потенціалу підтримки перетворюючої практики. Проте, слід зазначити,
що дев’ять моделей не пропонується в якості вичерпного чи виняткового варіанту, а,
скоріше, вони є спробою на виявлення ключових характеристик різних видів CPD з
метою здійснити більш глибокий аналіз фундаментальних питань мети. [6]
Навчальна модель
Навчальна модель є всесвітньо впізнаваною і в останні роки, можливо, є
домінуючою формою безперервного професійного розвитку дошкільних фахівців.
Ця модель підтримує основану на навичках, технократичну точку зору викладання,
що надає вчителям можливість оновити свої навички для того, щоб бути в змозі
продемонструвати свою компетентність. Як правило, це «передача» вчителеві
«експертом» певних знань, визначених останнім, а «отримувач» має в цьому процесі
пасивну роль. У той час як процес навчання може проходити в рамках навчального
закладу, в якому працює учасник, він найчастіше відбувається за його межами, що
часто є об’єктом критики з приводу відсутності зв’язку з поточним контекстом класу, в
якому учасник працює. Однією з основних труднощів, що веде до неякісного навчання,
є зв’язок з основними моральними цілями, що є основою професіоналізму.
Ця модель є сумісною, хоча і не завжди пов’язана з стандарто-орієнтованою
точкою зору розвитку вчителів, де вчителі прагнуть продемонструвати певні навички,
зазначені в узгоджених на національному рівні стандартах. Модель підтримує високий
ступінь централізованого контролю, часто завуальований, як забезпечення якості,
де центр уваги твердо базується на узгодженості та стандартизації. Модель потужно
підтримує вузький погляд на навчання та освіту, в результаті чого стандартизація
навчальних можливостей затьмарює необхідність для вчителів грати активну роль
у визначенні та досягненні їхніх власних потреб у розвитку. Домінуючий дискурс у
Великій Британії, як і в багатьох інших країнах, підтримує поняття, що стандартизація
навчання прирівнюється до поліпшення у досягненні викладання, навчання та набуття
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знань учнями. Дійсно, викладення контексту розвитку статутної програми фахівця
дошкільної освіти, поєднання стандарто-орієнтованого підходу із взаємодіючою
навчальною моделлю, стверджують, що звіти про компетенцію і стандарти, повинні
сприяти тому, щоб розвиток і навчання були чітко взаємопов’язані і ефективно
орієнтовані на навички і знання, необхідні для вчителів.
Незважаючи на всі недоліки, навчальна модель визнана ефективним засобом
отримання нових знань, хоча і в ізольованому контексті. Вона забезпечує ефективний
спосіб для домінуючих зацікавлених сторін щодо контролю та обмеження порядку
денного і місця вчителя в пасивній ролі в якості одержувачів спеціальних знань.
Модель присудження нагороди
Ця модель є однією з тих, що зазвичай базується на завершенні відзначеної
програми навчання присудження нагороди, але не виключно, що може й
ратифікуватись університетом. Це зовнішнє ратифікування може розглядатися
як знак якості, але в рівній мірі і як здійснення контролю перевіряючими і / або
фінансовими органами.
Впровадження дипломованої програми вчителя в Шотландії та Англії являє
собою цікавий приклад того, як програми присудження нагород, ратифіковані
університетом, можуть стати основою структури безперервного професійного
розвитку. У той час, коли разом з акредитацією Головної вчительської ради, надає
необхідний елемент забезпечення якості та безперервності освіти, на практиці це
також служить для обмеження доступності інших програм присудження нагород та
стандартизації досвіду тих, працює над дипломованою програмою вчителя.
Тим не менш, в поточному дискурсі освіти в Шотландії та Англії є акцент на
професійних діях, які не завжди підтримують те, що сприймається як «академічні», а
не «практичні». Отже, існує, тиск на курси присудження нагороди, які зосереджені на
шкільній практиці, часто за рахунок питань цінностей і переконань.
Фундаментальне значення дипломованого статусу фахівця дошкільної
освіти було предметом широких суспільних дебатів. Аргументи були зосереджені
навколо акценту на “професійне” на відміну від “академічних” програм. Цей дискурс
призвів до звинувачень щодо недоречності «академічної» роботи, що проводиться в
університетах, і і зосередженні уваги замість цього на практичних елементах навчання.
Інтерпретація «професійний» і «академічний» як антонімів свідчить про застереження
щодо концепції професіоналізму вчителів у домінуючому дискурсі освіти. [7]
Цей конкретний приклад ілюструє спосіб, за допомогою якого
домінуючий дискурс вплинув на програми присвоєння нагород, що, у свою чергу,
відображає приватні ідеологічні імперативи потенційно за рахунок академічної та
інтелектуальної автономії.
Модель недостачі
Професійний розвиток може бути розроблений спеціально для вирішення
передбачуваного дефіциту знань і навиків у роботі вчителів. Це цілком може бути
вирішено в рамках службової діяльності, яка сама по собі є предметом суперечки щодо
його основної мети. Деякі науковці відзначають, що управління ефективністю можна
розглядати як засіб підвищення стандартів або «як елемент державного втручання
в більшу ефективність і підзвітність» [5]. Тим не менш, виконавчий менеджмент
вимагає того, щоб хтось взяв на себе відповідальність за оцінку та управління змінами
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в діяльності вчителів, і це включає в себе, у разі необхідності, спроби виправити
очевидні недоліки в діяльності окремих вчителів. Однак, не завжди є зрозумілим те,
якими є очікування щодо компетентного виконання і яке саме поняття компетенції
відображається.
У той час як модель недостачі використовується, щоб спробувати виправити
очевидні недоліки окремих вчителів, основні причини поганої роботи вчителів пов’язані
не тільки з окремо взятим фахівцем, а й з організаційною та управлінською роботою.
Дійсно, приписувати провину окремим вчителям, а також розглядати безперервну
освіту як засіб виправлення окремих слабких сторін, використовується дана модель,
згідно з якою колективна відповідальність не розглядається, тобто система сама по собі
не є можливою причиною невдачі вчителя для демонстрації потрібної компетенції.
Вона також передбачає необхідність вихідного показника компетенції.
В контексті дошкільних закладів ефективна колективна компетенція
залежить від керівництва, яке сприяє трьом конкретним умовам, а саме: створення
колективного почуття подій на робочому місці; розробка та використання бази
колективних знань і розвиток почуття взаємозалежності. Цей аргумент явно не
співставний з поняттям моделі недостачі, яка приписує вину за недовиконання
окремих осіб і не приділяє належну увагу колективній відповідальності.
Каскадна модель
Каскадна модель включає в себе відвідування окремими вчителями «тренінгів», а потім розповсюдження (каскадний процес) інформації серед колег. Вона зазвичай використовується в ситуаціях, коли ресурси є обмеженими. Хоча ця модель була
дуже популярна на початку 1990-х, після того, як місцеві реорганізації уряду призвели до посилення розподілу ресурсів, ця модель зараз використовується рідше.
Щодо питань, що стосуються умов, необхідних для успішного навчання,
можна припустити, що одним з недоліків цієї моделі є те, що в каскадному процесі
передаються, як правило, навички, іноді знання, але рідко цінності. Адже, для ефективної педагогічної освіти «потрібно зрушити акцентом з питання« що »і« як »на питання «чому» [4].
У зв’язку з цим можна стверджувати, що каскадна модель підтримує фаховий
вид навчання, де знання та навички мають пріоритет над поглядами і цінностями.
Вона також нехтує спектром навчальних контекстів, припускаючи, що саме знання є
важливою частиною процесу, а не обов’язково контекст, в якому вони отримані або
використовуються.
Заснована на стандартах модель
Дана модель применшує поняття вчителювання як складне, контекстнозалежне, політичне та моральне зусилля, скоріше являє собою бажання створити
систему навчання та педагогічної освіти, які можуть генерувати і емпірично перевірити зв’язок між ефективністю роботи учителя та розвитком дитини. Ця «наукова»
основа, на які спирається розвиток стандартів, обмежує можливості альтернативних
форм безперервного професійного розвитку. Модель також спирається на біхевіористську точку зору, зосередивши увагу на компетенцію окремих фахівців і, як наслідок, нагороди за рахунок спільного і колегіального навчання.
Нав’язані ззовні форми звітності та контролю, такі як стандарти, свідчать
про відсутність поваги до власних здібностей вчителів для критичного дослідження.
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Дійсно, цей аргумент можна було б брати до уваги і надалі, вважаючи, що це не тільки
неповага, але й встановлення чітких очікуваннь щодо ступеня відповідальності вчителів за своє власне професійне навчання, заклик бути залежними від центрального
напряму, навіть в оцінці власних можливостей для навчання.
Серед недоліків цієї моделі виділяють відсутність уваги до центральних
і спірних питань, що стосуються цілей навчання, адже педагогічна освіта повинна
бути пронизана критичним дослідженням соціальних цілей, майбутніх можливостей, економічних реалій та морального спрямування. Рух в напрямку підвищення
рівня стандартизації в галузі педагогічної освіти як на первинному, так і наступних
етапах, є частково відповіддю на зростаючу стурбованість з приводу спроможності
держави конкурувати в глобальній економіці. Таким чином, у цьому контексті стандартизацію можна прирівнювати до гонитви за поліпшенням економічного статусу.
Незважаючи на наявність великої кількість літератури, де критично розглядають засновану на стандартах модель, в певних контекстах вона є необхідною.
Наприклад, в рамках дипломованої програми вчителя, члени команди розробників
стверджують, що активний підхід до розвитку стандарту для дипломованих вчителів
призведе до більшої кількості залучення вчителів. Можна стверджувати, що стандарти також забезпечують «спільну мову», що дозволяє вчителям вступити в діалог про
їх професійну практику.
Проте, ці переваги повинні гармоніювати з визнанням потенційного звуження
стандартами концепції вчителювання, та й взагалі, щоб зробити непотрібним для вчителів розгляд альтернативних концепцій за межами тих, які підтримують стандарти.
Модель коучинга / наставництва
Ця модель охоплює різні практики, які засновані на ряді філософських передумов. Тим не менш, її визначальною характеристикою є важливість взаємовідносин,
як правило, двох фахівців. Як коучинг, так і наставництво мають цю характеристику,
хоча більшість спроб розрізняти ці два поняття вказують, що коучинг базується на
навичках, а наставництво включає в себе елемент «консультації та професійної дружби» [5]. Дійсно, наставництво також часто має на увазі відносини, де один з партнерів
є новачком, а інший, більш досвідченим.
Відносини наставництва або коучингу можуть бути колегіальними, для «рівного коучингу», але, ймовірніше, ієрархічними, коли кожному новому вчителю гарантується наставник, який підтримує процес безперервного професійного розвитку
і бере участь в оцінці компетенції нового вчителя. Ключовим поняттям цієї моделі є
те, що професійне навчання може проходити в дошкільному контексті, а може бути
підвищеним за рахунок спілкування з колегами.
Відносини наставництва мають колегіальний характер і використовуються
вчителями для вчителів. Ці два кінці спектру вказують на явну різницю в концептуальному плані, на мету наставництва.
Хоча основною метою моделі коучингу / наставництва є взаємодоповнення і
випробування, якість міжособистісних відносин має вирішальне значення. Для того,
щоб ця модель була успішною, учасники повинні мати добре розвинені навички міжособистісного спілкування. Цікаво відзначити, те, що в той час як нові механізми
введення на посаду вимагають, щоб кожен новий учитель мав призначеного наставника, немає ніяких вимог до останнього.
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Отже, в той час як ключовою характеристикою моделі коучингу / наставництва є її опора на взаємовідносини, вона може, залежно від її основної філософії, підтримувати концепцію передачі або перетворення.
