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Реформування системи вищої освіти в Україні спрямована на зміну її пріоритетів, оно-влення змісту, впровадження нових ефектив-них методів навчання та викладання з метою формування високо компетентного фахівця, який здатний ефективно діяти, вирішувати складні професійні проблеми в умовах невизна-ченості, адаптуватися до нових соціальних, тех-нологічних та інших вимог. Це зумовлює потре-бу у цілеспрямованому формуванні у майбут-нього фахівця тих знань, умінь та якостей, що забезпечать його успішний професійний розви-ток, самоорганізацію та самовдосконалення на всіх рівнях функціонування, проектування вла-сного професійного шляху та професійної ді-яльності. Згідно з поглядами вчених (А. Браун, Б. М. Величковський, А. В. Карпов, Г. Мітчелл, М. Л. Смульсон, Дж. Флейвелл, М. А. Холодна та ін.) саме метакогнітивні знання та вміння (ме-такогніції) є тими особистісно-професійними характеристиками, які забезпечують успішну реалізацію всіх видів діяльності людини, оскі-льки здійснюють регуляцію її психічної, мис-леннєвої діяльності. Особливого значення розвиток метакогні-цій набуває у професійній діяльності дизайне-ра, оскільки вона за своєю природою характе-ризується такими властивостями як: 1) проект-ність: змістом професійної діяльності дизайне-ра є проектування як особливий процес ство-рення, опису, зображення або концептуальної моделі неіснуючого об’єкту із заданими функці-ональними, ергономічними та естетичними властивостями; 2) універсальність: завдяки дизайну вирішуються проблеми у різних сфе-

рах життєдіяльності людини, а його різні еле-менти (тема, проблеми та методи, процеси і структури) усвідомлюються та організуються у межах одних і тих самих засобів рефлексії (ло-гічних, семіотичних, психотехнічних та ін.); 3) автономність: дизайн типологічно виокрем-люється від інших видів інтелектуальної та со-ціокультурної діяльності; 4) орієнтованість на практику, на реалізацію у певних матеріальних, технологічних та організаційних умовах; 5) по-ліпроблемність: професійні проблеми, які вирі-шує фахівець є надскладними, поліпроблемни-ми; 6) інтегративність: дизайнерське проекту-вання будується на наукових основах моделю-вання об’єкта, які застосовуються в різних галу-зях суспільної діяльності, поєднуючи наукові принципи з художніми в проектному образі. Отже, метою статті є розкриття сутності метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів як детермінанти їх професійної діяльності. Передусім розглянемо основні положення щодо нашого розуміння метакогніцій дизайне-рів у цілому, оскільки їх операційний, «уміннє-вий» компонент є елементом усієї системи ме-такогніцій або метакогнітивних процесів. Наша позиція ґрунтується на положеннях концепції інтегральних процесів психічної ре-гуляції діяльності та поведінки А. В. Карпова [1], а саме: 
– існує два класи (рівні) організації психі-ки, психічної діяльності людини, що за-безпечують регуляцію її діяльності та поведінки в цілому та професійної діяль-ності зокрема: перший клас – процеси першого порядку (когнітивні, емоційні, вольові, мотиваційні); другий клас – син-
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тетичні, регулятивні процеси другого порядку, що є інтегральними, метапроце-сами; 
– метапроцеси мають такі властивості: є психічними за механізмами своєї реаліза-ції; характеризуються ознаками суб’єкти-вності, ідеальності, цілеспрямованості, предметності; мають специфічний опера-ційний склад; спрямовані на забезпечен-ня найбільш загальних адаптивних фун-кцій; є складними, багаторівневими та системно-організованими утвореннями; мають власне процесуальну та автоном-но розгорнуту форму (як психічна влас-тивість та стан); 
– метакогнітивні процеси двоєдині за сво-єю природою: вони є когнітивними за своїми механізмами та регулятивними за спрямованістю, функціональному приз-наченню; 
– вони відповідають комплексній функції з організації діяльності, що зумовлена її психологічною структурою. До комплекс-ної функції входять: функція формуван-ня, формулювання мети та її диференціа-ції на завдання; прогнозування результа-тів діяльності; зняття прагматичної не-визначеності; формування програми дія-льності; поточного та кінцевого контро-лю та самоконтролю. Отже, розглядаючи метакогнітивні процеси, що забезпечу-ють регуляцію професійної діяльності дизайнера, необхідно виходити зі змісту її основних етапів: починаючи з етапу усвідомлення проблемної ситуації і фор-мулювання проектного завдання й закін-чуючи етапом виконання дизайн-проекту в матеріалі та презентації його замовнику; 
– вони характеризуються комплексним, синтетичним складом; є інтегральними у контексті гетерогенності і різноякісності процесів, які входять до них; в якості їх функціональних компонентів виступа-ють окремі психічні процеси: когнітивні, емоційні, вольові, мотиваційні; 
– операційний склад метапроцесів зумов-лений структурою та функціональною організацією дії, вони одночасно є проце-сами та діями; 
– їх ієрархія підкорюється гетерархічному принципу: серед них не можна визначи-ти один процес, який стійко знаходить на вершині в ієрархії регулятивної підсисте-ми, будь-який з них у певній ситуації мо-же стати провідним та підкоряти інших; 

зміна інтегральних процесів на провідно-му рівні відбувається природньо, лежить від ситуації , від змісту конкретного ді-яльнісного завдання; 
– будь-яка діяльність як цілісна система об’єктивно неможлива без метапроцесів; само формування та ускладнення діяль-ності – це і є становлення та розвиток процесів її регуляції – метапроцесів; в їх системі відтворюються всі основні особ-ливості будови та змісту діяльності; 
– метакогнітивні процеси – це процесуаль-ні засоби, опановуючи які суб’єкт у знач-ній мірі і стає таким, що опановує «самість», суб’єктність не тільки у став-ленні до зовнішнього світу, але і внутрі-шнього – до своєї власної психіки, її зміс-ту, адже за соєю природою метакогнітив-ні процеси спрямовані на регуляцію, ко-ординацію та організацію цього змісту на довільний, усвідомлений контроль за ним. Отже, вслід за А.В. Карповим, метакогніції (метакогнітивні процеси) в цілому ми розуміє-мо складними, багаторівневими та системно-організованими психічними утвореннями, які мають власне процесуальну та автономно роз-горнуту форму, спрямовані на організацію, ре-гуляцію та координацію первинних (спрямова-них на пізнання навколишньої реальності) ког-нітивних процесів та забезпечують загальну регуляцію діяльності людини.  Метакогніції складають метасистемний рівень організації психіки людини, їх предме-том є не об’єктивна, а суб’єктивна реальність, процеси і структури її презентації.  Відтак, метакогніції дизайнерів ми визна-чаємо, складними, багаторівневими та систем-но-організованими психічними утвореннями, які мають власне процесуальну та автономно розгорнуту форму, спрямовані на організацію, регуляцію та координацію первинних когнітив-них процесів фахівців та забезпечують загальну регуляцію їх професійної діяльності, визнача-ють її успішність. Базовими метакогніціями дизайнерів ми визначаємо такі: цілеутворення; антиципація; прийняття рішення; планування; програмуван-ня; контроль/самоконтроль. Вони одночасно є когнітивними та регулятивними метаоперація-ми, метазасобами, тобто є системою метакогні-тивної регуляції професійної діяльності фахів-ця. За своєю послідовністю вони відповідають класичній психологічній теорії діяльності лю-
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дини, її етапів (П. Я. Гальперін, О. М. Леонтьєв та ін.). Отже, розглянемо сутність кожної з пода-них метакогніцій. 1 .  Цілеутворення – це складний процес формування образу майбутнього результату діяльності; операція, що забезпечує формуван-ня мети діяльності [5]. Вирішення будь-якої професійної пробле-ми розпочинається з того, що фахівець має ви-знати її наявність. Це відбувається завдяки ме-ханізму проблематизації як особливої інтелек-туальної процедури, що реалізує, з одного боку, суб’єктивну оцінку деякої об’єктивної ситуації як проблемної, з іншого – попереднє осмислен-ня невідомого (проблеми, питання), а також прогнозування такого кола обставин та чинни-ків, які можуть стосуватися проблемної ситуа-ції. Тобто, – надання стимульній ситуацій (зміни в діяльності, які зафіксовані суб’єктом та підлягають подальшому розгляду) статусу проблемної.  На цьому етапі відбувається розчленування проблемної ситуації на дане (відоме) та невідо-ме завдяки дослідженню проблемного просто-ру, що зумовлює формулювання завдань: в уза-гальненому вигляді представлених як мета, поставлена в певних умовах, що перешкоджа-ють її безпосередньому досягненню.  Крім того, на етапі утворення образу ре-зультату професійної діяльності передбачаєть-ся формування уявлень про його якість, для чого необхідним є визначення основних її пара-метрів, як якісних, так і кількісних. Для дизай-нера такими параметрами є, наприклад, еколо-гічність технік, що використовуються, та ін. Важливим є розгляд суб’єктивного смислу мети діяльності, що визначається установками, рівнем домагань особистості, її попередній дос-від, а також соціальні чинники (групова робота, наявність ситуації змагання та ін.). Відтак, процес цілеутворення визначаєть-ся, з одного боку, специфікою професійної дія-льності, її умовами (об’єктивними, соціальни-ми), системою нормування, рівнем вимог до основних параметрів діяльності, а з іншого, – особистісними чинниками, мотивацією, здібно-стями, рівнем домагань. Отже, особливого зна-чення набуває мотивація, яка визначає прийн-яття проблеми як особистісно значущої, що і зумовлює подальше її вирішення. Завершальним етапом цілеутворення є від-працювання критеріїв, за якими здійснюється 

прийняття рішення про досягнення мети діяль-ності (критерії досягнення мети): з початку уя-влення про нормативну мету-результат вияв-ляється у певному «просторі допустимих ре-зультатів» (за В. Д. Шадриковим), після чого нормативний результат перетворюється у пев-ну мету діяльності суб’єкта, яка описується пев-ними кількісними та якісними характеристика-ми за тими параметрами, за якими здійснюєть-ся порівняння результату з нормативною ме-тою. Ці характеристики фіксуються суб’єктом як еталонні та виступають у ролі критеріїв, за якими здійснюється прийняття рішення про досягнення мети діяльності.  Відповідно, механізмом, який забезпечує створення образу професійної ситуації, є проек-тування – процес створення, опису або зобра-ження концептуальної моделі неіснуючого об’єкта із заданими властивостями; процес про-думування того, чого ще немає, але воно потрі-бно бути. 2 .  Антиципація – це здатність людини, її мислення представити, передбачити спосіб ви-рішення проблеми до того, як вона буде реаль-но вирішена [3, с. 23]; психічний процес, що за-безпечує можливість приймати ті або інші рі-шення з певним часово-просторовим випере-дженням подій, «із забіганням уперед». У сучасній науці існують різні підходи до розуміння сутності явища антиципації. Так, згі-дно з структурно-рівневим підходом (Б. Ф. Ло-мов), антиципація є формою випереджального відображення дійсності, що охоплює широкий спектр прояву когнітивної, регулятивної та ко-мунікативної функцій психіки. За положеннями психофізіологічного підходу (П. К. Анохін та ін.), антиципація породжується нейрофізіологі-чними механізмами антиципаційних здібнос-тей. Автори когнітивного підходу (Дж. Брунер, Д. Міллер, У. Найссер та ін.) зазначають, що ан-тиципація є ймовірним очікування схеми, гіпо-тези. Узагальнення існуючих підходів дає змогу розуміти те, що механізм антиципації здійсню-ється на п’яти рівнях: 1) субсенсорному – рі-вень неусвідомлених нервово-м’язових перед-настроювань та рухів, що забезпечують різно-манітні тонічні та післятонічні ефекти, з якими пов’язано виконання попередньої дії; 2) сенсомоторному – рівень, що забезпечує точ-ність рухів за критерієм швидкодії та їх узго-дженість зі змінами навколишнього середови-ща у просторі та часі; 3) перцептивному – голо-вною функцією антиципації на цьому рівні є 
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Ю л і я  А ДО НЬ Є В А Метакогнітивні уміння майбутніх дизайнерів як детермінанта їх професійної діяльності забезпечення організації та реорганізації пер-цептивних даних відповідно до завдань; 4) уяв-леннєвому – рівень формування антиципацій-них схем, що зумовлюють планування не тільки реальних, а й потенційних дій; передбачає мас-штабні уявленнєві перетворення простору й часу, комбінації та рекомбінації образів; 5) мов-но-мисленнєвому – виявляється в узагальнен-нях та абстракції, логічних прийомах і операціях.  Усі ці рівні є взаємопов’язаними, але залеж-но від конкретного завдання та умов один з них стає провідним, він визначає специфіку комбінацій усіх останніх рівнів та зумовлює можливість передбачення професійної ситуації та вирішення професійних завдань. Важливим для нашого дослідження є те, що процеси антиципації, на чому наголошував О. Брушлінський, ускладняються під час вико-нання колективних завдань, колективної діяль-ності, оскільки при цьому людина вимушена синхронізувати та координувати власні індиві-дуальні дії з діями партнерів, що передбачає взаємне передбачення запланованих дій, що активізує колективне передбачення.  Ступінь вираженості здатності особистості до антиципації насьогодні вченими називаєть-ся антиципаційною компетентністю – здатніс-тю до високої ймовірності передбачати перебіг подій, прогнозувати розвиток ситуації та власні реакції на них, діяти з часово-просторовим пе-редбаченням (В. Д. Менделевич).  3 .  Прийняття рішення – це процес ви-бору рішення з наявних альтернатив. Процес генералізації та аналізу альтерна-тив включає два основних етапи: формування вихідної множини альтернатив та етап власне вибору з кінцевої або редуційованої їх множи-ни, що відбувається завдяки процесу «елімінації альтернатив» – скорочення вихідної множини до кінцевого завдяки селекції най-більш значущих з них. На першому етапі голов-ними є процеси оцінки та класифікації ситуа-цій, співвіднесення з власним досвідом. Залежно від того, наскільки напружена, конфліктна ситуація вибору, змінюється трива-лість першого етапу, що передує власне прийн-яттю рішення. Основними ознаками труднощі прийняття рішення є такі: відкритість: наяв-ність необмеженої кількості альтернатив, наяв-ність відкритого вибору; проміжні етапи: наяв-ність додаткових кроків прийняття рішення (багатоетапне прийняття рішення); наслідки: складність прогнозування наслідків, до яких 