Модель спільноти практики
Існує чіткий взаємозв’язок між спільнотами практики і взаємодоповнюючою
складною за формою моделлю коучингу / наставництва, розглянутої вище. Істотна
відмінність між ними полягає в тому, що спільнота практики зазвичай включає в
себе більше двох осіб і не обов’язково базується на конфіденційності. Тим не менше,
модель коучингу / наставництва є ієрархічною, базується на оцінюванні, тому, не настільки тісно пов’язана з моделлю спільноти практики.
Навчання в рамках різних педагогічних спільнот включає в себе три основні процеси: розвиток форми взаємного залучення; розуміння і підтримка ініціативності, а також
розробка стилю і дискурсів. Навчання в рамках спільноти практики відбувається як результат цієї спільноти і її взаємодії, а не тільки в результаті запланованого навчання.
Тим не менш, поінформованість учасників про існування спільноти, безумовно, займає центральне місце. Залежно від ролі індивіда як члена ширшої команди,
навчання в рамках такої спільноти може бути або позитивним та активної досвідом,
або пасивним, коли колективна мудрість домінуючих членів групи формує розуміння
іншими індивідами спільноти її ролі.
Коли професійна діяльність є колективною, кількість знань певного навчального закладу не може бути виміряна загальною сумою знань, якими володію її окремі
члени. Більш прийнятним показником є знання, отримані в процесі взаємовідносин
між людьми.
Основою для успішного набуття знаньв спільноті є питання влади. Спільнота практики повинна створити своє власне розуміння спільної діяльності, що дозволить її членам мати певний рівень контролю над програмою. Для професійного
навчання, що буде проходити в цьому контексті, це не повинно бути ні в формі підзвітності, ні в формі управління ефективністю.
Тому, в той час як спільнота практики може потенційно фіксувати домінуючі дискурси некритично, за певних умов може також виступати в якості потужного
місця трансформації, коли загальна сума індивідуальних знань і досвіду значно посилюється через колективні зусилля.
Модель дослідницької діяльності
Дослідницьку діяльність можемо визначити як «вивчення соціальної ситуації із залученням учасників як дослідників, з метою поліпшення якості дій в її межах»
[1]. «Якість дії» можна розглядати як розуміння учасниками ситуації, а також діяльність в певній ситуації.
Прихильники моделі дослідницької діяльності [3], припускають, що вона має
більший вплив, коли її поділяють у спільнотах практики. Проте, природа співпраці
не є обов’язковою умовою моделі дослідницької діяльності.
Спільна дослідницька діяльність є альтернативою пасивної ролі, що
нав’язується вчителям у традиційних моделях професійного розвитку. Вчителів заохочують розглядати дослідження як процес, а не просто продукт чужої діяльності. Це
також засіб обмеження залежності від зовнішніх досліджень, зміна балансу сил у бік
самих вчителів через їх визначення і здійснення відповідних наукових досліджень.
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Дослідницьку діяльність в якості моделі безперервного професійного розвитку було визнано успішною в наданні фахівцям дошкільної освіти можливості задавати критичні питання щодо їх практичної діяльності. Модель дослідницької діяльності,
очевидно, має значний потенціал для практичної діяльності і професійної автономії.
Перетворююча модель
Ця модель передбачає поєднання цілого ряду процесів і умов – аспекти, які
описані в інших моделях. Головною характеристикою є поєднання практики та умов,
які підтримують перетворюючу програму. У цьому сенсі можна стверджувати, що перетворююча модель не є чітко визначеною сама по собі, а вона визнає діапазон різних
умов, необхідних для перетворюючої практики.
Також цю модель визначають як засіб підтримки освітніх змін [2]. Необхідним є не масовий перехід до моделей, що зорієнтовані на вчителя та певний контекст,
а кращий баланс між згаданими раніше типами моделей.
Можна було б стверджувати, що ключовою характеристикою перетворюючої моделі є її ефективна інтеграція ряду моделей, описаних вище, разом з реальним
почуттям обізнаності про проблеми влади, тобто програм, які вирішуються через
цей процес. Хоча прикладів цієї моделі немає багато в якості доказів, за винятком
обмеженої дрібної науково-дослідної діяльності [4], вона все частіше з’являється
в науковій літературі. Дійсно, як видається, вона забезпечує альтернативу обмежуючим стандартам, підзвітності та управління продуктивністю, можливо, могла
б бути класифікована як постструктуралістский підхід до неперервної освіти дошкільних фахівців.
Хоча кожна з цих моделей описує набір певних характеристик, моделі не можуть
використовуватись окремо, вони швидше описують домінуючі характеристики конкретних підходів до безперервної професійної освіти. Це дозволяє створювати структуру, за
допомогою якої її політика і практика може бути проаналізована та порівняна.
Отож, можна визначити такі цілі безперервної професійної освіти дошкільних фахівців:
1) реформування освіти та дошкільних закладів, тобто забезпечення вчителів необхідними навичками для здійснення таких реформ відповідно до рішень інших (як правило, державних);
2) інформування, розвиток й забезпечення критики самих реформ. Через те,
що неперервна освіта часто розглядається як засіб реалізації реформ або змін у політиці, це може служити для маскування питань, пов’язаних з основною метою такої
діяльності. Тому одним з голових завдань є «здатність безперервної професійної освіти забезпечити вчителів індивідуально і колективно здатністю діяти в якості формувачів, промоутерів, і добре поінформованих критиків реформ» [6].
Ці дві різні цілі створюють дуже різні моделі. Наприклад, модель присудження нагороди та модель недостачі, «перехідні» моделі підтримують функцію підготовки вчителів для реалізації реформ. З іншого боку, підтримка вчителів у сприянні та
формуванні політики в галузі освіти і практики, дозволить використовувати модель
дослідницької діяльності і перетворюючу модель. Інші три моделі, викладені в цій
статті, можна вважати «перехідним» в тому сенсі, що, що вони мають потенціал для
підтримки основної програми, сумісної із цими двома цілями безперервного професійного розвитку дошкільних фахівців.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF SHIP ENGINEERS’ TRAINING
WHILE STUDYING PROFESSIONALLY ORIENTED SUBJECTS
The article is devoted to the question of improving the quality of future ship engineers’
training. Creation of proper pedagogical conditions for professional training while studying
professionally oriented disciplines is represented as one of the means for solving the problem.
Pedagogical conditions which will contribute professional training of future ship engineers in
the best way are reviewed in the article. The author of the article grounds that pedagogical conditions such as implementation of integrative approach, positive motivation, actualization of
the experience and reflexive approaches will be most effective in ship engineer’ training.
The search of ways to improve the quality of future ship engineers training shows
that one of the variants to solve the problem is to create proper pedagogical conditions
for professional training while studying professionally oriented disciplines provided by the
training program for ship engineers.
Professionalism, readiness to continuous self-improvement, productive work and
professional advancement; professional mobility; the ability to adapt quickly in changeable
conditions of modern world, which has all signs of globalization (common market, industry
internationalization, population mobility and multilinguism) – have to be the main conditions for competitiveness and demand for a contemporary maritime professional in the
professional market. An all this is ensured by the main mean of communication and professional advancement – by international language which nowadays is English. The purpose
of the article is to define main pedagogical conditions for professional training of maritime
educational institutions cadets by means of English language (for professional purposes).
Such scientists as Y. Babanskii, O. Belkin, V. Zagvyazinskii, N. Ipolitova, N. Kuzmina, I. Lerner, V. Maximova, V. Nesterov, Y. Sokolnikova, N. Sterihova, I. Rachenko, N. Yakovleva etc. were involved in the development of the “pedagogical conditions” problem in
various aspects of pedagogical science. The essence of the concept “condition” in Ukrainian
explanatory dictionary is defined as the necessary circumstance that makes fulfillment, creation or formation of something possible or contributes anything [1, 1506]; at the same
time the concept of the “circumstance” is characterized as the set of conditions under which
something happens[2, 134]. Philosophy considers concept “condition” as philosophical category which reflects universal relation of the thing to the factors due to which it appears
and exists. Due to the presence of appropriate conditions properties of things move from
possibilities into reality [8, 482].
Concepts “pedagogical conditions” and “didactic conditions” are used in teaching.
They are interrelated and complement each other. Concept “didactic conditions” is defined
as a set of objective possibilities of educational content, methods, organizational forms and
material resources for its implementation and it provides successful achievement of the goal.
The conditions which are deliberately created in educational process and which have to provide the most effective course of it are referred to as pedagogical conditions [2, 134]. So,
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Ключові слова: диригентсько-хорова підготовка, диригентська техніка, самостійна робота, міжпредметні зв’язки.
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interdisciplinary communication.
Сучасний етап суспільного розвитку характеризується суттєвими змінами
у сфері освіти: відбувається переосмислення педагогічних цінностей, виникає необхідність пошуку нових шляхів розвитку особистості, найбільш повного розкриття її
творчого потенціалу. Вирішення зазначеного кола проблем неможливе без серйозних
змін у системі підготовки вчителя, адже саме він є носієм нових педагогічних ідей,
провідником їх безпосередньо в життя.
Диригентсько-хорова підготовка вчителя музичного мистецтва в умовах
вищого навчального закладу педагогічного профілю здійснюється у процесі викладання усіх предметів диригентсько-хорового циклу, а саме: “Хорове диригування”, “Хорознавство”, “Хоровий клас і хорова практика”, “Аранжування і читання хорових партитур”, “Сольний спів”, а також спецкурсів: “Історія хорового
виконавства”, “Методика і практика роботи з дитячим хором”, “Дитяча хорова
література”, “Методика викладання диригування”, які також включені до блоку
фахових дисциплін.
Важливість цих дисциплін визначається специфікою роботи вчителя, спрямованої на практичну реалізацію завдань музично-естетичного виховання учнів за-
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собами хорового співу, який є важливою формою музично-естетичного виховання
молоді у загальноосвітній школі.
Педагогічні завдання циклу диригентсько-хорових дисциплін спрямовуються на розвиток музичного слуху, відчуття ритму, музичної пам’яті і музичного
мислення, артистизму, оволодіння комплексом знань та формування у студентів
практичних вмінь й навичок, які забезпечують творчу вокально-хорову роботу у загальноосвітній школі. За час навчання студенти повинні опанувати методику аналізу
хорового твору, засобі спілкування з хоровим колективом, набути навичок добору та
накопичування репертуару для роботи з дитячими хоровими колективами на уроках
музики та у позаурочний час.
Тому на музично-педагогічних факультетах та мистецьких відділеннях вищих
педагогічних навчальних закладів значна увага приділяється хормейстерській підготовці студентів з індивідуального диригування. У класі хорового диригування викладач має змогу глибоко вивчити особистість студента, його музичні здібності і художній
смак, що дозволяє йому знаходити найдійовіші шляхи музичного розвитку, керувати музичною діяльністю свого студента, спрямовувати її на досягнення професійновиконавських і виховних цілей. Особливості викладання в класі індивідуального диригування в достатній мірі знайшли своє відображення в роботах цілого ряду авторів
(П.Г. Чеснокова [4], К.К. Пігрова [3], Г.А. Дмитрієвського [1] та ін.).
Основна завдання навчання хоровому диригуванню полягає у всебічній підготовці студентів до основного виду багатогранної діяльності вчителя музичного
мистецтва – управлінню хором. Задача ця надзвичайно складна, оскільки потребує
систематичного розвитку у студента здібності до музично-слухових уявлень, співочих навичок, формування вокально-хорового мислення, яке дає можливість розуміти
і “чути” втілені в хоровому звучанні образи твору, що вивчається. Адже диригування
хоровим твором базується на ясному слуховому уявленні особливостей його звучання, на умінні передавати в диригентських жестах його емоційний зміст і вимагати від
хору відповідного виконання.
Диригентська техніка в широкому смислі може бути сформована лише всім
циклом диригентсько-хорових дисциплін і особливо практикою управління колективом. На долю уроку диригування, таким чином, випадає формування диригентської
техніки у вузькому смислі (“тактування”) і розвитку виконавських якостей майбутнього диригента.
Іншим завданням уроку є розвиток виконавських якостей майбутнього диригента або навчання його художній стороні диригування. Як виконавець диригент
має право на власну інтерпретацію твору. Завдання педагога – дати студенту знання
про засоби інтерпретації і навчити його ними користуватися. Втілення у виконанні
розуміння і емоційного ставлення до змісту твору складають суть інтерпретації музики диригентом-виконавцем.
Лекційний спецкурс звичайно виходить за рамки інваріантної складової
навчального плану. Однак його зміст розширює й поглиблює наукові і науковопрактичні знання, отримані в рамках програми нормативних дисциплін, сприяє
їх творчому переосмисленню. Через зміст певного спецкурсу студенти вводяться
в проблематику певної наукової школи, набувають досвіду творчого пошукового
мислення [2, 113].
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Практична частина спецкурсу реалізується на семінарах з дисциплін “Педагогічна майстерність”, “Практика роботи з дитячим хором” та в індивідуальному
класі з диригування.
З блоку професійних дисциплін ми пропонуємо впроваджувати семінари
з педагогічної майстерності за такими темами: “Значення невербальної комунікації в процесі диригентсько-хорової діяльності”, “Структура невербальних засобів у
комунікації вчителя-диригента”, “Елементи театральної педагогіки, застосовувані у
диригентсько-педагогічної майстерності майбутнього вчителя музики”, “Формування педагогічно-виконавського вміння в процесі професійної підготовки майбутніх
вчителів-диригентів”, “Елементи акторської майстерності в диригентсько-хорової діяльності”, “Стиль диригентсько-педагогічного спілкування ”.
Актуальною педагогічною умовою залишається організація самостійної роботи студентів, впровадження якої ґрунтується на зацікавленні студентів новими
формами проведення практичних завдань, заліків, іспитів, академконцертів, зокрема, проведення їх у відкритій формі з наданням студентові ролі викладача та оцінки
його діяльності як викладача іншими студентами, що має назву рольового принципу
у навчальному процесі. Дієвим методом організації самостійної роботи студентів у
процесі диригентсько-хорової практики є ділові ігри. Умови гри передбачають моделювання тієї чи іншої конкретної ситуації у роботі з хором. У діловій грі можна
змоделювати цілісну професійну діяльність керівника хорового колективу, де яскраво виявляються потенціал професійних та особистих якостей студента. Результативність формування їх та розвитку буде значно вищою, якщо методика репетиційної
роботи з хором студента буде ґрунтуватись на єдності емоційно-вольових, технологічних, соціально-психологічних та духовно-особистісних компонентів диригентської майстерності.
Таким чином, професійна спрямованість дисциплін диригентсько-хорового
циклу, використання міжпредметних зв’язків, організація самостійної роботи студентів – не самоціль, а засоби досягнення активізації навчально-виховного процесу.
Вони слугують головній меті – формування творчої особистості фахівця, призначення якого полягає в тому, щоб бути просвітителем людських душ.
Список використаних джерел:
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ВИКОРИСТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
В НАУКОВІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ
Процеси інтеграції в Європі невпинно впливають на усі галузі суспільства,
включаючи освітню. Все більше вищих навчальних закладів залучаються до програм
і проектів обміну студентів, а студенти отримують можливість здобувати освіту за
кордоном. В рамках проектів «Еразмус Мундус» і «Темпус» здійснено обмін студентами на викладачами. 46 країн задіяні до Болонського процесу. Країни Європейського
Союзу підписали угоду про взаємне визнання кваліфікацій та дипломів, що збільшило мобільність робочих кадрів і студентів. У Плані дій із сприяння розвитку мов
та мовному різноманіттю (2004-2006) наголошується на необхідності оволодінням
принаймні 2 іноземними мовами для успішного навчання та працевлаштування в
Європі [2, с. 7]. Цей документ також передбачає ефективне використання чинних
міжнародних програм «Леонардо да Вінчі» і «Сократ», спрямованих на оптимізацію
навчання іноземних мов на міжнародному рівні, співпрацю в спільному розробленні
дидактичних матеріалів і розвиток методики навчання, а також сприяють мобільності студентів і педагогічних кадрів.
У той же час Рада Міністрів ЄС наголошує на тому, що «держави- учасники
можуть досягнути більшої гармонії в накресленні спільної мовної політики за умов
співпраці та гармонізації мовної політики на національних рівнях» [3, с. 1], і закликає
зробити необхідні кроки щодо започаткування ефективної європейської
системи обміну інформацією в галузях наукових досліджень, навчання мов і всебічного використання інформаційних технологій» [3, c. 11].
Ці завдання діють відповідно до положень документу «Біла Книга: навчання
та вивчення: назустріч суспільству, що вчиться», прийнятого Європейською Комісією в 1995 році, яка закликає уряди європейських держав залучити громадян своїх
країн до вивчення щонайменше двох мов європейської спільноти в додаток до своєї
рідної, та створити сприятливі для цього умови.
У підтримку мовної політики ЄС 2001 рік був оголошений Європейським роком мов, а 26 вересня офіційно визнане Днем мов. У рамках програми Європейського
року мов у 2001 році у Відні відбулася міжнародна конференція під назвою «Ціна
одномовності». Це зібрання констатувало той факт, що одномовність становить суттєву перешкоду для міжнародного економічного, політичного та культурного співробітництва, а освіта повинна базуватися на багатомовних засадах. Тому особливий
наголос ставиться на впровадженні багатомовності в царині наук, зокрема гуманітарних, що передбачає застосування, окрім англійської, ще й інших європейських
мов у наукових дослідженнях, проектах, публікаціях тощо [5, с. 1–3]. У Швеції, Данії,
Норвегії заохочується проведення наукових досліджень шведською, англійською та
німецькою мовами, а університети та школи пропонують освітні послуги цими мо-
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вами [1, c. 3].
Відтак постало питання проведення наукової роботи студентів іноземними
мовами. Україна не стоїть осторонь цих процесів, а вітчизняні університети та активно залучаються до викладання англійською мовою, що дозволяє їм, зокрема, пропонувати свої послуги студентам з інших країн.
Останнім часом в Україні гостро постала проблема якості викладання гуманітарних наук, які мали б виховувати свідомих та здорово-мислячих громадян, а,
натомість, сприймаються як непотрібні, предмети і нецікаво викладаються, не доноситься цінність знань з цих предметів.
Наше дослідження засвідчує, що проведення наукового пошуку іноземною
мовою студентами економічного профілю можливе і має низку переваг. На базі нашого інституту наукові дослідження студентів почали проводитися викладачами
іноземних мов кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін. Згодом до них
долучилися й інші викладачі цієї кафедри та кафедр фінансів і кредиту, економіки
підприємства та обліку та аудиту.
Метою нашого дослідження є з’ясувати, які проблеми виникають в процесі
такої діяльності? Який результат очікується від проведення наукової роботи з гуманітарних і фундаментальних дисциплін іноземною мовою? Постають також питання:
що ми можемо запропонувати студентам? Які компетентності будуть сформовані в
студентів в процесі цієї роботи?
Студентів заохочують до наукових досліджень в рамках підготовки доповідей до вузівських та міжвузівських конференцій та семінарів, а також в контексті
комплексних індивідуальних завдань з дисциплін. Теми доповідей передбачають використання друкованих та електронних іноземних джерел. В процесі підготовки доповідей студенти мають можливість активізувати такі види мовленнєвої діяльності
як читання і письмо. Вони шукають необхідну інформацію, вводячи в пошук словосполучення або речення, урізноманітнюючи їх структурну побудову для ефективного пошуку. Швидке наскрізне читання (skimming) дозволяє виокремити необхідну
відповідну інформацію. Таким чином студенти водночас вивчають і запам’ятовують
лексичні одиниці, щоб на другій стадії пошуку активізувати їх, що розвиває їх
лексичну і стратегічну компетентності.
Наступним кроком є аналіз і синтез зібраної інформації. Студентам потрібно
виділити та проаналізувати знайдену інформацію, щоб побудувати цілісну доповідь. Ця
інформація має відповідати меті дослідження, а також мати логічний виклад. З метою
досягнення цілісності та логічного викладу тексту необхідно вживати з’єднувальні
елементи на початку або наприкінці речень, прислівники, слова-вставки, сполучники.
Отже, активізується і розширюється словниковий запас і граматична компетентність
шляхом звернення до словників, граматичних довідників. Відбувається паралельне
оволодіння немовним матеріалом та іноземною мовою, тобто навчання іноземної
мови та її засобами. Доцільно зауважити, що студенти відзначають, що інформація з
іноземних джерел є цікавішою, частіше поновлюваною.
Під час доповіді іноземною мовою перед студентською та викладацькою
аудиторією студенти розвивають навички усного мовлення та аудіювання. До речі,
візуальний супровід в програмі Powerpoint дозволяє іншим студентам ознайомитися
з новими лексичними одиницями.
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Д. Робертс зазначає, що існує два погляди на іншомовну наукову грамотність.
Погляд 1 передбачає розуміння змісту наукового матеріалу. Погляд 2 передбачає розуміння підтексту та використання наукових знань в повсякденних ситуаціях. Водночас він зауважує, що коли ми говоримо про набуту іншомовну наукову грамотність,
ми передбачаємо обидва погляди, тобто уміння працювати в науці та її застосовувати,
а також відчуття наукового стилю. Отже, коли ми говоримо про наукову грамотність
в іноземній мові, ми маємо на увазі грамотність в рідній та іноземній мовах, тобто
білінгвальну грамотність [4, c. 781-782].
Це спонукає до роздумів, чи можуть студенти достатньо оволодіти
іншомовним науковим матеріалом. Наше дослідження, на жаль, засвідчує доволі
низький рівень шкільної іншомовної підготовки учнів. В середньому, за нашими
спостереженнями лише 11 % вступників до немовних вищих навчальних закладів
вміють спілкуватися іноземною мовою на достатньому рівні. Це спричиняє певні
труднощі в проведенні науково-дослідної роботи з ними іноземною мовою.
Проблемною також є належна підготовка викладачів до проведення наукового
кураторства іноземною мовою.
Зважаючи на вище сказане, доходимо висновку, що науково-дослідна
робота є частиною університетської підготовки, а тому наступність в освіті, зв’язок
між школами та університетами, відповідність шкільної підготовки європейським
стандартам мають першорядне значення. Водночас науково-дослідна робота студентів
іноземною мовою формує та розвиває їх навички іншомовного спілкування, що є
складовою їх іншомовної професійної компетентності.
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ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ УЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА В УМОВАХ
ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Анотація. Стаття присвячена розгляду питання професійної майстерності
учителя-філолога в умовах профільного навчання української мови; визначаються складники професійної компетентності учителя-філолога; звертається увага на вимоги, що
висуваються до учителя-філолога та на фактори реалізації цих вимог щодо формування
професійної майстерності учителя-філолога у профільних (філологічних) класах.
Ключові слова / Keywords: професійна майстерність учителя-філолога
/ professional skills of teacher-philologist, профільне навчання української мови /
specialized training of Ukrainian language, компетенції учителя-філолога / competences
of teacher-philologist, учні старшої школи / high school students.