призведе вибір альтернативи; одиничний ви-падок або наявність досвіду: рішення, що по-вторюються та які особистість приймає не впе-рше, або унікальні рішення, для прийняття яких не існує відпрацьованих стратегій поведі-нки. У першому варіанті (звичайне або запрог-рамоване рішення) (за Е. Кірхлером, А. Шрот-том) прийняття рішення відбувається на низь-кому когнітивному рівні: людина приймає рі-шення використовуючи стандартні правила, які були вже відпрацьовані в інших ситуаціях. Другий варіант (незапрограмоване прийняття рішення) вимагає значних когнітивних зусиль в умовах складної, творчої діяльності. 4 .  Планування – це процес формування дій з метою досягнення мети діяльності, як правило, у декількох варіантах з різними, часто необмеженими часовими межами. Планування розподіляється на стратегічне (глобальне) та тактичне (локальне) (за Р. Стернбергом). За думкою Б. Ф. Ломова, і ми з цим повністю погоджуємося, і план і мета формуються в про-цесі антиципації до початку власне реалізації діяльності; план відображає стратегію і такти-ку реалізації мети. А саме планування за крите-ріями усвідомленості та самостійності може бути диференційоване на: 1) планування за орі-єнтирами: без власного чіткого продуманого плану; 2) планування за зразком, шаблоном: по чіткому та стандартному плану, який вимагає певну послідовність дій; 3) планування з ураху-ванням можливих змін умов діяльності, який передбачає самостійне планування дій з про-гнозуванням можливих змін. 5 .  Програмування – це формування уяв-лення про програму діяльності, в якій дії об’єд-нані між собою метою та структурно підпоряд-ковані, організовані у просторі та часі. Програ-ма має фіксуватися у певних інструкціях, схе-мах, які спрямовують діяльність. Здійснений аналіз різних типів професійної діяльності дозволив ученим виокремити два типи структур діяльності: константні та змінні. Константні діяльності передбачають тільки одну послідовність дій, що легко фіксується, моделюється. Діяльність змінної структури пе-редбачає різні послідовності виконання дій, що передбачає оволодіння суб’єктом вмінням складання програм діяльності для певних конк-ретних умов [5]. Програма діяльності описує саму структуру діяльності тільки приблизно, що зумовлюється її складністю, зумовленістю мотиваційними, 
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Ю л і я  А ДО НЬ Є В А Метакогнітивні уміння майбутніх дизайнерів як детермінанта їх професійної діяльності когнітивними та операційними компонентами. Отже, існують три рівні програм діяльності: 1) такі, що відображають тільки структуру ви-конавчих компонентів діяльності; 2) такі, що відображають структуру інформаційних та опе-раційних (виконавчих) компонентів діяльності; 3) такі, що відображають структуру мотивацій-но-цільових, інформаційних та виконавчих компонентів діяльності [5]. Важливим для нас є те, що у психологічній системі діяльності програма представляється у вигляді образу діяльності та у формі знань про послідовність та способи виконання окремих дій у цілісній структурі [5].  6 .  Контроль/самоконтроль – це про-цес спостереження та перевірки стану (поточ-ний контроль) та результату (підсумковий, ре-зультативний контроль) діяльності; системати-чне відслідковування процесу виконання пос-тавлених завдань з одночасним коригуванням (регулюванням) діяльності. Отже, існують дві головні функції контролю: діагностична (визначення стану діяльності, її оцінки) та коригувальна (визначення шляхів корекції відповідно до мети). На думку М. О. Холодної є два типи метако-гнітивного контролю: недовільний інтелекту-альний контроль та довільний інтелектуаль-ний контроль [4, 127]. Недовільний інтелектуа-льний контроль визначається:  
– обсягом сканування видимого поля (властивість організації уваги людини при зштовхуванні з проблемною ситуаці-єю, здатність до мисленнєвого охоплен-ня значної кількості аспектів ситуації); 
– структуруванням видимого поля (здат-ність диференціювати простір, швидко та точно виокремлювати його елементи); 
– пригніченням проявів імпульсивності в ситуації прийняття рішення; 
– категоріальним контролем оцінок та су-джень; 
– особливостями суб’єктивного часу (ефек-ти швидкого або повільного перебігу ча-су, ефекти хаотичного орієнтування у часі). Довільний інтелектуальний контроль хара-ктеризується такими індикаторами: 
– здатність оцінювати – суб’єктивно ви-значати якість етапів власної інтелекту-альної діяльності, її результатів, а також власних знань; 
– здатність зупиняти та призупиняти інте-лектуальну діяльність на певному етапі; 

– здатність обирати стратегію власного навчання та модифікувати її під впливом нових вимог [4, 131].  Виходячи з вищезазначеного, підсумуємо, що саме рефлексія як усвідомлення власних пізнавальних процесів задля оволодіння та управління ними (за Л. С. Виготським), є голов-ним механізмом як контролю/самоконтролю інтелектуальної діяльності людини, так і за-гальним механізмом функціонування та роз-витку усіх метакогніцій.  Отже, кожна з охарактеризованих нами ме-такогніцій передбачає певний набір відповід-них способів її реалізації – метакогнітивних умінь. Розглядаючи сутність метакогнітивних умінь передусім зазначимо, що під уміннями в сучасній педагогічній науці розуміють засвоєні суб’єктом способи виконання розумових та практичних дій. Відтак, метакогнітивні вміння майбутніх дизайнерів визначаються нами як засвоєні майбутнім фахівцем способи метакогнітивної регуляції його професійної діяльності. Здійснений аналіз сутності метакогніцій, а також особливостей дизайнерської діяльності (змісту її етапів – підготовчого, пошукового, вирішення та рефлексивного) дають змогу вио-кремити базові метакогнітивні вміння, які ма-ють бути сформованими у майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки. По-перше, – це вміння цілеутворення та антиципації, що забез-печують здійснення підготовчого етапу дизай-нерського проектування, а саме: формулювати мету, переводити мету у завдання, об’єктивізу-вати результат, визначити критерії та показни-ки результату, розчленувати проблемну ситуа-цію на відоме та невідоме, передбачати способи вирішення проблеми, передбачати варіанти розвитку умов. По-друге, – це вміння прийнят-тя рішення та планування, які забезпечують здійснення пошукового етапу – формулювати гіпотези, альтернативи, здійснювати селекцію альтернатив, аналізувати тип та види прийнят-тя рішення, працювати з мисленнєвими відхо-дами. По-третє, – це вміння програмування, що забезпечують здійснення етапу вирішення, а саме: складати програму діяльності, співвідно-сити етап програми з метою діяльності. По-четверте, – це вміння контролю/самоконтролю, що забезпечують рефлексивний етап дизайнер-ського проектування та містять вміння: здійс-нювати аналіз результату діяльності та її мети, 
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визначати шляхи коригування діяльності, здій-снювати цілісний рефлексивний аналіз власної розумової діяльності. Зазначені метакогнітивні вміння є внутрі-шніми детермінантами ефективності як профе-сійної діяльності дизайнера, так і майбутнього фахівця, оскільки визначають успішність його мисленнєвої діяльності в цілому. Отже, саме фахова підготовка майбутніх дизайнерів має бути спрямована на формуван-ня в них метакогнітивних умінь, що передбачає створення особливих освітніх умов, а саме – забезпечення успішного оволодіння студента-ми метакогнітивними знаннями про сутність метакогніцій, метакогнітивних умінь дизайне-рів та методи їх актуалізації і розвитку; впрова-дження методів метакогнітивного навчання та створення метакогнітивного середовища, що спрямоване на моделювання та реалізацію май-бутнім фахівцем різних метакогнітивних стра-тегій. 
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Ю л і я  А ДО НЬ Є В А Метакогнітивні уміння майбутніх дизайнерів як детермінанта їх професійної діяльності 

Адоньева  Ю .  А .   
МЕТАКОГНИТИВНЫЕ УМЕНИЯ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ  

КАК ДЕТЕРМИНАНТА ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В статье осуществляется анализ сущности метакогнитивных умений будущих дизайнеров 

как освоенных ними способов метакогнитивной регуляции профессиональной деятельности. Оха-
рактеризовано содержание метакогниций будущих дизайнеров – целеобразования, антиципации, 
принятия решения, планирования, программирования и контроля. Согласно этапам дизайнерского 
проектирования (подготовительный, поисковый, решения и рефлексивный) определены базовые 
метакогнитивные умения, которые обеспечивают эффективность профессиональной деятельно-
сти будущего дизайнера и должны быть сформированы в процессе его профессиональной подго-
товки. 

Ключевые  слова :  будущий дизайнер, профессиональная подготовка, метакогниция, мета-
когнитивные умения, целеобразование, антиципация, принятие решения, рефлексия.  
Adonieva Y.   

METACOGNITIVE SKILLS OF FUTURE DESIGNERS  
AS THE DETERMINANT OF THEIR PROFESSIONAL ACTIVITY 

The article analyzes the essence of metacognitive skills of future designers as methods of metacognitive 
regulation of their professional activity. The characteristic features of the professional activity of designers 
are considered: design, universality, autonomy, practical orientation, polyproblem, integrativity, which de-
termine the need to master the future specialist metacognitions – complex, multilevel and systemically or-
ganized mental formations that are aimed at the organization, regulation and coordination of primary cog-
nitive processes and provide general regulation of its activities. 

The content of metacognitions of future designers is characterized – goal-setting, anticipation, decision-
making, planning, programming and control. Targeted formation is represented by the process of shaping 
the image of the future result of activity through the mechanisms of problematization and design. Anticipa-
tion is the ability and process of foreseeing the way to solve a problem. Decision making is the process of 
choosing a solution from existing alternatives. Planning – the process of forming actions to achieve the goal. 
Programming is the process of forming the stages of activity in space and time. Control is the process of 
monitoring and verifying the status and result of activities, correlating the goal and the result. 
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На сучасному етапі реформування вітчиз-няної системи освіти актуалізується проблема діагностування якості освіти, педагогічної осві-ти зокрема. Здійснюється пошук щодо науко-вих і організаційних засад та механізмів, змісту, процедури визначення компетентності вчите-ля, який працює, і майбутнього вчителя, який здобуває свій фах у ВНЗ.  Встановлення рівня методичної підготовки майбутнього вчителя математики передбачає проведення низки моніторингових процедур. Такі вимірювання, сфокусовані, зокрема й на методичній компетентності майбутнього фахі-вця. Їх здійснюють упродовж і на завершально-му етапі навчання. На наш погляд, ці процедури мають бути різноплановими за своїм спряму-ванням, сфокусованими на різних компонентах методичної компетентності (аксіологічного, гносеологічного, праксеологічного, особистіс-ного) [2]. Критерії для виділення рівнів кожно-

го із компонентів, їхня характеристика у відпо-відності до обраних критеріїв, показники та індикатори обґрунтовані в роботі [1]. Відповід-но має бути застосований різноманітний, дида-ктично виважений вимірювальний інструмен-тарій.  Завдання для встановлення рівня сформо-ваності гносеологічного компонента методич-ної компетентності у майбутнього вчителя ма-тематики пропонуємо формулювати у вигляді навчально-методичних задач.  Теорія навчально-методичних задач на су-часному етапі розвивається дослідниками у різних напрямах: розроблення методик конс-труювання, систематизації й структурування, а також технології застосування навчально-методичних задач у методичній підготовці май-бутнього вчителя математики, що здійснюєть-ся на концептуальних засадах розвивального (З. Слєпкань, С. Семенець), евристичного 

І р и н а  А К У Л Е Н К О Якості методичної підготовки майбутнього вчителя математики засобами навчально-методичних задач  
According to the stages of design (preparatory, search, decision and reflexive), basic metacognitive skills 

are determined that ensure the effectiveness of the professional activities of the future designer and must be 
formed in the process of his professional training. 

The article emphasizes that the formation of metacognitive skills among future designers in the process 
of professional training is provided by creating special educational conditions for mastering them with 
metacognitive knowledge about the essence of metacognition, metacognitive skills of designers and methods 
of their actualization and development; The introduction of metacognitive learning methods, the creation of 
a metacognitive environment aimed at modeling and implementation by the future specialist of various 
metacognitive strategies. 

Key words:  future designer, vocational training, metacognition, metacognitive skills, goal-setting, 
anticipation, decision-making, reflection. Стаття надійшла до редколегії 08.05.2017  УДК 378.03  
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ДІАГНОСТУВАННЯ ЯКОСТІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ  
ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАДАЧ 

Моніторинг якості професійної підготовки майбутніх учителів математики передбачає про-
ведення моніторингових процедур, зокрема щодо рівня сформованості методичної компетентнос-
ті у майбутнього фахівця під час навчання у вищому навчальному закладі. У статті обґрунтовано 
структуру, змістове наповнення й один із можливих варіантів систематизації навчально-
методичних задач, призначених для встановлення рівня сформованості гносеологічного компонен-
та методичної компетентності майбутнього вчителя математики, на завершальному етапі 
його методичної підготовки.  