У сучасній освіті постає нова проблема – формування у навчальному закладі
такого вчителя української мови, який є ініціатором і реалізатором нових змін в освіті
та науці, оскільки його діяльність підпорядкована впровадженню і здійсненню основних завдань сучасної системи освіти, а також здійсненню навчально-методичного
забезпечення навчання базових навчальних предметів старшої школи відповідно
до профільного рівня. Тому можемо говорити про нове значення основних аспектів
професійної діяльності учителя-філолога.
Робота у профільному (філологічному) класі спонукає учителя української
мови формувати інтелектуальну, високоосвічену, самодостатню учнівську особистість
з критичним мисленням, інноваційною діяльністю, мовознавчим світоглядом, творчими здібностями, ґрунтовною життєвою позицією на основі національно-патріотичних
цінностей, здатну до самореалізації у майбутній професійній філологічній діяльності.
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Однак для вирішення нових завдань профільного навчання освітньої галузі «Мови і літератури» учитель-філолог має бути висококомпетентним спеціалістом,
котрий досяг ціннісних орієнтирів і творчості у професійній діяльності, здатен на
високому рівні забезпечувати інтелектуальний розвиток старшокласників, формувати їх філологічне мислення, виховувати кращі національно-патріотичні й моральноетичні якості особистості, створювати умови для майбутньої реалізації філологічних
здібностей учнів.
Сучасний учитель-філолог має досягнути високого рівня професіоналізму
не лише у своїй фаховій діяльності, але й у взаємодії з учнями, колегами, батьками,
тобто реалізуватися як педагог. Тому і вчитель-філолог, і учень-старшокласник в умовах профільного навчання повинні прагнути до самовдосконалення, самоорганізації,
самотворчості.
Мета статті: звернути увагу педагогічної громадськості на основні компетенції професійності учителя-філолога в умовах профільного навчання української мови
старшокласників.
Питання педагогічної компетентності досліджували: В. Адольф, Ю. Варданян,
О. Дубасенюк, Е. Зеєр, І. Зязюн, І. Колесникова, Н. Кузьміна, Н. Лобанова, А. Маркова,
Л. Мітіна, Е. Рогов, Є. Сахарчук, В. Сєриков, В. Синенко, А. Щербаков, В. Ягупов та ін.
Розвиток наукової і навчально-методичної системи профільного навчання
відбувається через вивчення, теоретичне узагальнення, опис, моделювання і
експериментальне впровадження в новітню освіту моделі неперервного професійного
зростання учителя української мови через підвищення кваліфікації, самоосвіти,
удосконалення наукової діяльності у співпраці із старшокласниками (майбутніми
філологами) як науковими дослідниками.
Профільне навчання – вид диференційованого навчання, який передбачає
врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що
забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального
процесу [1]. Метою профільного навчання є: забезпечення можливостей для рівного
доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової
допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя; виховання
особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.
Таким чином, профільне навчання спрямоване на: набуття старшокласниками навичок самостійної дослідницько-пошукової та науково-практичної діяльності;
розвиток інтелектуальних, творчих, моральних, соціальних якостей старшокласників; прагнення до саморозвитку, самоосвіти та самореалізації. Профіль навчання має
забезпечувати загальноосвітню підготовку учнів; підготовку до майбутньої професійної діяльності [1].
Основними завдання профільного навчання є: створення умов для розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи у процесі їхньої загальноосвітньої підготовки; забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування
готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією; формування
соціальної,комунікативної, інформаційної, технічної компетенцій учнів на допрофе-
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сійному рівні, спрямування молоді щодо майбутньої професійної діяльності; забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою і професійною
освітою відповідно до обраного профілю [3].
Зважаючи на основні завдання профільного навчання, учитель повинен орієнтуватися на особливості вивчення профільних загальноосвітніх предметів, тобто: більш глибоке і повне опанування понять, законів, теорій, правил, передбачених
стандартом освіти; дотримання системного викладу навчального матеріалу і його
логічного впорядкування; широке використання знань із споріднених і суміжних
предметів; застосування інтерактивних методів навчання, організація пошуководослідницької [5].
Отже, ефективність реалізації завдань профільної філологічної освіти залежить від належної системи підготовки як учителя-філолога нового типу: суперпрофесіонала, новатора, науковця, здатного створити для себе й школярів належний
інноваційний освітній простір, так і від учня-дослідника – творчого, креативного,
самоосвіченого, здатного до майбутньої самореалізації як філолога.
Таким чином, фахова майстерність учителя-філолога формується та вдосконалюється у процесі постійного саморозвитку і залежить від знань, умінь, навичок,
професійних здібностей, що допомагають творчо, майстерно і якісно виконувати педагогічні завдання в умовах профільного навчання, забезпечувати високий рівень самоорганізації професійної діяльності відповідно до сучасних інноваційних аспектів
мовного навчання.
Тому головним завданням сучасного вчителя української мови в умовах профільного навчання стає розробка і впровадження інноваційної наукової і навчальнометодичної системи, що забезпечує розвиток педагогічної майстерності вчителяфілолога протягом усього його життя.
Вважаємо, що говорити про професійну майстерність учителя можна тоді,
коли він поєднує у собі риси, вміння і навички: теоретика і практика, учителя і вихователя, науковця і дослідника, мислителя і просвітителя, лідера і новатора, гуманіста і
патріота. Такі складники утворюють модель безперервної педагогічної освіти й самоосвіти учителя, розвиває найвагоміші засадничі науково-теоретичні та практичнозорієнтовані аспекти розвитку професіоналізму і майстерності учителя-філолога в
сучасній профільній школі, формує систему характерних етапів професійного зростання філолога в умовах профільного навчання української мови.
Профільне навчання в старшій школі спонукає до: розвитку педагогічної
майстерності учителя української мови, формування і підвищення професійної компетентності, вироблення індивідуально-творчого стилю професійної діяльності, самореалізації і самовдосконалення, що триває протягом усього життя; застосування
найбільш раціональних методів та прийомів, що зумовлюються професійним досвідом, потенціалом особистості професіонала; самонавчання, самоосвіти, професійного розвитку індивідуальних освітніх спрямувань, системного процесу поповнення та
оновлення професійно значущих знань, стимулювання пізнавальної активності як
учителя, так і учня. Ефективність реалізації системи профільного навчання здійснюється на засадах сучасних освітніх технологій, а також новітніх методичних підходів. Також необхідно звернути увагу на умови ефективності наукової і навчальнометодичної системи розвитку педагогічної майстерності учителя української мови в
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умовах профільного навчання. Це означає, що треба враховувати: вимоги суспільства
й освіти до професійної підготовки учителя-філолога як майстра своєї справи, модернізацію мовно-літературної освітньої галузі та нормативно-правової бази, зокрема умови реалізації Концепції профільного навчання в старшій школі; інноваційну
модернізацію розвитку професійної майстерності учителя української мови в умовах
сучасних мовно-літературних вимог; умови для розвитку творчого наукового потенціалу педагогічної майстерності словесника; наявність індивідуальних особливостей
розвитку професійної майстерності учителя-філолога з урахуванням його запитів,
фахових та особистісних потреб, професійного й соціального досвіду, стилю мислення і самоосвіти; створення інноваційного науково-методичного супроводу професійного навчання й формування педагогічної майстерності учителя-філолога в науковометодичному, інформаційно-комунікаційному, психолого-мотиваційному напрямах;
моніторингові досліджень рівня знань, умінь і навичок старшокласників в умовах
профільного (філологічного) навчання.
Таким чином, для реалізації профільного навчання у старшій школі учительфілолог повинен: володіти знаннями щодо основних нормативних документів: закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепцію профільного
навчання в старшій школі, Національну доктрину розвитку освіти в Україні, Статут
загальноосвітнього закладу, де працює, а також основи особистісно орієнтованої
педагогіки, індивідуально-гуманістичного підходу та способи їх реалізації у шкільній практиці; мати навички наукової реалізації змісту предметів профільного рівня, системи організації факультативів та спецкурсів; володіти методикою організації проектної, науково-дослідницької, пошукової діяльності учнів, уміти керувати
дослідницько-пошуковою діяльністю старшокласників; застосовувати як традиційні
форми, методи й засоби навчання, так і інноваційні, зокрема, новітні інформаційні
технології, елементи модульного, дистанційного навчання; розробляти індивідуальні освітні програми; формувати філологічне логічне мислення старшокласників під
час викладання профільних дисциплін, виходячи з потреб і здібностей учнів; уміти
реалізовувати засоби діагностики, корекції і контролю особистісного та колективного розвитку; стимулювали саморозвиток старшокласників, виробляли навички
самоорганізації; формувати у старшокласників інтелектуальну, комунікативну, пізнавальну, інформаційну, дослідницьку компетенції; профорієнтаційно сприяти фаховому самовизначенню старшокласників.
Отже, учитель-філолог профільної школи повинен бути не лише спеціалістом високого рівня, але й уміти забезпечувати особистісну і загальну орієнтацію
освітнього процесу із застосуванням діяльнісних та інтерактивних компонентів змісту. Він зобов’язаний володіти вмінням формувати здібності і компетентності старшокласників, необхідні для продовження навчання у вищому навчальному закладі
на філологічній спеціальності. Профілізація навчання висуває особливі (підвищені)
вимоги до професійної підготовки учителя, його педагогічної компетентності, комунікабельності, ерудиції, загальної культури.
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МЕТОД ТВОРЧИХ ПРОЕКТІВ ЯК ІНТЕРАКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО
ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Ключові слова: творчій проект, інтерактивні технології у навчанні.
Постановка проблеми. Сучасний розвиток вищої освіти запропонував учасникам педагогічного процесу нові форми комунікації, типи розв’язання абстрактних
і конкретних завдань, перетворюючи викладача з авторитарного транслятора готових ідей у натхненника інтелектуального та творчого потенціалу студента. Майбутнє
за системою вищої освіти, що вкладається у схему «студент – технологія – викладач»,
за якої останній перетворюється в педагога, методолога, технолога, а студент стає
активним учасником творчого освітнього процесу. Педагог, якого потребує сучасна
школа, має розвиватись „не через забезпечення його великою кількістю рецептурних
посібників і широке використання ним готових методичних розробок. Йому потрібні, передусім, фундаментальні знання з базового предмета, висока загальна культура
й ґрунтовна професійна компетентність” [3, 44].
Нині у педагогічну вищу освіту впроваджуються інтерактивні технології,
інноваційні методики навчання, нетрадиційні програми, засновані на світовому
педагогічному досвіді. Їх використання покращує якість підготовки вчителів,
сприяє формуванню творчої, всебічно розвиненої особистості, що дбає про самовдосконалення та саморозвиток, збагачує свій професійний світогляд. Однак,
як усі новації, ці підходи до модернізації навчального процесу проходять складний шлях адаптації, тому що вища педагогічна освіта донині характеризується
поширеним репродуктивним підходом до набуття студентами знань, формування практичних умінь і навичок. Джерелом комунікації здебільшого залишаються
традиційні словесні і наочні методи навчання. Студенти репродуктивно засвоюють певний обсяг знань, умінь та навичок, тому спостерігається зниження їхнього
інтересу до самостійного пошуку інформації, а звідси – низька результативність й
ефективність навчання в цілому.
Використання традиційних методів навчання стає малоефективним, натомість активізація навчально-пізнавальної діяльності, спрямована на підвищення
розумових зусиль, розвиток активного мислення студентів, повинна стати важливою
ознакою сучасної вищої школи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Метод проектів виник на початку
ХХ ст. у США під назвою „метод проблем” та передбачав навчання через відкриття, успішне розв’язання проблемних ситуацій. Розроблений американськими педагогами Дж. Дьюї І В. Кілпатриком, цей метод у вітчизняній дидактиці поширився в
20-30 рр. ХХ ст. та вважався вищим рівнем реалізації проблемного навчання. Нині
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проблемою використання проблемного навчання у вищій школі та впровадження методу проектів при підготовці педагогічних працівників займаються М.Левіна,
О.Кобзар, А.Бородіна, Н. Побірченко, О. Коберник, Л. Оршанський та ін. Сутність
цього інтерактивного методу – стимулювання інтересу студентів до майбутньої педагогічної професії, активності у розв’язанні навчальних проблем. Використання методу творчих проектів передбачає засвоєння майбутніми педагогами певного обсягу
знань, формування вмінь їх застосування на практиці, а також розв’язання поставлених проблем через проектну діяльність.
Завдання статті – розкрити зміст методу творчих проектів та значення цієї
інтеракції у формуванні особистості майбутніх учителів трудового навчання.
Виклад основного матеріалу. Перш ніж перейти до визначення сутності дефініції „інтерактивні технології” визначимося з поняттями „технологія”, „педагогічна
технологія”, „технологія навчання”, „інтеракції”.
Технологія походить від грецьких слів tehne – мистецтво, майстерність та
logos – навчати. У буквальному перекладі „педагогічна технологія” означає вчення
про педагогічну майстерність. У процесуальному розумінні технологія дає відповідь
на питання „Як зробити (з чого та якими засобами)?”. На думку деяких дослідників,
технологію від методики відрізняють „два принципові моменти: гарантія кінцевого
результату та проектування майбутнього навчального процесу. Педагогічна технологія – набір процедур, які поновлюють професійну діяльність педагога і гарантують
кінцевий запланований результат” [3, 42].
У глосарії термінів ЮНЕСКО дефініція „педагогічна технологія” трактується як конструювання й оцінювання освітніх процесів шляхом урахування людських,
часових та інших ресурсів для досягнення ефективності освіти. Педагогічна технологія відповідає на питання, як, яким чином (методами, прийомами, засобами) досягти
поставленої педагогічної мети, встановлюючи порядок використання різноманітних
моделей навчання. Таким чином, технологія – це комплекс, що складається: а) із запланованих результатів; б) засобів оцінки для корекції та вибору оптимальних методів, прийомів навчання, оптимальних для конкретної ситуації; в) набору моделей
навчання, розроблених педагогом на цій основі.
Технологія навчання відображає шлях освоєння конкретного навчального
матеріалу в межах педагогічної технології. Деякі дослідники називають її ще й дидактичною технологією [4, 21].
Поняття „інтерактив” прийшло до нас з англійської від слова іnteract (іnter –
взаємний і act – діяти), звідси інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Отже,
інтерактивне навчання – це спеціально організована форма навчально-пізнавальної
діяльності, спрямована на створення комфортних умов навчання, за яких кожен студент відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, розкриває потенційні
можливості та виявляє творчі здібності. Інтерактивне навчання відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників педагогічного процесу.
Досліджуючи технології професійної педагогічної освіти, М.Левіна визначає особливість інтерактивного навчання в тому, що керована педагогом навчальнопізнавальна діяльність повинна відображати самостійну пошукову діяльність студентів і рефлексивне ставлення до власної діяльності [1]. Інтерактивне навчання знижує
залежність знань майбутніх учителів від наявності та якості підручників, посилює
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їхній інтерес до навчання та підвищує пізнавальну активність, що значно покращує
результативність фахової підготовки студентів.
Використання у вищій школі методів інтерактивного навчання дає можливість створити на заняттях ефект емоційного підкріплення, яке сприяє становленню психічних новоутворень, що лежать в основі процесу набуття нових знань,
умінь і навичок. Цей вид навчання виступає як позитивний емоційний фон, який
створює загальну привабливість навчально-пізнавального процесу та стимулює
освітню діяльність.
Метод проектів є одним із способів реалізації інтерактивного навчання студентів, бо передбачає самостійне здобуття ними знань шляхом особистої творчої
діяльності, високу активність та достатній рівень знань, підвищений інтерес до навчання, розвиток продуктивного (творчого) мислення.
Особливим видом навчально-пізнавальної діяльності, тісно пов’язаної з інтерактивним є імітаційно-практичне навчання. Проектування, як основний метод
імітаційно-практичного навчання, „активізує творчі зусилля особистості, розвиває
самостійність у розв’язанні проблем та ситуацій, формує позитивні сторони динамічного стереотипу майбутнього спеціаліста (організаційні, професійні уміння та навички, уміння керувати, спілкуватись), забезпечує високий рівень засвоєння знань,
розв’язує ланцюг дидактичних цілей та завдань” [2, 147].
Творчій особистості характерна самостійність виконання поставлених завдань, що вимагає креативності, розвиненої уяви, логічного аналізу та здогадки. Для
майбутнього творчого вчителя має бути притаманним уміння відкривати нові способи розв’язання навчальних проблем.
Навчальний процес, організований кафедрою декоративно-ужиткового мистецтва та основ дизайну Дрогобицького педуніверситету, побудований за таким алгоритмом: на основі матеріалів, рекомендованих викладачами, студенти самостійно
визначають проблеми, намічають шляхи розв’язання з наступною самостійною їх реалізацією, роблять обґрунтовані висновки та узагальнення.
Наш досвід свідчить, що використання методу навчальних творчих проектів у цілому кардинально змінює традиційний підхід до підготовки майбутніх учителів. Нами акцент перенесено на самостійну активну навчально-пізнавальну діяльність студентів. Викладач лише стимулює цю діяльність, тобто забезпечує частиною
інформаційних матеріалів й опосередковано здійснює керівництво, ставить перед
студентами нові завдання творчого характеру. Співпраця і продуктивне спілкування майбутніх педагогів закладено в основу інтерактивного навчання, спрямованого
на спільне розв’язання проблем, формування умінь відділяти головне від побічного,
правильну постановку мети, планування діяльності, чіткий розподіл функцій, та досягнення кінцевих результатів.
За допомогою методів інтерактивного навчання достатньо ефективно
розв’язуються такі завдання: формування у студентів не лише пізнавальних, але й
професійних мотивів та інтересів; виховання системного мислення, що включає цілісне розуміння не тільки природних і суспільних явищ, але й самого себе, свого місця у навколишньому світі; розвиток цілісної уяви про професійну діяльність; організація розумової та практичної роботи, спрямованої на формування важливих для
майбутнього педагога соціальних умінь й навичок взаємодії і спілкування.
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У педагогічній літературі існують різні визначення навчального проекту, однак у будь-якому випадку він базується на наступних моментах:
– сприяє розвитку творчих навичок студентів, критичного мислення, вмінь
самостійно віднаходити інформацію;
– стимулює активну діяльність студентів, передусім індивідуальну;
– передбачає розв’язування важливої для студентів проблеми, яка моделює
діяльність фахівців конкретної предметної галузі;
– передбачає розробку та публічний захист проектів, що реалізуються в реальній формі (звіт, наукова доповідь, веб-сайт, стаття у фаховому журналі журнал,
методична розробка тощо); перед студентами ставиться чітка вимога – отримані результати повинні мати конкретну форму та бути наближеними до реалій шкільної
практики;
– забезпечує співнавчання і взаємонавчання студентів та реалізує принцип
„педагогіки співробітництва”.
За домінантою діяльності розрізняють дослідницькі, інформаційні, ігрові,
практичні, ознайомлювально-орієнтовані та творчі проекти. Наш досвід свідчить,
що майбутні вчителі трудового навчання, які навчаються за профілем „Декоративноужиткове мистецтво”, надають перевагу саме творчим проектам.
За предметно-змістовими напрямами проекти поділяють на монопроекти
(у межах однієї предметної галузі знань) та міжпредметні проекти. Творчі проекти
майбутніх учителів трудового навчання переважно є міжпредметними та вимагають
від них ґрунтовних знань з таких навчальних курсів: „Теорія та історія декоративноужиткового мистецтва”, „Рисунок”, „Основи композиції”, „Основи дизайну”,
„Комп’ютерна графіка”, „Практикум з художньої обробки матеріалів”, „Конструювання і моделювання одягу”, „Технологія виготовлення швейних виробів” та ін.
За кількістю учасників, способами організації і проведення виділяють такі
види проектів: а) індивідуальні – ідею проекту пропонує сам студент або викладач, однак виконує проект студент, як правило, самостійно; б) групові – проект створюється
окремою групою студентів, кожен з яких відповідає за конкретний етап виконання проекту; 3) колективні – проект створюється зусиллями всіх студентів навчальної групи.
Залежно від терміну виконання проекти можуть бути короткотермінови
ми та довготерміновими. Переважно на старших курсах реалізуються творчі групові
проекти, розраховані на семестр, а то й на цілий рік.
Незважаючи на різну тематику проектів, можна виділити такі основні етапи
і зміст проектної діяльності студентів:
1. Пошуковий – визначення теми проекту, пошук та аналіз проблеми, висування гіпотези, постановка мети, обговорення шляхів реалізації.
2. Аналітичний – аналіз вхідної інформації, пошук оптимального способу
досягнення мети проекту, побудова алгоритму творчої діяльності, поетапне планування роботи.
3. Практичний – виконання та контроль запланованих етапів проекту.
4. Презентаційний – оформлення кінцевих результатів, підготовка та проведення презентації, публічний захист проекту.
5. Контрольний – аналіз результатів, коригування й оцінювання якості творчого проекту.
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Наш досвід свідчить, що метод проектів є ефективним у випадку, коли перед
студентами поставлено конкретне дослідницьке завдання творчого характеру, для
розв’язання якого потрібні інтегровані відомості з різних галузей знань. Наведемо
приклад колективного студентського творчого проекту „Колекції сучасного жіночого одягу з використанням етнічних мотивів”, розробленого групою старшокурсниць
напряму підготовки «Технологічна освіта» Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського у 2014 році.
Інтерес до цього проекту народився у студентів не випадково, адже був
пов’язаний із сучасними тенденціями моди та національними мистецькими традиціями України, які стали невичерпним джерелом у творчості всесвітньо відомих
художників-модельєрів. Так, на дефіле в Парижі (весна-літо 2006 р.) яскравий представник світової моди Жан-Поль Готьє використав українську етнічну тематику та
крій у сорочках і блузах, вишитих хрестиковою технікою. Останні колекції українських дизайнерів Роксолани Богуцької, Оксани Караванської, Марини Ярославської,
Олесі Теліженко та інших, представлені на „Тижнях моди” у Києві, також вирізнялися
оригінальним трактуванням народних мотивів і традиційної колористики у вишуканому вбранні сучасної жінки.
Викладачами кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності перед студентами спочатку була сформульована проблема: „Образ сучасної
української жінки залежить не лише суто від тенденцій розвитку світової моди. Які
головні чинники у зв’язку з соціальними змінами останніх років в Україні впливають
на популярність етнодизайну в одязі?”.
Поставлену проблему студенти розв’язували самостійно, однак для кращого
її усвідомлення використовували методичні рекомендації, розроблені викладачами
кафедри. Наведемо алгоритм реалізації цього творчого проекту:
1. Вибрати для майбутніх колекцій види одягу, які відповідають естетичній
ментальності українських жінок, вишуканому смаку та викликають почуття вишуканості й гармонії.
2. Підібрати назви колекціям, які вдало розкривають їх зміст. Розробити рекламні заходи для ефективної реалізації творчого проекту із залученням спонсорів та
культурної громадськості.
3. При розробці моделей (моделюванні) використати народний крій та етнічні мотиви декорування, традиційні поєднання кольорів тканин й елементів декору.
4. При конструюванні передбачити особливості використання оздоблюва
льних технік (вишивку нитками, бісером, лелітками, аплікацію зі шкіри, поєднання
основної тканини зі вставками, виготовленими у техніці художнього ткання, плетіння чи в’язання тощо).
5. Виготовити моделі жіночого одягу та відповідні їм аксесуари.