Ключові  слова :  компетентнісно орієнтована методична підготовка майбутнього вчителя 
математики, методична компетентність. 
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(О. Скафа), особистісно-орієнтованого (О. Ларіо-нова, Н. Кучугова, О. Москаленко), діяльнісного (А. Курашинова [7], Т. Мамонтова [9], В. Швець, А. Прус [14]), технологічного (В. Моторіна), ком-петентнісного (О. Матяш, С. Скворцова [13]), праксеологічного (Н. Тарасенкова) підходів; аналіз місця, значення, специфіки методичних задач у контексті загальної теорії навчальних задач (В. Моторіна, О. Водолаженко [4]); вияв-лення закономірностей застосування задачно-го підходу для формування методичних умінь студентів у навчанні математичних дисциплін (Т. Ковтунова); узагальнення і систематизація особливостей змісту і процесу використання навчально-методичних задач як засобу підгото-вки майбутнього вчителя початкової школи до навчання математики молодших школярів (М. Гаран) Навчально-методична задача (у трактуван-ні О. Матяш, А. Воєводи, Л. Михайленко, Л. Нако-нечної [5]) – це завдання, що використовується в методичній підготовці вчителя на рівні осми-слення, проектування і практичної реалізації методичної діяльності з метою розвитку мето-дичної компетентності як інтегративної основи професійного педагогічного зростання. В. Мо-торіна [4] розглядає методичні задачі як такі, що спрямовані на формування методичних умінь студентів, і характеризує їх із позицій отриманого результату. Цілком поділяємо по-зицію науковців у тому, що такі задачі інтегру-ють теоретичний і практичний аспекти мето-дичної підготовки вчителя, посилюючи її прак-тичну спрямованість, і виступають вагомим складником у системі засобів формування й діагностування методичної компетентності майбутнього вчителя математики. Метою статті є обґрунтування структури, змістового наповнення й можливого варіанту систематизації завдань, призначених для діаг-ностування сформованості гносеологічного компонента методичної компетентності майбу-тнього вчителя математики, на завершальному етапі його методичної підготовки. У своєму дослідженні поняття навчально-методичної задачі визначатимемо на основі поняття «методична задача» як найближчого родового поняття. Під методичною задачею, наслідуючи С. Скворцову [13], розумітимемо ситуацію, що виникає у процесі методичної дія-льності вчителя і потребує застосування ним методичних знань, умінь, досвіду в застосуван-ні методичних підходів, засобів, форм і методів 

навчання тощо для її успішного розв’язання. Методичні задачі, аргументує дослідниця, роз-в’язують учителі у практиці навчання учнів.  Оскільки впродовж підготовки майбутньо-го вчителя під час вивчення ним дисциплін ци-клу професійної підготовки передбачено ком-плексне розв’язування аналогів таких ситуацій, їх ми розглядатимемо як навчально-методичні задачі. Вони виступають і засобами фіксації змі-сту методичних об’єктів, що формують предме-тне поле методичної підготовки майбутнього вчителя математики, і засобами формування методичної компетентності майбутніх фахівців, і засобами для здійснення моніторингових про-цедур. Відповідно, такі задачі виконують навча-льну, розвивальну, професійно пропедевтичну, коригувальну й контролювальну функції. Зосе-редимо нашу увагу на реалізації саме останньої із перелічених вище функцій навчально-методичних задач (НМЗ). Зауважимо, що НМЗ, призначенням яких є діагностування сформованості певного компо-нента методичної компетентності у майбутньо-го вчителя математики мають свої специфічні риси. Оскільки встановлення рівня сформова-ності аксіологічного й особистісного компонен-тів зосереджене, передусім на оцінюванні сту-пеня вагомості окремих систем цінностей для студентів, їхніх домінантних мотивів, на сфор-мованості пізнавального інтересу майбутніх фахівців, тому ці процедури доцільно здійсню-вати в ході педагогічного спостереження й ан-кетування. Відповідним має бути й дидактич-ний інструментарій. Задачі, що мають на меті діагностування сформованості аксіологічного компонента методичної компетентності доці-льно формулювати переважно у вигляді запи-тань для анкет. Можливий варіант таких анкет наведено у роботі [15].  НМЗ, призначені для діагностування сфор-мованості гносеологічного і праксеологічного компонентів методичної компетентності у май-бутнього фахівця, виявляють ступінь усвідом-леності студентами змісту методичних об’єктів, структурованість, упорядкованість системи методичних знань, ступінь опанування складу методичних умінь, дальність перенесення, ком-плексність їхнього застосування. Такі задачі формулюють переважно із використанням на-вчальних текстів (вербально або письмово), залучаючи додаткові допоміжні елементи (відеоматеріали фрагментів уроків або на-вчальні відеоматеріали, фото, графіки, таблиці, 
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схеми тощо). Відповідно, зміст методичних об’єктів у таких задачах може бути поданий у різних знаково-символьних оболонках. У структурі НМЗ, призначеної для встанов-лення рівня сформованості гносеологічного компонента методичної компетентності у май-бутнього вчителя математики, аналогічно до математичної задачі виділяємо умову, роз’яс-нювальну частину й вимогу.  Умова задачі містить початкові відомості щодо методичних об’єктів або їх моделей, а та-кож елементи математичного змісту, що пов’я-зані з ними. До методичних об’єктів відносимо: цілі навчання (на рівні окремих одиниць мате-матичного змісту, їхніх систем, змістових ліній, тем, розділів тощо) та прийоми забезпечення їх прийняття учнями; зміст, методи і прийоми, організаційні форми й засоби, спрямовані на сприймання та засвоєння учнями окремих оди-ниць математичного змісту (ОМЗ) на рівні зага-льної методики, методик навчання окремих розділів шкільного курсу математики, прийоми організації навчальної діяльності учнів і керу-вання цією діяльністю; різні форми контролю, оцінювання й коригування діяльності учнів у процесі навчання математики, а також прийо-ми рефлексії та способи формування адекват-ної самооцінки учнів; психолого-педагогічні основи процесу засвоєння учнями ОМЗ; уза-гальнені способи й результати провадження різних видів методичної діяльності (аналітико-синтетичної, діяльності з конструювання, про-гнозування, моніторингу навчальних досяг-нень учнів тощо); міжпредметні та внутрішньо-предметні зв’язки шкільного курсу математи-ки; математичні й навчальні задачі, а також 

прийоми їх постановки й формулювання в про-цесі навчання математики, дії та операції під час розв’язування різних видів задач.  У роз’яснювальній частині НМЗ регламен-товано спеціальні умови (застереження) щодо зв’язків між методичними об’єктами, про які йдеться в умові задачі, або щодо умов їхнього функціонування чи трансформації.  Вимога задачі орієнтує студентів на перет-ворення елементів математичного змісту (понять, фактів, способів діяльності) та на реа-лізацію основних видів методичної діяльності, до яких долучається майбутній учитель у на-вчальному процесі у ВНЗ (схема 1). Методичну діяльність майбутнього вчителя трактуємо як виконання суб’єктом дій та операцій із методи-чними об’єктами або з їхніми замінниками (моделями) для отримання нових особистісно вагомих методичних знань у вигляді понять, фактів, способів діяльності, пов’язаних із про-цесом навчання учнів математики як у стандар-тних, так і у варіативних умовах. Саме види ме-тодичної діяльності, які реалізує виконавець у ході їхнього розв’язування, виступають однією із можливих основ для класифікації навчально-методичних задач [6]. У такий спосіб виокрем-люються та систематизуються напрями діагно-стування якості методичної підготовки майбут-нього вчителя математики протягом навчання у ВНЗ засобами спеціально сконструйованих НМЗ.  У будь-якій навчально-методичній задачі розглядається один або кілька методичних об’єктів і один або кілька елементів математич-ного змісту. Формулювання задачі містить одну або кілька умов (вихідних даних задачі – твер-
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Види методичної діяльності майбутнього вчителя математики 
Аналітико-синтетична діяльність Моделювання, прогнозування Проектування, конструювання Організація  й керування  діяльністю учнів Рефлексія, моніторинг  і  оцінювання власної  Напрями ускладнення МД майбутнього вчителя математики Ускладнення мотиваційного компонента дії (поглиблення й розширення спектра ціннісних ставлень щодо різних видів  методичних дій та їх об’єктів) 

Ускладнення змістового компонента методичної дії (методичних об’єктів,  з якими ця дія виконується) 
Ускладнення операційного компонен-та дії (збільшення кількості операцій, поява ієрархічності, циклічності  в послідовності операцій тощо) 

Етап «перших спроб» → навчально-адаптувальний → етап самоактуалізації → професійно-адаптувальний →  професійно-гармонізувальний 
Етапи становлення методичної діяльності майбутнього вчителя в узаємозв’язку із процесами  збагачення суб’єктного досвіду особистості 

Схема 1 – Види методичної діяльності майбутнього вчителя математики 
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джень що приймаються як істинні) і одну або кілька вимог, сформульованих переважно у ви-гляді запитань. Варіювання цих компонентів дає підстави для диференціації НМЗ за рівнями складності їхніх умов та вимог.  Вимога навчально-методичної задачі може бути пов’язаною як із суто математичним зміс-том, так і з його «методичною обробкою»: здій-сненням аналітико-синтетичної, моделюваль-ної, прогнозувальної, проектувальної діяльнос-ті, рефлексією, моніторингом і оцінюванням власної діяльності студентів та діяльності уч-нів.  Аналогічно до математичних задач розріз-нятимемо об’єктивну характеристику навчаль-но-методичної задачі – складність її розв’язан-ня, яка визначається кількістю логічних кроків, необхідних для розв’язування навчально-методичної задачі. Додатковою суб’єктивною характеристикою НМЗ є її трудність для конк-ретного виконавця, оскільки суб’єкт, який роз-в’язує задачу, може мати попередній відреф-лексований досвід її успішного розв’язування або такий досвід у нього може бути відсутній, що суттєво впливає як на пошук способу розв’я-зування задачі, так і на процес її розв’язування.  Зауважимо, що задачі, призначені для про-ведення діагностувальних процедур упродовж навчання і на завершальному його етапі мають певні відмінності. Якщо задача призначена для використання протягом навчання, тоді до її змісту можуть бути залучені навчальні елемен-ти, що розкривають сутність окремих методич-них об’єктів чи правила-орієнтири щодо спосо-бів методичної діяльності, чи додаткові мето-дичні об’єкти, що не є предметом контролю. Тексти таких задач можуть містити надлишкові відомості («змістовий шум» за термінологією Н. А. Тарасенкової). Окремі з них можуть бути сформульованими у вигляді дослідницьких проблем, що розв’язуються за допомогою пошу-кових методів. Відповіді до цих НМЗ можуть варіюватися, містити пояснення, обґрунтуван-ня чи додаткові елементи, що відображають ціннісні орієнтації, ставлення студентів, їх су-б’єктний досвід зі здійснення окремих видів методичної діяльності. Приклади НМЗ, призна-чених для проведення діагностувальних проце-дур упродовж навчання можна знайти в посіб-никах [5; 10; 11 та ін.]. У задачах, призначених для контролю на завершальному етапі підготовки майбутніх фа-хівців, такі навчальні елементи, на наш погляд, 

не є доцільними. Водночас ці задачі мають мати комплексний характер, передбачати комплекс-не здійснення різних видів методичної діяльно-сті у ході їхнього розв’язування. Доречно, щоб відповіді до цих задач були однозначними. Як показують міжнародні дослідження щодо оці-нювання якості методичної підготовки майбут-ніх учителів математики (OECD, TEDS-M), НМЗ, призначені для діагностувальних процедур на завершальному етапі підготовки майбутніх фа-хівців, доцільно формулювати у вигляді тестів.  Наведемо приклади задач для діагностуван-ня сформованості гносеологічного компонента методичної компетентності у майбутнього вчи-теля математики на завершальному етапі його методичної підготовки з розділу «Геометрія». 1. 1) Ви плануєте з учнями розв’язати зада-чу: «В основі піраміди лежить прямокутний трикутник з катетами a, b. Як знайти висоту піраміди, якщо всі її бічні ребра дорівнюють 
m?». Розв’яжіть задачу і Ви. Запишіть відповідь і пояснення.  1. 2) Які базові факти необхідні учням для розв’язання цієї задачі. 

2. Ваші учні вивчали властивості п-кутної піраміди. Їхнім завданням було визначити кіль-кість вершин, ребер і граней п-кутної піраміди. Відповіді трьох учнів наведено в таблиці. Ви-значте, правильні чи неправильні відповіді да-ли учні. 

3. Ваші учні формулюють деякі тверджен-ня, які можуть бути правильними повністю, 
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  Потрібно Не потрібно Формула площі прямо-кутного трикутника     Теорема Піфагора     Формула радіуса вписа-ного в прямокутний трикутник кола     
Формула радіуса описа-ного навколо прямокут-ного трикутника кола     
Формула об’єму піраміди     

  1-й учень 2-й учень  3-й учень  К-сть  вершин   п п+1  п+2  Так ⎕ Ні ⎕ Так ⎕ Ні ⎕ Так ⎕ Ні ⎕ К-сть  ребер   2п 2п+1  2(п+1)  Так ⎕ Ні ⎕ Так ⎕ Ні ⎕ Так ⎕ Ні ⎕ Заг. к-сть граней   п+1 2п  Так ⎕ Ні ⎕ Так ⎕ Ні ⎕ Так ⎕ Ні ⎕ п  
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правильними частково (коли одна частина тве-рдження є правильною, а інша – ні,) і неправи-льними повністю (коли обидві частини твер-дження є неправильними). Визначте, яке із тве-рджень Ваших учнів є правильним повністю (позначка «+»), правильним частково (позначка «±») і неправильним повністю (позначка «–»). Поставте лише одну позначку в кожному рядку. 

4. Під час вивчення теми «Паралельне прое-ктування» Ви плануєте навести приклади тих властивостей фігур, що ЗАВЖДИ зберігаються під час паралельного проектування. Які із наве-дених у таблиці властивостей Ви оберете для ілюстрації таких властивостей фігур, а які – ні? Поставте одну позначку у кожному рядку. 

5. Під час навчання теми «Вступ до стерео-метрії» Ви пропонуєте учням навести твер-дження, еквівалентні аксіомі стереометрії: «Через будь-які 3 точки, що не лежать на одній прямій, можна провести площину і тільки од-ну». Учні запропонували свої варіанти. Оберіть серед них правильні.  