6. Скласти рекламне оголошення показу моделей одягу з метою опублікування у
засобах масової інформації (телебаченні, FM-радіо, Інтернеті, періодичних виданнях).
7. Розробити сценарій та організувати показ колекцій моделей одягу.
Метод творчих проектів передбачає виконання таких основних етапів і послідовних стадій проектування та виготовлення декоративно-ужиткових виробів:
1) організаційно-підготовчий – розробка технічного завдання (вибір і затвердження
теми); виконання клаузур; 2) художньо-конструкторський – розробка ескіз-ідеї; роз-

88

Pedagogika.Dyskusje o współczesnej nauki
робка завершального ескізу проекту; 3) технологічний – робоче проектування; реалізація проекту в матеріалі; 4) завершальний – захист проекту та готового декоративноужиткового виробу; оцінювання проекту.
Висновки. Метод творчих проектів розглядається як інтерактивна педагогічна технологія, мета якої зорієнтувати студентів на актуалізацію опорних (базових)
знань та формування нових (частіше шляхом самоосвіти) знань й умінь для активного включення їх у проектну та предметно-перетворювальну діяльність.
Інтерактивні технології мають широкі можливості для стимулювання інтересу майбутніх вчителів до навчання та підвищення фахової майстерності. Вони значно покращують результативність навчально-пізнавальної діяльності, розвивають
у студентів творче мислення, виховують відповідальність, формують здібності виділяти головне, правильно визначати мету, планувати творчу діяльність, критично
міркувати, досягати бажаних результатів. Саме ці важливі якості, які формуються засобами творчих проектів у галузі декоративно-ужиткового мистецтва і етнодизайну,
мають стати головними для майбутніх учителів трудового навчання.
1. Левина М. М. Технологии профессионального образования: учеб. пособие [для
студ. высших пед. учеб. заведений]. М.: Изд. центр „Академия”, 2001. – 272 с.
2. Гончаренко, С.У. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: навч.
посіб. / С.У. Гончаренко, П.М. Олійник, В.К. Федорченко та ін.; За ред. С.У. Гончаренка, П.М. Олійника. – К.: Вища школа, 2003. – 323 с.
3. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті / За ред. С.О.Сисоєвої. –
К.: ВІПОЛ, 2001. – 502 с.
4. Освітні технології: навч.-метод. посібник / За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: АСК,
2001. – 256 с.
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения.

Патієвич О. В.
асистент кафедри іноземних мов
для природничих факультетів
Львівський національний університет
імені Івана Франка

МЕТОДИКА ВІДБОРУ МОВНОГО ТА МОВЛЕННЄВОГО МАТЕРІАЛУ
ДЛЯ НАВЧАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА
СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ ПРИРОДНИЧОГО ПРОФІЛЮ
Ключові слова: академічне письмо, критерій, слово, фразеологізм, кліше,
граматична конструкція, текст, композиційний фрагмент тексту.
Keywords: academic writing, criterion, word, idiom, cliché, grammatical
construction, text, text composition fragment.
Вирішення проблеми відбору навчальних матеріалів є головною передумовою
визначення етапів та створення комплексу вправ для навчання англомовного стилістично
нормованого наукового мовлення майбутніх фахівців природничого профілю.
Навчання писемного мовлення здійснюється у форматі наслідування
структурно-композиційних та лінгвостилістичних жанрових характеристик, які
відповідають узусним нормам користування текстами певних жанрів носіями мови.
Навчання писемного мовлення розпочинається із читання та аналізу оригінальних
текстів. Саме тому, серед усього іншого навчального матеріалу, нам потрібно відібрати
тексти, які слугуватимуть зразками для написання наукових текстів, композиційні
фрагменти текстів, які демонструють структурні та мовні особливості окремих
частин наукових текстів.
Написання наукового тексту потребує володіння студентами відповідними
лексичними, фразеологічними одиницями, мовними кліше, а також граматичними
конструкціями, властивими науковому стилю.
Тому одиницями відбору для продукування наукового мовлення є слово,
фразеологізм, кліше, граматична конструкція. Одиницями відбору для реципіювання
наукового мовлення є текст та композиційний фрагмент тексту.
Аналіз теоретичних праць, присвячених проблемам добору лексичного
матеріалу, дав можливість визначити, що науковці оперують наступними критеріями:
критерій частотності, тематичний критерій, словотвірної цінності, (стилістичної)
нормативнсоті, стройової здатності, багатозначності, сполучуваності, критерій
подібності лексичних одиниць в іноземній та рідній мовах [3; 5].
За тематичним критерієм добору та навчанню підлягає фахова та
термінологічна лексика, яка відповідає галузі знань «0402» фізико-математичні
науки, спеціальностям 8.04020301 Фізика, 8.04020601 Астрономія, 8.04020302 Фізика
конденсованого стану тощо, змістовим модулям, передбаченим навчальною
програмою, а також тематиці магістерського дослідження.
За критерієм сполучуваності відбору для навчання підлягають лексичні та
фразеологічні одиниці, які мають високий ступінь сполучуваності з іншими словами.
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Ці слова можна розділити на семантичні групи: повідомлення теми роботи (is studied, is analyzed, is investigated), умов експерименту (at the temperature (of), at the pressure (of), at the voltage (of), under the action of... under (in) some (certain) conditions
(circumstances)), способів та методів дослідження (crude, direct, straightforward, indirect, effective, valid, adequate, promising, perspective), цілей дослідження (aim, object,
purpose, task of the study is to determine, the chief purpose of the investigation), сфери
застосування (is applicable, were used, employs), основні ознаки й характеристики
предмета дослідження (peculiarity, characterized by (some feature, property etc.), be
characteristic of, be typical of), повідомлення про результати дослідження, оцінка,
зіставлення результатів дослідження (fundamental, main, important, essential, marked,
obvious, distinct, certain, difficulty, disadvantage, limitation, drawback, compare .. with...,
make/give (а) сcomparison of... with...).
Критерій стилістичної нормативності: відбору підлягають лексичні одиниці,
фразеологізми та мовні кліше, які вживаються в науковому стилі і відповідають його
нормам (diffusion coefficients were discovered (замість determined)).
За критерієм словотвірної цінності до словника магістрантів природничого
профілю включаємо лексичні одиниці, які здатні утворювати похідні слова,
створювати передумови для лексичної догадки і самостійної семантизації.
За критерієм стройової здатності відбору та навчанню підлягають службові
слова, які використовуються в науковому стилі (now, then, so, well, by the way, but, in
other words).
Зважаючи на те, що наукові терміни часто а) не мають еквівалентів у рідній
мові у плані структурному (не збігаються за кількістю компонентів, напр. fission chain –
ланцюгова реакція ділення) та в плані семантичному (зміст терміна не збігається в
рідній та іноземній мовах: modeling моделювання; simulation моделювання процесу
за допомогою ЕОМ; б) складені терміни, елементи яких набувають окремої специфіки
вживання в англійській та українській мовах (напр., терміни act і event); в) є наслідком
вторинної номінації і відображають логіко-номінативну складову наукової картини
світу, напр., lug – вухо, наконечник; г) уторюють абревіатури, які часто не збігаються
з українською мовою, напр., PDA (personal digital assistant) – КПК, – вважаємо за
необхідне здійснювати добір термінологічної лексики і фразеології, а також мовних
кліше за критерієм подібності лексичних одиниць в іноземній та рідній мовах.
Переважна більшість їх створюються труднощі і викликають міжмовну інтерференцію
у процесі навчання.
За критерієм багатозначності відбору та навчанню підлягають ті значення
слів, які набувають статусу наукового фізичного терміну (menu – меню ресторану /
меню дисплея).
За принципом частотності відбору та навчанню підлягають а) слова,
які мають високу частотність вживання у певній галузі фізики (наприклад,
астрономії, ядерній фізиці, фізиці твердого тіла), б) слова, які часто входять до
складу багатослівних термінів; в) слова, які складають універсальну базу для
субмови фізики.
Відбір граматичного матеріалу. Основними критеріями відбору
граматичного матеріалу вважаємо критерії стабільності, зразковості [1] та зіставності
та стилістичної маркованості.
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Згідно з критерієм стабільності відбирається та граматика, яка зустрічається
у великій кількості досліджуваних вибірок, тобто відрізняється не тільки частотністю,
але і розповсюдженістю.
За критерієм зразковості добираємо ті граматичні конструкції, які служать
еталоном для утворення за аналогією (наприклад, утворення часових форм дієслова:
the Present Simple Active and Passive, the Past Simple Active and Passive, the Future Simple
Active and Passive; the Present Perfect Active; конструкція subject (person) + passive+ toinfinitive) тощо.
Однак найголовнішими критеріями, на нашу думку, є критерії зіставності та
стилістичної маркованості.
Згідно з критерієм зіставності, відбору та навчанню підлягають ті граматичні
явища, які потрапляють у зону міжмовної та внутрішньомовної інтерференції, є
частково ізоморфними або аломорфними відносно рідної мови. Такі граматичні
явища викликають особливі труднощі у процесі засвоєння граматичного матеріалу
(утворення та особливості вживання пасивних конструкцій, вживання конструкцій
by+Gerund (+Noun), by+Noun (+of Noun); конструкцій іменник (за звичай purpose,
aim, object, task) + be + to-іnfinitive, be + to-infinitive, consist in + Gerund/Noun, involve
+ Gerund/Noun, герундіальних конструкцій тощо).
Відбір граматичного матеріалу для навчання стилістичного нормативного
наукового писемного мовлення слід здійснювати на основі критерію стилістичної
нормативності граматичних засобів. Суть цього критерію полягає в тому, що відбору
та навчанню підлягають ті граматичні одиниці, які є нормою в наукового стилю. До
таких граматичних конструкцій належать: конструкції іменник (за звичай purpose,
aim, object, task) + be + to-іnfinitive, be + to-infinitive, consist in + Gerund/Noun, involve + Gerund/Noun, герундіальні, пасивні конструкції, конструкції для вираження
суб’єктивного модального значення (структура MV + bare inf./ be Ving/ have Ved),
заміна означальних підрядних речень прикметниками в постпозиції, вживання
препозитивних означальних груп; вживання займенників one / it / they та конструкцій
there is/are у функції підмета, які за значенням відповідають безособовим реченням
української мови.
Відбір текстів. Оскільки навчання писемного мовлення здійснюється у
межах певних жанрів, перед нами постає завдання дібрати тексти, які слугуватимуть
зразками в навчанні наукового писемного мовлення, а саме наукової статті, анотації
та наукових тез.
У лінгвометодиці набуто чималого досвіду у відборі текстів, зокрема
визначено основні критерії: критерій автентичності, критерій інформаційної цінності,
критерій повноти й систематичності представлення літератури майбутньому
читачеві, критерій відповідності прагматикону [4]; критерій предметної зв’язності
текстів (забезпечує смислову цілісність); критерій тематичної цілісності (дозволяє
повно й глибоко розкрити тему); інформативної значимості й новизни (допомагає
формувати мотивацію читання); критерій функціональної обумовленості (дозволяє
реалізувати комунікативні та дидактичні функції текстів) [6].
Г. Кравчук розподіляє критерії відбору текстів на такі групи: предметнонаукові – новизна, повнота та вичерпність інформації, наявність екстралінгвістичних
елементів тексту; лінгвостилістичні – відбір текстів за жанровою домінантою, пред-
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ставленість фахової термінології, особистісно-орієнтовані критерії – відповідність
відібраного тексту інтересам студентів та їх професійним потребам та методичні
критерії – співвіднесеність проблематики текстів з фоновими знаннями студентів з
фахових дисциплін, відповідність складності текстів рівню знань студентів, автентичність тексту та наявність графічно-зображального елементу тексту для навчання
інформаційних трансформацій [2, 6].
Отже, аналіз наукової літератури дав можливість виявити основні критерії
відбору лексичного, граматичного та текстового матеріалу для навчання наукового
писемного мовлення студентів магістратури природничих факультетів. Визначено
спільний для всіх трьох рівнів (лексичного, граматичного та текстового) критерій –
стилістичної нормативності, згідно з яким відбору та навчанню підлягають лексичні
одиниці, фразеологізми, мовні кліше, граматичні одиниці, а також тексти, які за своїми
тематичними, структурно-композиційними, лінгвостилістичними та прагматичними
характеристиками відповідають нормам наукового стилю.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ
В ДОБУ ДИРЕКТОРІЇУНР (1918-1920 РР.)
Анотація.За три роки Української національно-визвольної революції 19171920 рр. в УНР тричі змінювався уряд: УЦР, Гетьманат, Директорія.Ці періоди відзначалися великими потрясіннями, жорстокою і кровавою боротьбою за незалежність, значними звершеннями і прорахунками, надіями і зрадами. Драматична доля й
Директорії, яка намагалася врятувати незалежність УНР різними засобами, але не
судилося. Попри все це уряд Директорії намагався організувати і керувати розвитком
національної освіти.
Ключові слова: Директорія, боротьба за незалежність, українізація, окупація України, еміграція.
Аннотация.За три года Украинской национально-освободительной революции 1917-1920 гг. в УНР трижды менялось правительство: УЦС, Гетманат, Директория. Эти периоды отличались большими потрясениями, жестокой и кровавой
борьбой за независимость, значительными свершениями и просчётами, надеждами и
предательством. Драматическая судьба и Директории, которая пыталась спасти
независимость УНР разными способами, но не удалось. Несмотря на всё это правительство Директории пыталось организовать и руководить развитием национального образования.
Ключевые слова: Директория, борьба за независимость, украинизация,
оккупация Украины, эмиграция.
Українська національно-визвольна революція наприкінці 1918 р. опинилась у вихорі історичних подій з відчайдушною боротьбою за збереження державності. Поразка країн Четверного союзу, листопадові революції в Австро-Угорщині
та Німеччині спричинили зміну зовнішньополітичної орієнтації гетьманського
уряду. «13 ноября, – писав у «Спогадах» П. Скоропадський, – я распустил кабинет и тут же написал грамоту, в которой я, твёрдо стоя на почве политического, культурного и экономического развития Украины, объявил, что отныне мы
должны работать для будущей федерации с Россией…Я и до сих пор считаю, что
единственной причиной такого подъёма среди повстанцев в первое время была,
как гром среди белого дня, появившаяся моя грамота о федерации…В это же время появилась прокламация за подписью Директории, куда входили Винниченко,
Петлюра и Швець. В этой прокламации эти господа объявляли,…что я узурпатор,
русский генерал, захвативший власть для уничтожения украинства…Большинство украинцев считали, что я предал Украину. Я думаю, время покажет, кто предал Украину, я или Директория» [14, с.305].
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13 листопада 1918 р. у Києві відбулось таємне засідання Українського національного союзу, на якому було обрано Директорію для керівництва повстанням проти
П. Скоропадського: голова – В. Винниченко, члени – С.Петлюра, Ф. Швець, А. Макаренко, П. Андрієвський. С. Петлюра відбув одразу до Білої Церкви – готувати повстання. І5 листопада 1918 р Директорія переїхала з Києва до Білої Церкви, де знаходились
війська[1, с. 284, 285; далі хронологія переміщень уряду УНР і Директорії дана саме за
цією працею В. Ф. Верстюка], а потім наприкінці листопада переїхала до Вінниці. Тут
Директорією було створено Раду завідувачів державними справами для здійснення керівництва цивільним життям країни. 5 грудня Директорія оприлюднила постанову, в
якій повідомлялося про створення відповідних відділів Ради, зокрема й освіти. Завідувачем відділу освіти було призначено подільського губернського комісара освіти Ю.
О. Ширицю, який, як зазначає І. Л. Лікарчук, фактично став першим Міністром освіти
уряду Директорії, хоч офіційно таку посаду введено пізніше [6, с. 93].
Реформуванням освіти в добу Директорії УНР, як зазначає Л. А. Медвідь, займалися (після Ю. О. Щириці – Б. Ч.) такі міністри освіти: П. Холодний (17.12.1918 –
04.01.1919 рр., з 26.05.1920 р.), І. Огієнко (05.01.1919 – 09.04.1919 рр.), А. Крушельницький (25.04.1919 – 25.07.1919 рр.), Н. Григоріїв (27.081919 – 25.05.1920 рр.).
Директорія розбудову національної школи розпочала з децентралізації
управління освітою. Оскільки освітня система за добу Гетьманату була суттєво змінена, що призвело до її руйнації, то 12 грудня 1918 р., ще до припинення дії уряду П.
Скоропадського, завідувач Відділом освіти Ю. Шириця і член Директорії професор
Ф. Швець підписали важливий документ – розпорядження«Про управління школами в Україні». Це розпорядження зобов’язувало негайно відновити повітові шкільні Ради і заснувати Губерніальні Ради Освіти в кожному губернському місті. Кошти
на утримання їх тимчасово, до відкриття положених на них кредитів із Державної
Скарбниці, повинні відпустити земства [6, с. 94].
У цей же час П. Скоропадський зазначав: « Между тем немцы предупредили,
что войска Директории перейдут в наступление 14-го.» [14, с. 321]. І,дійсно, в ніч із
13 на 14 грудня війська Директорії вступили у Київі у цей же день було створено
Українським військовим революційним комітетом Раду комісарів. Наступного дня
Рада комісарів проголосила про відновлення Української Народної Республіки в особі «Народного уряду республіканської Директорії». Заміна монархічної форми правління на республіканську була закономірним явищем. Рада комісарів призначила П. І.
Холодного виконуючим обов’язки комісара освіти і мистецтв.У цей же день 14 грудня Гетьман П. Скоропадський у «Спогадах» записав: «Я сознавал, что всё пропало. У
меня была на душе тяжесть. Я думал, должен ли я всё-таки отказаться от власти, или
не следует этого делать. На меня повлияла раздражающая где-то вдали пулемётная
трескотня, и я подумал…вероятно, есть честные люди, которые дерутся до тех пор,
пока они не получат сведения, что они освобождены от своих обязанностей и от присяги, и написал тут же на месте своё отречение от власти: «Я, Гетьман усієї України,
упродовж семи з половиною місяців прикладав усіх своїх сил, щоб вивести край з
того тяжкого становища, в якім він перебуває. Бог не дав мені сил справитись із цим
завданням, і нині я, з огляду на умови, які тепер склались, керуючись виключно добром України, відмовляюсь від влади.Павло Скоропадський,14 грудня 1918 р., містоКиїв» [14, с.378].Після цьогоГетьман назавжди покинув Україну.
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16 грудня 1918 р. в Вінниці Директорією відновлено чинність Закону Центральної Ради про національно-персональну автономію. 17 грудня комісар Міністерства освіти і мистецтв П. І. Холодний,намагаючись оволодіти станом справ в освітній
системі, видав наказ, у якому відзначалося: «Згідно вирішенню Українського Революційного Комітету м. Києва та Ради Комісарів Міністерств Української Народної
Республіки, всі закони та загального значення розпорядження, видані Гетьманським
Урядом з 15 листопада 1918 р., тимчасово припиняються виконанням до особливого
розпорядження» І далі йшло прохання п. п. Директорів подати перелік перелічених у
розпорядженні документів і звітів [6, с. 102-103].
За В. М. Литвиним, 18 грудня 1918 р. Київ урочисто зустрічав Директорію.
Парад і святкове богослужіння знаменували відновлення Української Народної Республіки. А «по Києву прокотилася хвиля звільнень з посад та закриття утворених
за гетьманства установ. Був навіть проект ліквідувати українську Академію наук як
«витвір Гетьманату»[5, с. 62].
Не дивлячись на те, що передові загони армії більшовиків рухались у напрямі
до Києва, будні державотворення продовжувались: 26 грудня 1918 р. для узаконення
влади Директорії і її розпоряджень буловирішено 23 січня скликати КонгресТрудового Народу України. 26 грудня Директорія призначила уряд УНР – Раду народних міністрів. Міністром народної освіти був призначений П. І. Холодний, протена початку
січня П. Холодного в уряді замінив І. Огієнко, а П. Холодний і Ю. Щириця – стали
його помічниками. П. І. Холодний почав розробляти проект управління освітою у
зв’язку зі змінами у життєдіяльності суспільства України. А провідною педагогічною
ідеєю І. І. Огієнка «було впровадження в зміст освіти національного компонента як
важливої складової формування поколінь освічених патріотів. У його тлумаченні
національна культура мала розвиватися як тип відкритої культури, що поєднує пізнання історичного досвіду свого народу з усвідомленням його приналежності до загальнолюдського культурологічного процесу. Головними чинниками національного
виховання І. Огієнко вважав сім’ю, рідну мову, церкву і культуру» [2, с. 122]. Оскільки І. Огієнко на посту Міністра народної освіти найважливішою діяльністю вважав
українізацію школи тому 30 січня 1919 р. він підписав наказ № 3, в якому вказано:
«1. Законом Української Народної Республіки від 1 січня 1919 р. державною мовою
на Вкраїні визнано мову українську, тому викладовою мовою по всіх школах України
: вищих, середніх та нижчих повинна бути мова українська. 2. Наказую, аби з дня
оголошення цього наказу всі навчителі, що володіють українською мовою, по всіх
школах – вищих, середніх і нижчих – почали викладання своїх лекцій українською
мовою» [6, с. 113]. Для українізації освітньої системи потрібні були відповідні підручники, для друку яких І. Огієнко добився виділення коштів і сам багато написав з
рідної мови для учнів підручників і посібників для вчителів. Як вказує І. Л. Лікарчук,
І. Огієнко добивався постійного навчання і перенавчання учителів на літніх курсах,
а також добився ухвалення Директорією 26 січня 1919 р. «Закону про збільшення
Державної допомоги на утримання учителів нижчих початкових шкіл і на утримання
других клясівдвухклясових шкіл та про асигнування в розпорядження Міністра Народної Освіти 118 212 500 карбованців на гадану допомогу» [6, с. 115].
Незабаром виникла проблема «з’єднання», яка стала практичною потребою
дня одразу після встановлення української влади у Львові. Переговорипро з’єднання
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розпочалися ще 5 листопада 1919 р., а 3 січня 1919 р. в Станіславові ново скликана
Українська Національна Рада одноголосно проголосила «торжественнез’єдненне з
нинішнім днем ЗУНР з УНР в одну, одноцільну суверенну Народну Республіку. Рада
вибрала делегацію з 65 осіб, яка мала нотифікувати ухвалу Директорії УНР про
з’єднання» [4, с. 194].