6. Ви плануєте з учнями провести матема-тичний диктант, завданням якого є заповнити пропуски в реченнях. Заповніть таблицю, зро-бивши одну позначку в кожному рядку 

7. Ви запропонували учням виготовити із дроту модель правильного тетраедра, площа однієї грані у якого 6 см2. В учнів є шматочки дроту довжиною 36 см, 48 см, 72 см, 96 см.  1) Які куски дроту їм краще взяти?  2) Скільки потрібно дроту, щоб виготовити з проволоки модель октаедра, площа поверхні якого 60 см2? Відповідь округліть до десятих. У 2015–2017 рр. нами було проведено дос-лідження щодо діагностування сформованості гносеологічного компонента методичної ком-петентності у студентів і молодих учителів ма-тематики (стаж роботи вчителем не перевищує 

І р и н а  А К У Л Е Н К О Якості методичної підготовки майбутнього вчителя математики засобами навчально-методичних задач  

  «+» «±» «–» Якщо в піраміди всі ребра рівнонахи-лені до площини основи або рівні між собою, то висота піраміди проектуєть-ся у центр описаного навколо основи кола 
      

Якщо в піраміди всі ребра або грані рівнонахилені до площини основи, то висота піраміди проектується у центр описаного навколо основи кола 
      

Якщо пряма перпендикулярна до пло-щини, то вона перпендикулярна до двох прямих цієї площини       
Якщо пряма перпендикулярна до двох прямих площини, то вона перпендику-лярна й до площини       

  Так Ні Належність точок прямій     Порядок розміщення точок на прямій     Паралельність прямих     Довжина відрізків     Пропорційність відрізків, які лежать на паралельних прямих     Рівність відрізків, які лежать на пара-лельних прямих     Пропорційність відрізків, які лежать на прямих, що перетинаються     Рівність відрізків, які лежать на прямих, що перетинаються     Міра кута     

  Пра-вильно Непра-вильно Через довільні дві прямі у прос-торі можна провести площину і тільки одну     
Через пряму і точку, яка їй не належить, можна провести пло-щину і тільки одну     
Через дві паралельні прямі у просторі можна провести пло-щину і тільки одну     
Через довільні чотири точки у просторі можна провести пло-щину і тільки одну     

  ∥ ⏊ Тиск рідини або газу напрямлений … до стінки посудини     Тиск вантажу на опору напрямлений … до опори     Сила опору при русі тіла на поверхні на-прямлена … до цієї поверхні     Якщо тіло рухається рівномірно по колу, то напрям лінійної швидкості … до напря-му доцентрового прискорення     
Якщо робота сили по переміщенню тіла дорівнює нулю, то напрям дії сили … до напряму переміщення     
Якщо робота сили по переміщенню тіла набуває свого максимального значення, то напрям дії сили … до напряму перемі-щення 

    
Сила реакції опори … до самої опори     Якщо тіло рухається в рідині або в газі, то сила опору … до напряму переміщення     Якщо тіло рухається в рідині або в газі, то підіймальна сила … до напряму перемі-щення     
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3-х років). У дослідженні було використано тес-ти, укладені з навчально-методичних задач, скомпонованих у вигляді тестів. Ці задачі було згруповано в розділи «Алгебра», «Геометрія», «Аналіз даних». Приклади тестів з розділів «Алгебра» і «Аналіз даних» можна знайти у [3]. Як показали проведені дослідження результати виконання завдань з розділу «Геометрія» є по-рівняно високими (табл. 1). Однак більш дета-льний аналіз засвідчив, що 78% студентів (С) і 88% вчителів (В) мають значні утруднення під час розв’язування задач, де необхідно застосу-вати знання щодо властивостей рухів та інших перетворень площини, а також властивостей центрального й паралельного проектування, деякі фундаментальні питання геометрії, на-приклад, еквівалентність аксіом планіметрії, засвоєні студентами ще не на достатньому рів-ні. Виявилися неспроможними виявити твер-дження, що еквівалентні аксіомі паралельних прямих на площині 92,9%, а провести відповід-не доведення – 95,1% опитаних студентів. За-стосувати знання під час розв’язування геомет-ричної задачі, що описує практичну життєву ситуацію, не змогли 51,4% опитаних студентів і 76% молодих учителів. Отже, під час розв’язування навчально-методичних задач відбувається засвоєння зміс-ту методичних об’єктів, актуалізуються мето-дологічні, психолого-педагогічні, предметні 

математичні знання студентів, відбувається постановка й прийняття цілей методичної дія-льності, аналіз змісту та складу методичних умінь, усвідомлення їхнього значення в загаль-ній структурі професійної діяльності вчителя математики. Успішність у розв’язуванні студен-тами системи диференційованих навчально-методичних задач є основою діагностування якості їхньої методичної підготовки. 
Список  використаних  джерел  1. Акуленко І. А. Визначення рівня методичної компе-тентності у майбутнього вчителя математики / І. А. Акуленко // Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми теорії і методики на-вчання математики6 до 70-річчя кафедри математи-ки і теорії та методики навчання математики НПУ імені М.П.Драгоманова» (11-13травня 2017 р., м. Ки-їв, Україна). – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017.– С. 145-147. 2. Акуленко І. А. Компетентнісно орієнтована методич-на підготовка майбутнього вчителя математики профільної школи (теоретичний аспект) : моногра-фія [Текст] / І. А. Акуленко – Черкаси: Видавець Чаба-ненко Ю. – 2013, 460 с. 3. Акуленко І. А. Методика навчання математики в про-фільній школі: моніторинг навчальних досягнень студентів : методичний посібник для організації моніторингу навчальних досягнень студентів / І. А. Акуленко ; за заг. ред. Н. А. Тарасенкової. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю., 2012. – 84 с. 4. Водолаженко О.В. Розв’язування методичних задач як засіб формування методичної компетентності майбутнього вчителя математики / О.В. Водолажен-ко, В.Г. Моторіна // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. 2013, Vol. 7. С.41-49. 

Таблиця 1 – Змістове наповнення завдань тесту з розділу «Геометрія» та результати виконання  
їх студентами й молодими вчителями  №  з/п  Р-ти виконання С В 1 Співвідношення між супідрядними, підрядними поняттями (паралелограм, ромб, квадрат), їхнє зображення за допомогою діаграм Ейлера-Венна 86,1% 84% 2 Паралелограм та його різні властивості, застосування властивості бісектриси кута паралелограма 87,8% 84% 3 Аналітичне задання фігури на площині й у просторі 85% 44% 4 Застосування геометричних знань до розв’язування задач, що виникають у реаль-ному житті 70,2% 48% 5а Знаходження площі трикутника конструктивним способом 80% 88% 6 Розрізнення властивостей рухів на площині 22% 12% 7а Застосування знань щодо властивостей прямокутних трикутників і теореми коси-нусів до розв’язування задач, що описують практичну життєву ситуацію 48,6% 24% 8 Різні приклади, що ілюструють взаємне розміщення прямої й площини в просторі 19,8% 60% 9 Визначення кількості осей симетрії для правильних многокутників 56,9% 52% 10 Визначення тверджень, еквівалентних аксіомі паралельних прямих на площині 7,1% 1,2% 11 Доведення еквівалентності обраного твердження аксіомі паралельних прямих на площині 4,9%   0,8%   12 Знаходження залежності між висотою рівнобічної трапеції із взаємно перпендику-лярними діагоналями та її площею, графічне зображення цієї залежності 37% 4% 

Об’єкти оцінювання  
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5. Збірник навчально-методичних задач з методики навчання геометрії: навчально-методичний посіб-ник / О. І. Матяш, А.Л. Воєвода, Л. Ф. Михайленко, Л. Й. Наконечна. – Вінниця: ФОП «Легкун В. М.», 2012. – 393 с. 6. Игна О.Н. Современные классификации учебных методических задач / О.Н.Игна // Вестник Томского государственного университета, 2010, №338, С.177-182.  7. Курашинова А. Х. Развитие профессионального мыш-ления будущего педагога в условиях задачной фор-мы организации учебного процесса : дис... канд. пед. наук : 13.00.08 / Анжела Хафановна Курашинова. – Ставрополь, 2007. – 173 с.  8. Ларионова О. Г. Интеграция личносно-ориенти-рованого и компетентносного подходов в контек-стом обучении (на матери але подготовки учителя математики) : автореф. дис. д-ра.пед.наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Ольга Гавриловна Ларионова. – М., 2007. – 54 с. 9. Мамонтова Т. С. Формирование профессионально-методической компетентности будущего учителя математики в педвузе средствами курса «Теория и методика обучения математике» : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Татьяна Сергеевна Мамонтова ; [Место защиты: Ом. гос. пед. ун-т]. – Ишим, 2009. – 233 с. 10. Методика навчання математики. Загальна методика: Практикум для організації самостійної роботи студе-нтів / За заг. ред. Н. А. Тарасенкової : У 4 ч. – Ч. 1 : Методика формування понять шкільного курсу мате-матики / Н. А. Тарасенкова, І. А. Акуленко, І. С. Біда, М. М. Журба / За ред. Н. А. Тарасенкової. – Черкаси : ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2002. – 120 с. 11. Москаленко О.А. Практикум з методики навчання математики. Математика. Алгебра. Початки аналізу : навчальний посібник для студентів спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Математи-ка» / О.А.Москаленко. – Полтава : АСМІ, 2004. – 348 с. 12. Прус А. В. Збірник задач з методики навчання мате-матики / А. В. Прус, В. О. Швець. – Житомир: Рута, 2011. – 388с. 13. Скворцова С.О. Уміння розв’язувати методичні задачі як внутрішній резерв методичної компетентності вчителя / С.О.Сквоцова // Scientific Journal «ScienceRise» №3/5(20)2016. – С.54-58. 14. Швець В.О. Система методичних задач як засіб фор-мування методичної компетентності вчителя мате-матики / В.О.Швець // // Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики : зб. наук, праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 квітня 2012 р. / М-во освіти, науки, молоді та спо-рту України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ, 2012. – С.57-59. 15. Tarasenkova, N. A. & Akulenko, I. A. Determination of Students’ Beliefs is one of the Aspects of Competence Oriented System of Mathematics Teachers’ Methodical Preparation // American Journal of Educational Research 1, no. 11 (2013): 477-483. doi: 10.12691/education-1-11-4. 
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Акуленко  И .  А .   
ДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО  
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ СРЕДСТВАМИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
Диагностика качества профессиональной подготовки будущих учителей математики преду-

сматривает проведение мониторинговых процедур, в частности относительно уровня методиче-
ской компетентности у будущего специалиста во время обучения в высшем учебном заведении. В 
статье обосновано структуру, содержательное наполнение и один из возможных вариантов сис-
тематизации учебно-методических задач, предназначенных для диагностики гносеологического 
компонента методической компетентности будущего учителя математики, на завершающем 
этапе его методической подготовки. 

Ключевые  слова :  компетентно ориентирована методическая подготовка будущего учите-
ля математики, методическая компетентность. 
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DIAGNOSTICS THE QUALITY OF FUTURE MATH TEACHERS’ METHODICAL  
PREPARATION BY THE MEANS OF EDUCATIONAL METHODICAL PROBLEMS 
Monitoring the quality of future math teachers’ training in teaching mathematics provides for evaluat-

ing the level of future math teachers’ competence in teaching mathematics while their studying at university 
is considered in the paper. The author proposes an integral way to monitor the formation of future teachers’ 
methodical competence. It should be based on differentiation the levels of such components of methodical 
competence as axiological, epistemological, praxeological and professionally-personal components. The 
article considers one of the ways to involve the special educational methodical problems in order to examine 
various components of future math teachers’ methodical competence. In the article examples of educational 
methodical problems are allocated. It’s pointed out that the structure of such problems should vary in the 
educational process. One of the possible ways of classification of such problems in accordance with the types 
of methodical activities provided by students is indicated. Also it’s underlined that educational methodical 
problems designed for monitoring students’ preparation for teaching mathematics during their study and 
on its final stage have some differences. Some of such differences were indicated in the article. The effort to 
design survey items measuring teachers’ knowledge for teaching mathematics and to implement them into 
monitoring procedures is considered in the paper. 

Key words:  competence-oriented methodological training of future math teachers, methodical com-
petence. Стаття надійшла до редколегії 05.05.2017 



27 № 2 (57), травень 2017 

Т е т я н а  АТ РО Щ Е Н К О   Сутність феномену «міжетнічна толерантність» 

Україна – багатонаціональна держава, на території якої проживають представники по-над 100 національностей. На, жаль, впродовж останніх років спостерігається тенденція до посилення напруги у міжетнічних відносинах, нетерпимість та інтолерантність до представ-ників певних меншин, мігрантів, переселенців і т.п., що актуалізує проблему формування міжет-нічної толерантності у громадян нашої держави. На нашу думку, глибоке і детальне вивчення фе-номену міжетнічної толерантності дасть можли-вість усвідомити сутність, прояви та фактори, які впливають на його змістовне наповнення. Складність цього феномену полягає в тому, що його формування відбувається під дією чис-ленних чинників: соціальних, етнічних, культу-рних, політичних, психологічних, педагогічних тощо. Проблеми міжетнічної толерантності осмислюються в працях таких науковців, як: М. Баліашвілі, О. Грива, І. Данилюк, Л. Дробіжева, В. Євтух, Л. Залановська, І. Залєсова, М. Михай-лова, Л. Орбан-Лембрик, М. Пірен, А. Погодіна, П. Дж. Роуз, Г. Солдатова, Л. Тогебі, М. Уолцер, М. Хараджи, Д. Хейд, Р. Шермерхорн та ін. Характеристика явища «міжетнічна толе-рантність» базується на концептуальних заса-дах, узагальнених і викладених у Декларації принципів толерантності, прийнятої ЮНЕСКО у 1995 році [3], хоч деякі аспекти проблеми міжетнічної толерантності деякі дослідники почали розробляти задовго до цього. Щоб зрозуміти сутність цього явища, маємо 
на меті з’ясувати науково-методологічні заса-ди та підходи, напрацьовані зарубіжними та вітчизняними науковцями. Міжетнічна толера-

нтність, на наш погляд, є важливою якістю осо-бистості, яка передбачає взаєморозуміння і вза-ємоповагу до іншої нації, етносу, культурі, кон-фесії. Для української мови поняття «толерант-ність» відносно нове і поки що не має однознач-ного тлумачення. В енциклопедичних словни-ках цей термін найчастіше ототожнюється з «терпимістю». Так, слово «толерантність» – по-хідне від французького «tolerant», що означає терпимий. Подібні приклади синонімічності зазначених понять містяться і в інших мовах. Наприклад, у німецькій: «duldsamkeit» – терпи-мість і «toleranz» – толерантність, терпимість. Великий тлумачний словник сучасної українсь-кої мови трактує толерантність як поблажливе, терпиме ставлення до чиїхось думок, поглядів, вірувань тощо [2, 289]. Подібним чином пояс-нює дане поняття і «Сучасний словник іншомо-вних слів»: толерантність – це терпимість, поб-лажливість до кого-небудь, чого-небудь [9, 300]. «Толерантність не зводиться до простої терпимості. Терпимість підкреслює спосіб став-лення до неприємних або неприйнятних об'єк-тів – поблажливе їх допущення або вимушене терпіння без застосування насильства. За та-кою зовнішньою формою поведінки часто при-ховується внутрішня ворожість і незнання ін-шого. На відміну від терпимості толерантність передбачає право особи на збереження її авто-номії. Як якість особистості толерантність пе-редбачає налаштованість на паритетний діа-лог, на пізнання нового, «чужого», а також не виключає можливості зміни системи поглядів і уявлень індивіда» [8, 590]. 
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Таким чином, у довідковій літературі «толе-рантність» найчастіше визначається через сино-німічне поняття «терпимість», яке змістовно ві-дображає його реактивний характер. При цьому не виділяються головні, сутнісні особливості цього явища; поняття найчастіше розкривається через призму релігійної та етнічної терпимості. Певний досвід вивчення поняття «терпи-мість» накопичено в психології. Так, І. Кон і А. Гусейнов визначають терпимість як «моральну якість, що характеризує ставлення до інтересів, переконань, вірувань, звичок і поведінки інших людей. Вона виражається в прагненні досягти взаємного розуміння і узгодження різних точок зору без застосування тиску, переважно мето-дами роз’яснення і переконання» [7, 189]. Ви-значення авторів не обмежує застосування по-няття толерантності тільки ставленням до представників інших націй чи релігій і вказує на моральну основу даної якості особистості. У поняття толерантності закладається під-текст збагачення новими культурними надбан-нями, соціальним досвідом. Подібну точку зору висловлює Р. Валітова: «…толерантність перед-бачає зацікавлене ставлення до іншої людини, бажання відчути її світосприйняття. Толерант-ність не означає відмови від власних поглядів. Вона свідчить про відкритість учасників діалогу, про їх «взаємопроникненість». Толерантність не передбачає утримання від дій. Толерантність – позиція, яка закликає до активності, до встано-влення духовного зв’язку з іншими» [1, 33]. Проаналізувавши різні підходи до тракту-вання сутності толерантності в філософській літературі, В. Лекторський виокремив чотири основні аспекти в розумінні цього феномену: 1) «толерантність як байдужість» – припус-кає існування думок, істинність яких ніко-ли не може бути доведена (релігійні пог-ляди, специфічні цінності різних культур, особливі етнічні переконання і т.д.); 2) «толерантність як неможливість взаємо-розуміння» – обмежує прояв терпимості повагою до іншого, якого разом з тим неможливо зрозуміти і з яким неможли-во взаємодіяти; 3) «толерантність як поблажливість» – ви-знання привілейованого стану власної позиції, всі інші погляди оцінюються як слабші: їх можна терпіти, але при цьому одночасно й зневажати; 4) «толерантність як розширення власного досвіду і критичний діалог» – кожна культура, ціннісна і пізнавальна система 

не тільки вступає в боротьбу з іншою сис-темою, але, так чи інакше, намагається врахувати досвід іншої системи, розширю-ючи тим самим горизонт власного досві-ду. Толерантність у цьому випадку розумі-ється як повага до чужої позиції в поєд-нанні з установкою на взаємну зміну пог-лядів (і навіть в деяких випадках зміну індивідуальної та культурної ідентично-сті) внаслідок критичного діалогу [4, 47]. Поняттям «толерантність» найчастіше ви-значається морально-етична установка на тер-пимість, поблажливість, розуміння іншого. То-лерантна людина – це людина, яка з повагою ставиться до інтересів, звичок, вірувань інших людей, прагне зрозуміти їх і досягти взаємної згоди без застосування насильства, тиску. Толе-рантність розглядається як: характеристика будь-яких соціальних структур – окремої люди-ни, соціальної групи, соціального інституту або товариства в цілому; специфічна орієнтація на вирішення конфліктних ситуацій, що виникають в процесі взаємодії з іншими соціальними струк-турами. Специфічність цієї орієнтації полягає у прагненні зрозуміти позицію іншої сторони, по-яснити їй свою позицію, і, в процесі діалогу знай-ти взаємоприйнятне компромісне рішення. Категоріями, протилежними за своїм соці-альним змістом толерантності, є інтолерант-ність, ксенофобія, дискримінація, гандикапізм – явища, що руйнують суспільні відносини, приз-водять до погіршення соціальної ситуації як у міжособистісних стосунках, групах, так і в соці-умі в цілому. Вони провокують зростання на-пруженості, появу конфліктів, що можуть набу-вати національних масштабів. Слід відмітити, що толерантність є не тіль-ки моральною характеристикою окремої особи, а й специфічною технологією взаємодії людей, яка забезпечує досягнення цілей через урівно-важення інтересів та переконань взаємодіючих сторін в необхідності пошуку взаємоприйнят-ного компромісу. Можна запропонувати насту-пні параметри цієї категорії: 1. Рівень толерантності .  Є соціальні структури, які спочатку орієнтовані на агресію і є структури, які більшою мірою орієнтовані на перемовини, на пошук згоди, на компроміс. 2. Суб'єкти толерантності .  Під суб'єк-тами толерантності розуміються різні індивіди, соціальні групи, суспільні ін-ститути, на які поширюється принцип толерантності, з якими можливий пошук компромісу. 
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3. Предмет толерантності .  Під предме-том толерантності розуміється та харак-теристика особистості, соціальної групи чи іншого об'єднання людей, яка може бути полем узгодження інтересів, взає-морозуміння, пошуку компромісів. Зрозу-міло, що у різних суб'єктів предмет толе-рантності може бути різним. Один гото-вий примиритися з тим, що хтось вірить в іншого бога, але ні за що не визнає його право мати інші політичні погляди. Ін-ший, навпаки, готовий не звертати уваги на політичні погляди, якщо є збіг у релі-гійній приналежності. Третій не в змозі поступитися деякими моральними імпе-ративами, які не можуть бути для нього предметом торгу. Іншими словами, у ко-жної людини, кожної соціальної групи, кожного суспільства є якісь межі, певні зони, де толерантність не допускається, і є предмети, по відношенню до яких звучить «Не можу поступитися принципами». Слід зазначити, що в наукових досліджен-нях феномен толерантності найчастіше розгля-дається в контексті міжетнічних відносин, тому значна кількість наукових праць присвячена саме міжнаціональній та міжетнічній толерант-ності, обґрунтуванню їх змісту і структури, а також проблемам їх формування. Низка вітчиз-няних і зарубіжних досліджень із соціології, педагогіки та психології вивчають також по-няття соціокультурної та міжкультурної (етно-культурної) толерантності. Соціокультурною толерантністю у вузькому смислі вважається прояв терпимого ставлення до представників певної соціальної категорії та носіїв певної суб-культури. У широкому розумінні поняття соціо-культурної толерантності певним чином порів-нюють з терміном міжкультурної толерантнос-ті, оскільки він розглядається вченими як «моральна якість особистості, що характеризує її терпиме ставлення до інших людей, незалеж-но від їх етнічної, національної та культурної приналежності, терпиме ставлення до інших поглядів, звичаїв, звичок». В даному випадку терміну «соціокультурний», практично іденти-чними за значеннями є поняття «етнічний» та «етнокультурний», які є базовими у визначенні поняття міжетнічної толерантності. У етносоціології дається визначення міжет-нічної толерантності як здатності людини вияв-ляти терпимість до малознайомого способу жит-тя представників інших спільнот, їх поведінки, національних традицій, звичаїв, почуттів, ідей, вірувань. Підкреслюється, що ця здатність може 

підвищуватися або знижуватися в залежності від наявності у людини досвіду спілкування з представниками інших етнічних груп. У навча-льній педагогічній літературі міжетнічна толе-рантність визначається як активна моральна позиція і психологічна готовність до терпимості в ім'я позитивної взаємодії з людьми іншої куль-тури, нації, релігії, соціального середовища [6, 49].  Г. Палаткіна розглядає толерантність у сфері міжнаціонального спілкування як ви-знання цінності «Іншого», цінності різноманіт-ності, «інакшості», право на плюралізм погля-дів. Трактування поняття «міжетнічна толеран-тність» В. Петренком практично збігається за змістом з поняттям толерантності взагалі: «...міжетнічна толерантність – визнання само-цінності будь-якої іншої людини, визнання пра-ва людини бути несхожою, іншою, прийняття її такою, якою вона є» [5, 66].  З. Мубінова досліджуваний нами феномен розглядає як системну сукупність психологіч-них установок, почуттів, визначеного набору знань і суспільно правових норм (виражених через закон або традиції), а також світоглядно-поведінкових орієнтацій, які припускають прий-маюче ставлення представників якої-небудь од-нієї нації до інших, інонаціональних явищ (мови, культури, звичаїв, норм поведінки і т.д.). При цьому автор вказує, що міжнаціональна толера-нтність представляє собою процес, що постійно розвивається і включає в себе:  
– власне емоційно-психічні норми, почуття по відношенню до інших національностей; 
– широкий набір знань, інформаційних уявлень про інші культури, мови; 
– власне поведінкові установки, світоглядні погляди стосовно інонаціонального [6, 28]. Погоджуємося з М. Хараджи, що деякі дослі-дники паралельно з терміном «міжетнічна то-лерантність» вживають термін «етнічна толе-рантність», часто ставлячи знак рівності між ними і трактують його як міжетнічну толерант-ність, що у методологічному плані є не зовсім адекватним. Маючи практично одну й ту ж ос-нову (етнічність), ці два терміни відтворюють явища з різними характеристиками й різними функціональними параметрами. Дослідниця стверджує, що етнічна толерантність є, передо-всім, якісною характеристикою носія певної етнічності (етнофора); про її існування ми мо-жемо гадати, але не можемо з впевненістю стверджувати, що вона притаманна кожному етнофору – власне, вона, якщо й існує, то поза 
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Т е т я н а  АТ РО Щ Е Н К О   Сутність феномену «міжетнічна толерантність» нашим сприйняттям. Що ж до міжетнічної толе-рантності, то вона є фактором (чинником) про-цесу взаємодії представників різних етносів (міжетнічної взаємодії) й, зазвичай, його проду-ктом. До останнього твердження нас спонукає розуміння явища міжетнічної взаємодії у тій частині, де йдеться про обмін етнічною інфор-мацією, її накопичення учасниками взаємодії, її ролі у формуванні етнічних стереотипів та етні-чних автостеоретипів. Ведучи мову про те, що етнічна толерантність та міжетнічна толерант-ність є явищами одного семантичного порядку, але не тотожними, варто мати на увазі ще один момент: міжетнічна толерантність – явище ди-намічне (конкретно функціональне), як і кож-ний феномен, котрий перебуває у взаємодії з іншим феноменом, а етнічна толерантність тя-жіє до статичності, тобто вона як якісна харак-теристика етнофора існує у ньому самому і до вступу його у взаємодію з іншими етнофорами себе не виявляє [10, 161]. Ф. Ріггс відмічає таку розбіжність у змістові міжетнічної толерантності та етнічної толе-рантності: дія першої спрямована назовні (стосовно партнерів взаємодії), а другої повер-нена у бік своєї етнічності (етнофори ставлять-ся лояльно, передусім, до своєї етнічності, праг-нучи всіляко її зміцнювати) [11]. Отже, міжетнічна толерантність – це мора-льна якість особистості, що характеризує тер-пиме ставлення до інших людей, незалежно від їх етнічної, національної або культурної прина-лежності, терпиме ставлення до іншого роду поглядів, вдач, звичок тощо.  Аналіз світового досвіду, який включає ме-тоди і технології формування міжетнічної толе-рантності, дозволяє зробити висновок про існу-вання як мінімум трьох груп умов, що вплива-ють на формування міжетнічної толерантності: суспільно-державні, групові та індивідуальні. Як тип соціально-етнічної поведінки і форми спілкування етносів, міжетнічну толерантність можна представити в розгорнутому структурно-му вигляді, виділяючи основні параметри: по-перше, міжетнічна толерантність має на увазі наявність елементарних світоглядних і мотива-ційних підстав для взаємодіючих етносів; по-друге, досягнення справжнього взаєморозумін-ня, яке полягає не тільки в розумінні іншого ет-нічного суб'єкта, але і його ставлення до себе як рівного партнера по спілкуванню. Взаєморозу-міння носить обопільний характер, ступінь міже-тнічної толерантності в такому випадку знахо-

диться в прямій залежності від ступеня взаємо-розуміння суб'єктів, що спілкуються; по-третє, створення умов і можливостей для постійної взаємодії; по-четверте, пошук можливостей для збігу інтересів взаємодіючих етнічних суб'єктів.  У визначенні теоретико-методологічних засад дослідження міжетнічної толерантності М. Хараджи значну роль відводить методам. Принциповими моментами у їх виборі, на дум-ку дослідниці є такі: 1) міжетнічна толерант-ність – явище соціально-психологічне й воно, передусім, має розглядатися у межах закономі-рностей функціонування соціальної психології, тобто у її дослідженні ми маємо послугуватися, передовсім, тими методами, які є у арсеналі цієї галузі психологічної науки; 2) зважаючи на складну структуру міжетнічної толерантності і вплив численних факторів на її формування та функціонування його варто аналізувати у кон-тексті великих груп, макросередовищ (стихійно утворені людські спільноти чи то соціальні гру-пи, які відзначаються усталеною структурою й займають визначене місце у системі суспільних відносин, скажімо, етнічні спільноти, професій-ні групи, шкільний колектив), невеликих груп (макрорівень), у середовищі яких особа живе, або перебуває впродовж тривалого часу, скажі-мо, клас у школі, рідне довкілля); 3) оскільки формування міжетнічної толерантності відбу-вається під впливом великої кількості чинників (соціальних, природних, ментальних), то її дос-лідження об’єктивно вимагає застосування ме-тодів не лише із царини психології, зокрема, соціальної психології та етнопсихології, але й з інших наук, передовсім, соціології (у більш ву-зькому окресленні етносоціології), політології (етнополітології), геногеографії тощо [10, 172]. Міжетнічна толерантність – складний соці-ально-психологічний феномен життєдіяльності сучасного суспільства, який необхідно вивчати всебічно. На нашу думку, міжетнічна толерант-ність є потужною якістю особистості, яка є най-більш ефективною у формуванні взаєморозу-міння і взаємоповаги до іншої нації, етносу, культури, раси, конфесії тощо.  
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СУЩНОСТЬ ФЕНОМЕНА «МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ» 
В статье выясняются теоретико-методологические вопросы, связанные с исследованием фе-

номена межэтнической толерантности. Проанализированы различные подходы к трактовке сущ-
ности исследуемого понятия отечественными и зарубежными исследователями. Выделены основ-
ные параметры межэтнической толерантности, как типа социально-этнической поведения и 
формы общения этносов. Определены три группы условий, влияющих на формирование межэтни-
ческой толерантности. 