Не дивлячись на складну ситуацію в країні, 15-18 січня 1919 р. відбувся 2-й
з’їзд делегатів Всеукраїнської учительської спілки. Делегати обговорили питання
створення національної системи освіти, зокрема відзначали й невідповідність навчання учнів в сучасних умовах. Н. В. Сафонова у своєму дослідженні наводить виступ мистецтвознавця Т. Сафонова:«В старій школі, – говорив він, – застосовувані
методи навчання не відповідали здібностям дитячої натури. Мистецтво, насамперед, повинно бути типовим, національним, особливо у нас в Україні, де такавелика
кількість ще не використаного матеріалу, не початого, своєрідного…Основою української системи навчання повинен бути принцип не тільки навчити бачити, відображати бачене, а й навчити розуміти, цінувати оточуючі умови життя і їх особливості»
[12; підкреслено – Б. Ч.].Делегати з’їзду рішуче поставили питання про всенародне
позашкільне навчання, а Директорії подали меморандум з таким висновком: «голос
керуючих учительських організацій допоможе вирішити необхідні питання реформи школи, і українське учительство піде в повному контексті зі своїм урядом» [13,
с. 486]. За свідченням С. Сірополка, 17 січня Міністр освіти І. Огієнко затвердив для
шкільного вжитку у всій Україні найголовніші правила українського правопису, що
їх виготовила спеціальна комісія з видатних українських учених і педагогів. Урядом
для підготовки учительства ухвалено організувати Учительський інститут, а з осені
1919 р. планувалося відкрити ще 8 інститутів. Ухвалено й законопроект двосеместрових педагогічних курсів. Одночасно почав виявлятися новий розквіт позашкільної
освіти: у січні відбулася нарада діячів позашкільної освіти.
Напередодні роботи Конгресу, 22 січня 1919 р.відбулася видатна подія – на
Софіївському майдані урочисто при великолюдному зборі людей був проголошений
акт з'єднання (ЗУНР) і (УНР): віднині Західно-Українська Народна Республіка і Українська Народна Республіка об’єднувалися в єдину соборну Українську Народну Республіку. Урочистості закінчилися молебнем, після якого відбувся військовий парад.
Конгрес працював з 23 по 28 січня, в ньому взяло участь понад 400 делегатів.
В останній день делегати ухвалили «Універсал Трудового Конгресу України», який затвердив повноваження Директорії як органу верховної влади в країні. Цей документ
«правив за Основний закон упродовж усього часу існування єдиної УНР.
Соборній УНР судилося постати у надзвичайно буремний час, оскільки
1919 рік був чи не найважчим в українській історії. На терені України точилися запеклі бої за участю Республіканського війська під проводом С. Петлюри, Червоних
військ українського фронту під командуванням В. Антонова-Овсієнка, Збройних Сил
Півдня Росії під головуванням А. Денікіна, селянських загонів отаманів Н. Махна,
Григор'єва, Зеленого, П. Болбочана, Соколовського, Батрака, В. Оскілкаі ін. На півдні
республіки висадились підрозділи Антанти. Буковину окупували румунські війська,
Закарпаття – чехословацькі, Східну Галичину – польські…»[15, с. 21].
Проте, Директорія продовжувала енергійно виконувати й інші обіцяні заходи державотворення: «відтворення всіх демократичних свобод, відміну старих і
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відновлення місцевих демократичних структур управління, передача землі селянам,
встановлення 8-годинного робочого дня, охорона професійних інтересів»[8, с. 234].,у
справі розвитку українського мистецтва Директорія видала «Закон про утворення
Української республіканської капели», що мала своїм співом ширити відомості за
кордоном про самостійну УНР. «На чолі капели став найліпший знавець української
пісні Олександр Кошиць» [13, с. 485]. Звичайно, не була забута й освіта.
2 лютого 1919 р. Директорія та уряд вимушені були переїхати до Вінниці, а
13 лютого відбулося призначення Директорією нового складу Ради народних міністрів УНР. Міністром освіти залишено І. Огієнка, а П. І. Холодний знов обійняв посаду товариша міністра освіти та негайно почав працювати над новим проектом управління освітою відповідно до змін в культурному та політичному житті України.
19 лютого 1919 р. був ухвалений Закон про права щодо українських громадян, які закінчили закордонні вищі школи – колишньої Австро-Угорщини і які працювали в школах Галичини.24 лютого, відмічає С. Сірополко, Директорія затвердила
«Закон про управління освітою». Проте, вже 6 березня 1919 р. Директорія та уряд
УНР з Вінниці переїхали до Жмеринки, а потім до Проскурова.
9 квітня 1919 р. вже у Рівному Директорія оприлюднила постанову про новий
склад Ради народних міністрів. Міністром освіти призначено А.Крушельницького [1,
с. 299]. «Сьогодні важко зрозуміти, – пише І. Л. Лкарчук, – чому голова уряду УНР
Б. Мартос спинився на кандидатурі А.Крушельницького, мабуть тому, що він був на
той час добре відомим педагогом і громадським діячем Західноукраїнської Народної
Республіки для становлення якої він чимало зробив [6, с. 123].
5 травня 1919 р. уряд УНР змушений був залишити Рівне і евакуюватися до
Радивилова. Туди ж із Здолбунова переїхали члени Директорії і 9 травня С. Петлюру
обрали головою Директорії. Натомість14 травня ліквідація Північного фронту змусила уряд УНР та Директорію евакуюватись із Радивилова в ЗОУНР – до Красного,
Золочева, а потім Тернополя.
2 червня 1919 р. здобуття м. Тернополяпольськими військами змусило уряд
УНР терміново переїхати на станцію Богданівку. Це був найкритичніший момент в
історії уряду УНР, затиснутого між двома ворожими таборами: поляками, які зайняли Тернопіль, і більшовиками, що контролювали Волочиськ. Віддаль між передовими
частинами становила 10 – 20 км.
25 липня 1919 р. А. Крушельницький подав у відставку з посади Міністра
Народної Освіти. «Таким чином, – пише І. Л. Лкарчук, – після двомісячного управління Міністерством освіти України (тут вкралася помилка –А. Крушельницький був
на посаді Міністра Народної Освіти з 9 квітня по 25 липня 1919 р., тобто чотири
місяця – Б. Ч.), яке фактично перебувало, як і весь уряд, на колесах, зрозуміло, що
в таких умовах розгорнути будь-яку активну діяльність на освітянській нивіА. Крушельницький не мав змоги [6, с. 124].
Натомість, за наказом новопризначеного міністра освіти Н. Григоріїва від
7 серпня 1919 р. була створена комісія, яка повинна була прорецензувати діючі українські підручники. У результаті цієї роботи було визначено, що 44 підручника не відповідають державним інтересам УНР і їх необхідно вилучити. Значна частина підручників мала низький науковий рівень. Високу позитивну оцінку отримали підручники
С. Русової, С. Єфремова, М. Грушевського, І. Крип'якевича, В. Доги, І. Стешенка і ін.
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друкувати підручники домовились друкувати за кордоном у видавництвах: «Час» у
Німеччині, «Вернигора» і «Дзвін» в Австрії»[8, с. 238].
27 серпня у Камянці-Подільському– вже на власній території – відбулося
формування І. Мазепою нового складу уряду УНР. 6 листопада 1919 р. відбувся так
званий «Листопадовий зрив» – поразка армії УНР в боях з денікінцями. Це призвело
до ліквідації Українського фронту, а 16 листопада урядові структури УНР знов залишили Камянець-Подільський.
5 грудня вже в Новій Чорториї уряд УНР прийняв рішення про доцільність
виїзду С. Петлюри до Варшави, а 6 грудня урядом і командуванням армії УНР прийнято рішення про початок «Зимового походу» на чолі з генералом М. ОмельяновичемПавленком. За увесь шестимісячний похід у боях з більшовиками і денікінцями війська Директорії пройшли близько 2500 км. 6 травня 1920 р. в районі Ямполя відбулося
з'єднання учасників походу з українськими частинами, що стояли на українськопольському кордоні. «З походу армія вийшла цілою, даючи єдиний може в історії
приклад провадження партизанської боротьби за подібних умов та упродовж такого
довгого часу і вписавши в історію нашого війська і нашого національного визволення
винятково щодо краси подвигу й самопожертви сторінку. У пам’ять Першого Зимового походу всі учасники були нагороджені орденом «Залізного Хреста» [3, с. 119].
Зі зміною ситуації 14 лютого 1920 р. уряд УНР вернувся у Кам'янецьПодільський де було ухвалено «Тимчасовий закон про державний устрій та порядок
законодавства УНР. А 16 травня 1920 р. вже у Вінниці відбулася зустріч голови Польської держави Ю. Пілсуцького з головою Директорії С. Петлюрою та залишками членів уряду УНР з приводу узгодження сумісних дій, але вже 21 травня завершилися дії
Директорії як колективного органу.
7 червня 1920 р. уряд УНР переїхав з Вінниці до Жмеринки, потім до Проскурова.
Тут потрібно зауважити про підспудні дії польського уряду. «12жовтня таємно від С. Петлюри, ігноруючи угоду з УНР (21-24 квітня у Варшаві була підписана політична і воєнна конвенція між урядами УНР і Польщі – Б. Ч.), у Ризі був підписаний
мирний договір між Польщею та Росією. 18 жовтня Варшава припинила воєнні дії на
більшовицькому фронті. Тепер поділом української території цілком розпоряджалася Росія» [11, с. 484]. «Завершивши вигідно для себе війну з радянською Росією (не
без допомоги українських військ), польський уряд, усупереч Варшавському договорові, залишив армію УНР напризволяще» [9, с. 407].
Не дивно, що 8 листопада1920 р. у Ялтушкові, як глас волаючого у пустелі,
на нараді С. Петлюри із залишками уряду і вищого командного складу армії УНР
ухвалено відозву до українського народу із закликом «до останнього бою». Без боєприпасів і відповідної зброї останній бій армії УНР з радянською армією відбувся
10-21 листопада. У останній день армія УНР переправилася через річку Збруч і була
інтернована польськими військами. Уряд УНР остаточно залишив власну землю ще
14 листопада, переїхавши на територію Польщі і став урядом у вигнанні.
Натомість, «18 березня 1921 р.в Ризі було підписано мирний договір між
Польщею й радянською Росією. Польща в обмін на територіальні поступки, аналогічні тим, які мали місце у Варшавській угоді, визнала радянську Україну й зобов’язалася
заборонити перебування на своїй території всіх антибільшовицьких організацій,
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включно з урядом УНР. Ризький мирний договір поклав край добі УНР, боротьба
за яку тривала 4 роки» [9, с. 407]. Хоча будучі вже а еміграції, у липні 1921 р. голова Директорії С. Петлюра затвердив «Закон про встановлення єдиної національнодержавної школи» та Статут єдиної школи.
Підсумки діяльності і боротьби УНР за незалежність доби Директорії підвів
П-Р. Маґочій: «Таким чином, під жовтень1920 р. завершилася Українська революція.
Хоча чимала частина південних українських степів все ще перебувала в руках селянських повстанців, а сили, лояльні до УНР, все ще діяли на Волині до 1921 р., більшість Наддніпрянщини була цілковито виснажена роками зміни урядів, громадянської війни та іноземної інтервенції. Встановити лад виявилася здатною лише одна
сила – більшовицька Українська Соціялістична Радянська Республіка, підтримана
Червоною армією. Бажаючи відкинути символи минулого, більшовицькі правителі
зробили столицею радянської України не Київ, а східний Харків поблизу кордону із
радянською Росією»[5, с. 272].
З гіркотою В. Ф. Остафійчук констатує: «На цьому закінчилася боротьба
за незалежну українську державу в роки національно-визвольних змагань 19171920 рр., що стало ще однією трагедією в історії України. У той час як народи Східної
Європи – менш численні й менш багаті – здобули свою державність, 30-мільйонний
український народ у надзвичайно кривавій боротьбі не зміг її відстояти» [5, с. 223].
Небагато вдалося й у розбудові освіти, хоча були прийняті постанови Директорії: відбулась централізація освіти; розроблялась програма єдиної української школи; встановлювалось нове правописання української мови; прийнято у січні 1919 р.
«Закон про державну українську мову»; домовлено видання за кордоном українських
підручників, серед яких власноруч написаних Міністром освіти І. Огієнком. Проте
усе це не було можливості реалізувати у повній мірі з-за нестабільності положення в
Україні, постійних переміщень уряду УНР і Міністерства освіти.
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