Ключевые  слова :  толерантность, интолерантность, межэтническая толерантность, 
терпимость, социокультурная толерантность, этнос.  
Atroshchenko T.   

ESSENCE OF THE PHENOMENON «INTERETHNIC TOLERANCE» 
Unfortunately, during last years the tension in interethnic relations is increased, impatience and intoler-

ance against members of certain minorities, migrants, immigrants, etc. that actualizes the problem of for-
mation of ethnic tolerance of citizens. To understand the nature of this phenomenon, we aimed to determine 
the scientific and methodological principles and approaches of foreign and domestic scholars. 

The term «tolerance» is often defined moral and ethical installation of tolerance, leniency, understand-
ing of other. Tolerant person – a person who respects the interests, habits and beliefs of other people, seeks 
to understand them and reach mutual agreement without violence, pressure. In our point of view, intereth-
nic tolerance is an important quality of a person that involves understanding and mutual respect to another 
nation, ethnic group, culture and religions. 

The main parameters of interethnic tolerance as social and ethnic forms of communication behavior 
and ethnic groups are revealed: interethnic tolerance includes a basic philosophical and motivational rea-
sons for interacting ethnic groups; achieving true understanding, which is not only understanding of the ethnic 
subject, but also his attitude as an equal partner in communication; creating conditions and opportunities for 
continuous interaction; searching for opportunities to match the interests of ethnic interacting entities. 

Analysis of international experience, which includes methods and technologies of formation of ethnic 
tolerance, allows to conclude about the existence of at least three groups of conditions that influence on the 
formation of ethnic tolerance: social, public, group and individual. 

Key words:  tolerance, intolerance, interethnic tolerance, tolerance, sociocultural tolerance, ethnos. Стаття надійшла до редколегії 12.05.2017 
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Концепція нової української школи, ухвале-на рішенням колегія МОН від 27.10.2016 р., міс-тить концептуальні засади реформування осві-ти. У документі зазначено, що агентом змін має стати вчитель. У зв’язку з цим реформою перед-бачено низку стимулів для особистісного і про-фесійного зростання. Окрім матеріального сти-мулювання, академічної свободи, права вибору місця і способу підвищення кваліфікації, суттє-вих змін зазнає зміст і структура підготовки вчителя. Проектом закону «Про освіту» з метою диференціації заробітної плати передбачена на добровільних засадах незалежна процедура сертифікації педагогічних працівників, яка має на меті визначити відповідності рівня його професійних компетентностей вимогам профе-сійного стандарту. Зазначені аргументи переконують у необ-хідності реалізації різноманітних сучасних ін-формаційних технологій, які ґрунтуються на використанні х'ютагогічного підходу у системі підвищення кваліфікації з урахуванням моти-ваційних домінант педагогів.  Проблема професійного зростання педаго-гів знайшла відображення в психолого-педа-гогічній науці при вирішенні широкого кола теоретичних і практичних питань, серед яких мотивація до професійного зростання. Визначе-ні мотиваційні домінанти професійної діяльно-сті педагогів [1]; досліджено системоутворю-вальні мотиви вчителів початкової ланки (комунікативного характеру і креативність) і 

вчителів основної і старшої школи (влада і вплив, прагнення до досягнень і визнання) [11]. Презентовано комплекс передумов забез-печення ефективного підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл у системі після-дипломної освіти з урахуванням андрагогічних особливостей слухачів [7]. Доведена можли-вість і необхідність впровадження інформацій-них технологій в освітній процес дорослих [2, 5, 6, 8, 9]. Разом цим, на сьогоднішній день недо-статньо досліджено проблему впровадження х'ютагогічного підходу в освітній процес з ме-тою формування мотивації професійного зрос-тання вчителів у системі підвищення кваліфі-кації.  Необхідність вирішення даної проблеми конкретизувалась у наступних завданнях: на підставі аналізу психолого-педагогічних дослі-джень визначити андрагогічні особливості слу-хачів відповідно до співвідношення мотивацій-них домінант; окреслити стратегії саморозвит-ку педагогів та обґрунтувати технологічність даного процесу. Метою даного дослідження є обґрунтуван-ня технологій реалізації х'ютагогічного підходу до формування мотивації професійного зрос-тання вчителів у системі підвищення кваліфі-кації. Вперше для пояснення поведінки людини термін «мотивація» застосував А. Шопенгауер, який у подальшому використовували для пояс-нення причин поведінки. На думу багатьох дос-
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Х'ЮТАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ  
МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ВЧИТЕЛІВ  

У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
У статті наведені нормативно-правові аргументи модернізації професійної освіти педагогів; 

визначені мотиваційні домінанти слухачів; презентовано технологію впровадження х'ютагогічно-
го підходу до освіти дорослих; надано аналіз вітчизняних та міжнародних досліджень щодо інфор-
маційного забезпечення процесу формування мотивації професійного зростання вчителів у систе-
мі підвищення кваліфікації; окреслено стратегії професійного зростання педагогів з урахуванням 
їх індивідуальної освітньої траєкторії на основі дистанційного навчання; доведена можливість 
змішаного навчання вчителів. 

Ключові  слова :  х'ютагогіка, х'ютагогічний підхід, інформаційні технології, дистанційне на-
вчання. 
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О л е н а  Б А Б КО В А  •  Х'ютагогічний  підхід до формування мотивації професійного  зростання вчителів у системі підвищення кваліфікації лідників в основі мотивації праці є задоволення потреб, які формуються під впливом як зовніш-ніх, так і внутрішніх факторів. Зовнішніми фак-торами є стимули – окремі предмети, дії інших людей. Внутрішні фактори представляють со-бою систему цінностей – ідеали, нахили, мрії. Вони характеризують внутрішній світ людини і в процесі життя стають відносно стійкими і ви-значальними в ситуаціях складного професій-ного вибору [1]. А. Бакурадзе виокремив п’ять груп педаго-гів відповідно до співвідношення мотиваційних домінант в залежності від стажу роботи: 
– І  група –  педагоги з домінуванням вну-трішньої мотивації, що проявляється у бажанні до творчого зростання, активно-сті інноваційної діяльності; найчастіше це вчителі, які мають стаж роботи від 2 до 10 років, а також після 15 років;  
– І І  група –  педагоги з домінуванням внутрішньої і позитивної зовнішньої мо-тивації, для яких характерно прагнення до досягнення різних успіхів у своїй дія-льності, бажання добитися визнання, орієнтація на саморозвиток; ця група найчисленніша, її представники рівномі-рно представлені в різних групах; 
– І І І  група –  педагоги з домінуванням зовнішньої позитивної мотивації, які орі-єнтуються на зовнішні оцінки своєї дія-льності, дуже чутливі до матеріальних стимулів; найбільша кількість таких пе-дагогів зустрічається серед вчителів зі стажем роботи менше 5 років та від 10 до 20 років; 
– ІV група –  педагоги, у яких переважа-ють зовнішні негативні мотиви; вони орієнтуються на зовнішні оцінки своєї роботи, але при цьому для них актуальні потреби в гарантіях безпеки з боку керів-ництва; найчастіше це вчителі зі стажем роботи понад 20 років; 
– V група –  педагоги з домінуючими зов-нішніми негативними мотивами, вони негативно відносяться до різноманітних організаційних змін і новацій в педагогі-чній діяльності; при виборі місця роботи обирають умови праці в навчальному закладі, психологічного клімату в ньому; це категорія вчителів зі стажем роботи понад 20 років і тих, хто знаходиться на пенсії, але продовжує працювати [1, 13-14]. Таким чином, кожна група педагогів має свої мотиваційні домінанти. Під час проходжен-ня курсів підвищення кваліфікації формування 

груп здійснюється з урахуванням кваліфікацій-них категорій, які не залежать від стажу роботи і тим більше від виду мотивації до професійної діяльності.  Навчання педагогічних працівників здійс-нюється за навчальними планами та програма-ми, розробленими предметними (цикловими) комісіями, кафедрами, іншими структурними підрозділами, ухваленими педагогічними (вче-ними) радами та затвердженими керівниками закладів.  Програма курсів підвищення кваліфікації складається з плану, навчально-тематичного плану та програмового змісту.  У сучасній педагогічній науці одними з ос-новних є категорії розвитку та формування, але єдиної думки щодо їхнього тлумачення й спів-відношення не існує. Розвиток людини здебільшого розуміють як процес послідовної зміни станів, перебіг за-кономірної, незворотної, спрямованої зміни якостей і властивостей людини, становлення її особистості під впливом різних факторів. Такі зміни відбуваються шляхом просування від простого до складного, від нижчих рівнів до вищих. Формування розглядають як певний етап відносної завершеності процесу розвитку, додавання розвитку певної завершеності та відносної стійкості. Поняття «формування» вважають педагогі-чною категорією, яка ще не встановилася, не-зважаючи на дуже широке вживання. Зміст цьо-го поняття то надмірно звужується, то розши-рюється до нескінченності. У педагогічній літе-ратурі попередніх років поняття «формування» нерідко вживали для позначення некерованих, випадкових впливів на особистість. У сучасних дослідженнях формування означає становлен-ня, набуття сукупності стійких властивостей і якостей. Формувати – означає надавати форми чому-небудь, стійкості, завершеності, певного типу. При формуванні людини як особистості першорядне значення мають соціальні факто-ри, але постійно й потужно працюють і біологі-чні механізми людини як природної істоти, ви-являючи себе у вигляді задатків, на основі яких розвиваються її потреби, інтереси, схильності, здібності та складається її характер. Формуван-ня в педагогіці розглядають як процес станов-лення людини як соціальної істоти під впливом усіх без винятку факторів: екологічних, соці-альних, економічних, ідеологічних, психологіч-них тощо. Вчені зазначають, що формування 
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передбачає деяку завершеність людської особи-стості, досягнення рівня зрілості, сталості [10]. У зарубіжній науковій літературі зустріча-ється термін «х’ютагогіка», значення якого по-лягає в новому підході до організації навчання дорослих. Його тлумачать як вчення про самоос-віту (провідна форма навчання); наукову конце-пцію про те, як навчатися в ХХІ столітті в умовах інформаційного потоку; як «net-орієнтовану» те-орію, яка повністю використовує можливості Все-світньої мережі, зокрема технології Web 2.0.; пе-дагогічний підхід, який може бути застосований у процесі використання перспективних техноло-гій у галузі дистанційної освіти, а також слугу-вати основою для цифрового навчання [12]. Отже, враховуючи х’ютагогічний підхід до організації навчання дорослих, необхідним є використання сучасних інформаційних техно-логій.  У розумінні терміна «інформаційні техно-логії» дослідники виділяють такі напрями: су-купність методів і технічних засобів збирання, організації, збереження, опрацювання, переда-вання та подання інформації, яка розширює знання людей і розвиває їх можливості щодо управління технічними й соціальними процеса-ми; засоби інформатизації навчання (комп’ю-терна та телекомунікаційна техніка з відповід-ним програмним забезпеченням) [8]. Інформаційне забезпечення процесу фор-мування мотивації педагогів до професійного зростання сприяє розв’язанню суперечностей між постійно змінюваною інформацією та не-можливістю оперативного розроблення навча-льно-методичних комплексів із зазначеної про-блеми. На думку Н. І. Клокар, в умовах розвитку інформаційних та інтернет-технологій, засобів телекомунікацій, широкого використання їх у навчальному процесі, інтеграції предметів і фу-ндаменталізації знань особливої ваги набуває проблема формування інформаційного (освіт-нього) середовища, оскільки отримання інфор-мації в сучасному суспільстві стає життєво не-обхідним ресурсом, без якого неможливо досяг-ти як навчальних, професійних цілей, так і за-доволення багатьох матеріальних та культур-них потреб [7]. Основними можливостями використання інформаційних технологій у процесі формуван-ня мотиваційного компонента професійного зростання вчителів є:  
– забезпечення оперативного зворотного зв’язку між андрагогом та вчителем – 

користувачем дидактичною системою навчання; 
– візуалізація навчальної інформації з проблем професійного зростання; 
– архівне збереження інформації з можли-вістю її передачі й легкого доступу кори-стувача до банку даних; 
– автоматизація інформаційно-методично-го забезпечення та контролю за резуль-татами засвоєння [8]; 
– використання інформаційних технологій сприяє також формуванню вмінь прий-мати оптимальне рішення чи пропонува-ти варіанти рішення в складних ситуаці-ях, які виникають в самоосвітній діяль-ності (наприклад, за рахунок викорис-тання комп’ютерних ігор, орієнтованих на оптимізацію діяльності з ухвалення рішення);  
– забезпечення спонукальних мотивів (стимулів) до самостійного розв’язання освітніх проблем (наприклад, за рахунок застосування ігрових ситуацій, вибору режиму навчальної діяльності) тощо [5]. Дослідники передбачають розробку та ви-користання в процесі підвищення ефективності формування мотиваційного компонента профе-сійного зростання (як однієї з умов) інформа-ційних технологій, які надають можливість ак-тивізувати самостійну навчально-пізнавальну діяльність педагогів. Результати експерименту підтвердили наявність суперечностей між пот-ребою в самоосвіті педагогів і здатністю здійс-нювати її за допомогою інформаційних техно-логій [9].  Упровадження електронних технологій навчання пов’язане із широким використанням інтернет-технологій, навчальних мультимедій-них матеріалів, віртуальних бібліотек, віртуа-льних лабораторних практикумів тощо. Елект-ронне навчання (е-learning) ґрунтується на ви-користанні Інтернету та мультимедійних тех-нологій, які дають змогу підвищити ефектив-ність освітнього процесу завдяки доступності та обміну ресурсами і послугами, можливостя-ми організації дистанційного навчання. Серед електронних технологій М. Ю. Каде-мія визначає віртуальні аудиторії, віртуальні навчальні заклади, веб-квести, блоги, блог-квести тощо [6, 13]. До того ж, для сучасного світу характерний стрімкий розвиток технологій зв’язку, які спри-яють розвитку мобільних технологій навчання (m-lеагning), пов’язаних з використанням мо-
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більних телефонів, планшетів, ноутбуків (нет-буків), кишенькових персональних комп’юте-рів.  Використання бездротового Інтернету, планшетів створює середовище для всепроник-ного навчання (u-lеаrning), сутність якого поля-гає у використанні інформаційно-комунікацій-них технологій у всіх сферах життя суспільства. Упровадження технологій електронного, мобільного та всепроникного навчання забез-печує гнучкість освітнього процесу, сприяє об’єктивному оцінюванню власних знань, надає можливість навчатися дистанційно. Під дистанційним навчанням розуміють індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльно-сті людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу в спеціа-лізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформа-ційно-комунікаційних технологій. За результатами порівняльного аналізу підвищення кваліфікації вчителів за кордоном Н. Н. Джемільова виокремила проблеми, типові для педагогів усього світу. Серед них:  
– залежність педагогів від професіоналіз-му методистів та інших спеціалістів у цій галузі; 
– проблема свідомості й мотивації вчите-лів щодо підвищення кваліфікації; 
– низька диференціація подовженого на-вчання; 
– нерівність доступу педагогів до програм підвищення кваліфікації (у країнах, у сільських і міських місцевостях, залежно від особливостей оплати освітніх пос-луг). Дослідниця зазначає, що вирішити ці про проблеми дає змогу дистанційна форма підви-щення кваліфікації [4]. На відміну від традиційних систем, дистан-ційне навчання надає можливість будувати для кожного учасника освітнього процесу в після-дипломній освіті індивідуальну траєкторію та пройти її, «звертаючись до створеної для цього спеціальної інформаційної сфери, задовольни-ти потреби в освітніх послугах у тому режимі, в якому це найбільше зручно» [2]. І. І. Баріхашвілі називає такі переваги дистанційного навчання: «гнучкість, адаптивність, модульність, орієнта-ція на споживача, опора на передові комуніка-ційні та інформаційні технології» [там же]. 

Китайські освітяни також вважають акту-альним дистанційне навчання, оскільки така форма організації освітнього процесу охоплює більшу кількість педагогів, ніж традиційна, зменшує вартість навчання, мінімізує наслідки відриву вчителів від сім’ї. До того ж, як зазначає Ян Чінго, серед переваг дистанційного навчан-ня є мобільність інформації, гнучкість і адапти-вність змісту і процесу навчання, доступність та індивідуалізація [13, 37]. Дистанційне підвищення кваліфікації педа-гогів у Німеччині представлено такими формами: 
– курси самоосвіти (Selbstlernkurse); 
– моделювальні онлайн-семінари (MOS – Moderierte Online-Seminare, як приклад: «Практика оцінювання компетенцій школярів»); 
– онлайн-підтримка внутрішнього підви-щення кваліфікації (Online-unterstutzte SchiLf (Schulinterne Lehrerfortbildung); 
– електронні лекції (eSessions); 
– змішані курси навчання (Blended-Lear-ning-Lehrgange) [3].  Таким чином, формами дистанційного на-вчання є: самостійна робота (основна форма); навчальні заняття (лекція, семінар, практичні й лабораторні заняття); практична підготовка (у вищих навчальних закладах); професійно-практична підготовка (у професійно-технічних навчальних закладах); контрольні заходи. Враховуючи досвід зарубіжних і вітчизня-них колег, законодавчу базу, вважаємо за необ-хідне впровадження в курсовий і міжкурсовий періоди післядипломної освіти вчителів елект-ронних технологій навчання (мультимедійних матеріалів, дистанційного спецкурсу, Veb-ресурсів (блог), моделювальних онлайн-семі-нарів), які сприяють самоосвіті з питань педа-гогіки, психології та формуванню практичних умінь застосування сучасних методів і техноло-гій навчання. Зважаючи на необхідність вико-ристання інформаційних технологій в освітньо-му процесі дорослих, розглядаємо можливість реалізації змішаного навчання. У зв’язку з фор-муванням груп слухачів з різним співвідношен-ням мотиваційних домінант залишається акту-альним подальше дослідження проблеми впро-вадження елементів коучингового підходу в освітній процес дорослих та розробки його ме-тодичного забезпечення.  
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Бабкова  Е .  А .   

ХЬЮТАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ  
МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА УЧИТЕЛЕЙ  

В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
В статье приведены нормативно-правовые аргументы модернизации профессионального об-

разования педагогов; определены мотивационные доминанты слушателей; представлено техно-
логию внедрения хьютагогического подхода к образованию взрослых; дан анализ отечественных и 
международных исследований по информационному обеспечению процесса формирования мотива-
ции профессионального роста учителей в системе повышения квалификации; очерчены стратегии 
профессионального роста педагогов с учетом их индивидуальной образовательной траектории на 
основе дистанционного обучения; доказана возможность смешанного обучения учителей. 

Ключевые  слова :  хьютагогика, хьютагогический подход, информационные технологии, дис-
танционное обучение. 
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Варто відмітити, метою вивчення українсь-кої літератури в сучасній школі є підвищення загальної освіченості школяра, досягнення ним належного рівня сформованості вміння читати й усвідомлювати прочитаний художній твір та критичні матеріали про нього, прилучатися до художньої літератури, а через неї – до найголо-вніших цінностей культури: розширення його 

культурно-пізнавальних інтересів, сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації осо-бистості в сучасному світі; виховання націо-нально свідомого громадянина України; форму-вання і утвердження гуманістичного світогля-ду особистості, національних і загальнолюдсь-ких цінностей. 

М а р и н а  Б А ЧИ Н СЬ К А  •  Науково-педагогічні погляди Н. Волошиної щодо підготовки  вчителя української літератури нової української школи 
Babkova E.   

HUGHES UTAGAKI APPROACH TO FORMATION OF MOTIVATION  
FOR PROFESSIONAL GROWTH WHITELL IN THE TRAINING SYSTEM 

The article presents legal arguments of modernization of professional education of teachers; deter-
mined motivational dominant listeners; presents the process of introducing Hughes togogo approach to 
adult education; the analysis of domestic and international studies on information support of process of 
formation of motivation for professional growth of teachers in system of improvement of qualification; a 
proven ability to enhance independent learning and cognitive activity of the teachers by means of informa-
tion technology; outlined a strategy for professional development of teachers with regard to their individual 
educational trajectory on the basis of distance learning; proved the possibility of blended learning teacher-
sproved the possibility of blended learning teachers that facilitate the resolution of contradictions between 
the evolving information and the inability operative development of teaching materials on the problem. 
Identified forms of distance learning including: independent work (basic form); the classes (lecture, seminar, 
practical and laboratory classes); practical training (in schools); vocational and practical training (in voca-
tional schools); control measures. 

In connection with the formation of groups of students with different motivational dominants spowder-
horn remains relevant to the further study of the problem of implementation of the elements of a coaching 
approach in the educational process of adults and the development of its methodological support. 

Key words:  Utagawa Hughes, Hughes utagaki approach, information technology, distance learning. Стаття надійшла до редколегії 10.05.2017 
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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ Н. ВОЛОШИНОЇ  
ЩОДО ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
У статті розкриваються погляди Ніли Йосипівни Волошиної (1940-2010 рр.) щодо підготовки 

вчителів української літератури в умовах сучасного розвитку освіти в Україні. Виділено особли-
вість педагогічної діяльності учителів-словесників. Зазначено актуальність проблематики щодо 
підготовки висококваліфікованого фахівця. Досліджено погляди вченої в питанні підготовки учи-
телів в умовах університетської підготовки та післядипломної самоосвіти й підвищення кваліфі-
каційного рівня. Розкрито погляди вченої відносно літературознавчої підготовки бакалаврів та 
магістрів філології. Подано комплекс засвоєння ними відповідних знать, умінь та навичок. Виділе-
но актуальні для умов сьогодення невирішені проблеми, які постають при підготовці кваліфікова-
них спеціалістів та вказано шляхи вирішення даних проблем. Вказано перспективність подальших 
розвідок у даній тематиці дослідження.  

Ключові  слова :  Ніла Волошина, бакалавр філології, вчитель української літератури, ма-
гістр філології, підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня, самоосвіта філологів, сучасна україн-
ська школа, уроки української літератури.  
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Зазначимо, ця мета може реалізуватися 
через ряд конкретних завдань української літе-
ратури як навчального предмета, які ґрунту-
ються на аксіологічній (ціннісній), літературоз-
навчій, культурологічній змістових лініях, особ-
ливо акцентованих у «Державному стандарті 
базової і повної загальної середньої освіти» [7; 8]. Цілком зрозуміло, що учителю філологу від-водиться найголовніша роль в цих питаннях. Тому тематика дослідження є значимою і акту-альною, особливо в сучасних умовах формуван-ня Нової української школи. Питання методичної підготовки вчителів української літератури по-різному висвітлено в працях сучасних українських вчених, педагогів-методистів, зокрема таких як Картава Ю. «Про-фесійна компетентність учителя української мови та літератури як педагогічна катего-рія» (2014), Волошина Н. «Методика літерату-ри: проблеми, пошуки, здобутки, перспекти-ви» (1999), Кудряшов Н. «Взаємозв’язок мето-дів навчання на уроках літератури» (1981), Ток-мань Г. «Сучасні навчальні технології та методи викладання української літератури» (2002), Пометун О., Пироженко Л. «Сучасний урок. Інте-рактивні технології навчання» (2005), Сорока В. «Сучасний урок української літератури» (2000), Капська А. «Як навчити учнів виразно чита-ти» (1980), Ситченко А. «Вивчення художнього твору в школі: деякі аспекти проблеми» (1999), Купцова В. «Як підручник допомагає учневі у засвоєнні теорії літератури» (1999), Цимбалюк В. «Як навчити учнів писати твори» (1973), Шу-ляр В. «Проектно-конструкторська компетент-ність учителя літератури під час планування уроків розвитку зв’язного мовлення» (2002), Мурашов А. «Словесна майстерність учителя (Педагогічна риторика)» (1999), Семеног О. «Професійна компетенція майбутнього вчителя української мови та літератури: зміст і структу-ра» (2003), Синиця І. «Педагогічний такт і майс-терність учителя» (1981), Тихоша В. «Творчий підхід до викладання літератури» (2002) [5; 6; 2, с. 2–4] та ін.  Наголосимо, Н. Волошина як провідний ме-тодист у галузі літературознавчих дисциплін питанню належної підготовки вчителя україн-ської літератури надавала значущу роль. І у ро-зділі «Залежність шкільної літературної осві-
ти від рівня філологічної підготовки вчителів-
словесників у вищій школі» Концепції літератур-ної освіти, співавтором якої була Н. Волошина, зазначається те, що оскільки майбутнє нації 

значною мірою залежить від загального рівня в суспільстві освіти, науки, культури, то шкільна 
література як освітній предмет перебуває у 
прямій залежності від якості підготовки вчи-
телів-словесників на філологічних факультетах університетів та педагогічних вузів [1, с. 33].  Мета статті – висвітлити та проаналізувати науково-педагогічні погляди Волошиної Н. Й. щодо питання підготовки вчителя української літератури в сучасних умовах розвитку націо-нальної освіти.  Вчена стверджувала, що питанню підготов-ки вчителя має відводитися значима роль, осо-бливо тому, що саме він є носієм знань, органі-затором навчально-виховного процесу і, як за-значає вчена, «вводить школярів у світ прекра-сного». Тому завдання, які стоять перед педаго-гом, вимагають від нього високої духовної ку-льтури, правильної політичної орієнтації, нале-жної практичної підготовки. Тому це становить принципово нові завдання перед сучасними педагогічними вузами [1, 33]. Відмітимо, вчена зауважує, що в умовах су-часного розвитку суспільства актуальності на-бирає підготовка й перепідготовка вчителів, прищеплення їм умінь та навичок самостійно осмислювати літературні явища, освоювати забуту спадщину, опановувати диференційова-ним підходом до викладання літератури. Тому в такому плані становлення високопрофесійно-го педагога відбуватиметься тим інтенсивніше, чим сильнішими будуть чинники, що спрямову-ють у відповідне русло всі форми і методи на-вчального процесу вищої школи. Інакше кажу-чи, при підготовці майбутнього вчителя-
філолога має значення кожна лекція і практич-
не заняття, самостійне студіювання джерел 
наукової літератури, обов’язкове опрацювання 
студентом текстових художніх творів, систе-
матичне ознайомлення з літературними новин-
ками, літературознавчими й методичними пе-
ріодичними виданнями, педагогічна й виробнича 
(фольклорна) практика, які відіграють важли-
ву роль у формуванні спеціаліста [1, 33].  Цікавим виявляється твердження вченої-методиста про те, що вища школа покликана підготувати такого спеціаліста, який би вніс свіжий струмінь у реформу освіти взагалі та у підвищення літературної освіти зокрема [1, 33].  Ніла Волошина зауважувала, що навчаль-ний заклад має підготувати такого педагога, який би досконало володів усіма «секретами» учительської творчості. Підготовка вчителя у 
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вищій школі має бути пронизана думкою що й після тримання диплома він зобов’язаний що-дня наполегливо працювати над поглиблення і розширенням своїх знань. Це ще й важливо то-му, що з такого часу перед педагогом-гуманіта-рієм розривається те духовне багатство, яке в силу різних історико-політичних ситуацій в Україні було неможливим раніше впродовж багатьох десятиліть [1, 33].  Факультети підготовки вчителів-літера-торів, зокрема філологічні факультети, на дум-ку педагога, зобов’язані озброювати свого сту-дента «технологією» праці вчителя-словесника. При цьому слід відкидати стереотипні уявлен-ня про «легкість» філологічної освіти й прище-плювати студентові думку що здобування літе-ратурної й мовної освіти є дуже тонким й вод-ночас трудомістким процесом. Мається на увазі не лише обов’язкове прочитання сотень вели-ких за обсягом, часто складних за змістом тво-рів, а й проникнення в їхню художню структу-ру. Вчитель покликаний стати на рівень мис-лення письменника. Адже у школі йому слід так про той чи інший твір розповідати, ніби він сам його написав. А щоб піднятися на такий рівень необхідно опанувати секретами художньої тво-рчості, принципати всебічного її аналізу [1, 33]. Зазначимо, у розділі «Рівні філологічної 
освіти» Концепції літературної освіти, в автор-стві якої була Н. Волошина, пояснюється, що в питанні підготовки вчителя української літера-тури вища школа має перейти на підготовку фахівця певного напрямку, але різних видів. Так, при закінченні чотирирічного терміну на-вчання на філологічному факультеті педагогіч-ного інституту за результатами успішності сту-дентам-випускникам присвоюється кваліфіка-ція вчителя української мови і літератури зі ступенем бакалавра філології. В процесі такої 
літературознавчої підготовки бакалавр-
філолог повинен: засвоїти теоретичну інформа-цію про специфіку літератури як одного з видів мистецтва, її зв’язки з суспільно-історичним життям народу, з його національно-визволь-ною боротьбою; вміти визначати місце націо-нального письменства в загальнослов’янсько-му і світовому літературному процесі; усвідом-лювати особливості художньо-образного мис-лення письменника, відмінність творчої праці літератора від наукових пошуків вченого; єд-ність національного і загальнолюдського в лі-тературі, в інших видах духовної творчості лю-дини; цілісність літературного твору і принци-

пи його філологічного аналізу, необхідність такого аналізу творів; родовий і видово-жанровий поділ літературних творів, різні під-ходи до такої класифікації; взаємозв’язок пись-менства і усної народної творчості, закономір-ності розвитку літератури; шляхи розвитку лі-тературних напрямів, течій, стилів у всесвіт-ньому письменстві; жанрове розмаїття, темати-чне багатство й образний світ українського фо-льклору, усну народну творчість і міфологію народів світу; шляхи розвитку української літе-ратури від найдавніших часів до наших днів; періодизацію українського літературного про-цесу відповідно до тих змін, що відбуваються у самому письменстві в процесі його історичного розвитку; особливості розвитку давньої україн-ської літератури в світлі останніх десятиліть літературознавчої науки; перехід української літератури в останні десятиліття XVIIІ століття на нову ідеологічну основу й виникнення якіс-ного нового письменства; синкретизм художніх течій і стилів у літературі перед шевченківсько-го періоду; вихід української літератури на сві-тову арену, засвоєння нею кращих здобутків європейського письменства; єдність літератур-ного процесу ХХ століття, штучність поділу укра-їнського літературного процесу на дожовтневий і радянський періоди, місце новітньої українсь-кої літератури в історії всесвітнього письменст-ва; особливості розвитку української літерату-ри в діаспорі; становлення і розвиток українсь-кої літературної критики в органічному зв’язку з художнім літературним процесом; здобутки українського літературознавства [1, 33]. Отже, відповідно до таким вимог та при їх виконанні кращі студенти, що отримали квалі-фікаційний рівень «Бакалавра філології» та ре-комендовані радою факультету для подальшо-го навчання, тобто здобуття кваліфікаційного рівня «Магістра філології» можуть продовжити літературну освіту на педагогічних факульте-тах [1, 33].  Відповідно, навчально-методична і наукова 
підготовка магістра філології в літературоз-
навчій царині має дати, на погляд вченої: уза-гальнення відомих теоретичних знань з основ теорії та історії всесвітнього письменства на основі поглибленого вивчення історико-літера-турного процесу; розуміння істотних тенденцій літературно-художнього поступу людства; фі-лософсько-естетичні основи методології ви-вчення літератури; відомості про розвиток тео-ретично-літературної думки від найдавніших 
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часів до наших днів, неспроможність спроще-них підходів до вивчення мистецтва, культиво-ваних в останні десятиріччя; методи вивчення літератури, вироблені літературознавчою нау-кою в ХІХ–ХХ століттях, використання їх сучас-ною методикою дослідження письменства; знання про здобутки української літературно-естетичної думки, її досягнення з розвитком світової філософської думки; усвідомлення ес-тетичної природи художньої літератури; розу-міння суті аксіологічного аспекту художньої творчості; дискусійні судження про предмет і специфіку художньої творчості, про спільне і відмінне в дослідженні дійсності мистецтвом і наукою; розуміння діалектичної єдності об’єк-тивного і суб’єктивного, раціонального та емо-ційного, абстрактного і конкретного в худож-ньому образі, естетичного ідеалу і художнього образу; усвідомлення проблеми реального по-бутування художнього образу (у свідомості ав-тора, в тексті твору, у свідомості реципієнта). Тлумачення таких питань: художня література яз засіб формування суспільної й індивідуаль-ної свідомості; комунікативна функція літера-тури як засобу спілкування між людьми, поко-ліннями, націями; джерела національної своєрі-дності кожної літератури, співвідношення наці-онального й загальнолюдського в письменстві; сучасні дискусії про доцільність літературозна-вчого аналізу, різні об’єкти такого аналізу (напрям, течі); критерії художнього твору; ха-рактерні тенденції світового літературного процесу; художні системи у всесвітній літерату-рі (ренесанс, класицизм, бароко, сентимента-лізм, романтизм, реалізм), їх формування і ви-раження в українському письменстві; етапи роз-витку реалізму у всесвітній літературі, своєрід-ність їхнього розвитку в українському письменс-тві; художній світ романтизму, шляхи його роз-витку в українській літературі; українська літе-ратура у світовому контексті; українська літера-тура в контексті національного, загальнолюдсь-кого, європейського і всесвітнього мистецтва; українська література і літературна критика, здобутки літературознавства в освоєнні над-бань письменства і його відставання, зумовлені тоталітарною системою, визначні літературоз-навці, їх внесок в науку про літературу [1, 33]. Все вище назване підкреслює, що перед тим як приступити до праці в школі вчителю української літератури слід опанувати склад-ною, але в той же час необхідною системою знань, умінь та навичок навчання й виховання 

учнів. Тому навчально-освітня, педагогіко-пси-
хологічна, ціннісно-світоглядна, методична та 
загалом комплексна фахова підготовка вчите-
ля є вкрай необхідною аби приступити до на-
вчально-виховної праці з учнями загальноосвіт-
ніх та профільних шкіл. 

Акцентуємо увагу на тому що ще у 1980–
1990-ті роки вчена-методист в науковій статті 
«Програма спрямовує, вирішує вчитель», будучи співавтором, разом із колегами вдало виділила 
одні із найвагоміших та найзначніших проблем 
щодо проведення уроків учителями-словесника-
ми. До таких проблем, які потребують вирішен-ня і на сучасному етапі розвитку освітнього процесу в Україні в напрямку літератури є такі: вироблення уміння озброюватися передовим педагогічним досвідом своїх колег, вміло орга-нізовувати навчальний процес, раціонально використовувати й економно витрачати час, відведений на розгляд окремих тем; формалізм в оцінюванні знань учнів, крім того часто оцін-ки за усні відповіді виставляються під час пере-рви і не коментуються учителями, допускаєть-ся завищення оцінок при письмових роботах. Недостатня увага звертається на аналіз побудо-ви відповідей учнів, що не вміють виділяти го-ловне, підтверджувати свої думки матеріалом з художнього твору, на формування вмінь та на-вичок, визначених навчальною програмою; трапляється що виховні години, виділені для позакласного читання, використовуються не за призначенням; мало проводиться самостійних робіт різних типів, в зошитах з літератури іноді записані лише хронологічні таблиці. У роботах на публіцистичні теми учні майже не викорис-товують художні твори (а це вказує на те що учні не готові до їх проведення); потребують удосконалення структура і методика розвитку зв’язного мовлення. Невміння вчителів прово-дити такі уроки спричинила до того, що певні школярі не можуть повно і правильно розкрива-тися в тому чи іншому, визначати головну думку твору, не вміють викладати свої міркування за складеним планом; частина словесників недо-статньо використовують у середніх класах мето-дичний апарат підручника-хрестоматії, зокрема запитання до художніх творів і теоретико-літературних статей. Це негативно позначається на якості уроків і знаннях учнів [2, 7–8].  Відповідно всі вище названі проблемні сто-рони в навчально-виховному процесі з літера-тури є, безперечно, істотними моментами, на які важливо, на наш погляд, звертати увагу при 
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навчальній та методичній підготовці учителів з української літератури і на сучасному етапі. Підкреслимо, вчена виділяла, що одним із 
головних завдань учителів залишається підви-
щення наукового і методичного рівня викладан-
ня літератури. Слід глибше вивчати зміст но-вих програм, їх вимоги до знань, умінь і нави-чок учнів, більше проводити невеликих за обся-гом творчих робіт (відповіді на запитання, вра-ження від прочитаного), які допомагають фор-мувати вміння висловлювати власні судження про твір, художню манеру письменника, літера-турне явище. Необхідно глибше продумати стру-ктуру уроку, раціонально розподіляти час, звер-тати особливу увагу на засвоєння нових знань та вироблення практичних умінь і навичок, а також на своєчасний запис і пояснення домашнього завдання. У процесі підготовки до уроку учителі мають чітко визначити, які відомості з навчаль-ного матеріалу, що вивчатиметься в класі про-грама виділяє як основні (рубрика «Учні повинні знати»), і домагатися їх міцного засвоєння шко-лярами. На всіх уроках слід в учнів виробляти вміння працювати з підручником і довідковою літературою [2, с. 8]. Окрім того вчена зазнача-ла, що важливо під час курсової перепідготовки вчителів піднести науковий рівень лекцій про роботу за вдосконаленими програмами з літе-ратури, а на курсах підвищення кваліфікації керівників шкіл приділити більше уваги науко-во-методичному аналізові уроків літератури, питанню практичної допомоги словесникам. А 
творчий підхід учителів літератури до своєї 
праці сприятиме поліпшенню навчально-
виховного процесу на уроках літератури [2, 8]. З метою усунення проблем в системі педа-гогічної освіти, самоосвіти та підвищення ква-ліфікації вчителів, задля того щоб учитель умі-ло зміг доносити до свідомості шкільної молоді красу і мистецтво слова, розвивав особистісний потенціал учнів та виробляв уміння бути ефек-тивним організатором, мудрим консультантом та надійним помічником в усіх видах діяльності школярів вчена уклала комплексний науково-методичний посібник «Наукові основи методики 
літератури» [23, 6–11], який наповнений мето-дично-грамотними та практично-перевіреними ефективними вказівками та рекомендаціями учителям літератури.  Отже, підсумовуючи вище вказане підкрес-лимо, за переконаннями методиста Н. Волоши-ної результативність уроку залежить перш за 
все від учителя-словесника, від його професійної 

підготовки та особистісних якостей. Тому вче-на надавала вагому роль належній університет-ській підготовці вчителів української літерату-ри, а також післядипломній перепідготовці, са-моосвіті, підвищенню рівня кваліфікації. А оскі-льки роль художньої літератури як предмета естетичного циклу незмірно зростає, тому різко підвищується відповідні вимоги і до вчителя-словесника. Вчителю слід глибоко оволодівати теорією предмета і постійно збагачуватися пе-редовою практикою, науково освоювати специ-фіку шкільного предмета літератури, усвідом-лювати закономірності поєднання у ньому чут-тя і мислі, мистецтва і науки, теорії та практи-ки. А задля того аби сучасний урок літератури відповідав критеріям оптимізації, учителі укра-їнської літератури мають вчитися дотримува-тись критеріїв оптимізації років. Висвітлені нами в статті критерії оптимізації є перспекти-вними в умовах сьогодення, тому в продовжен-ні можуть досліджуватися ученими-теорети-ками, рекомендуватися методистами та вико-ристовуватися педагогами-практиками під час навчально-виховних занять з української літе-ратури в умовах сучасної української школи. 
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Бачинская  М .   
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Н. ВОЛОШИНОЙ ПО ПОДГОТОВКЕ  
УЧИТЕЛЯ УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НОВОЙ УКРАИНСКОЙ ШКОЛЫ 
В статье раскрываются взгляды Ниле Иосифовны Волошиной (1940-2010 гг.) По подготовке 

учителей украинской литературы в условиях современного развития образования в Украине. Вы-
делены особенности педагогической деятельности учителей-словесников. Указано актуальность 
проблематики по подготовке высококвалифицированного специалиста. Исследованы взгляды уче-
ного в вопросе подготовки учителей в условиях университетской подготовки и последипломного 
самообразования и повышения квалификационного уровня. Раскрыты взгляды ученого относи-
тельно литературоведческой подготовки бакалавров и магистров филологии. Представлен ком-
плекс усвоения ими соответствующих знать, умений и навыков. Выделены актуальные для усло-
вий настоящего нерешенные проблемы, возникающие при подготовке квалифицированных специа-
листов и указаны пути решения данных проблем. Указано перспективность дальнейших исследо-
ваний в данной тематике исследования. 

Ключевые  слова :  Нила Волошина, бакалавр филологии, учитель украинской литературы, 
магистр филологии, повышение квалификационного уровня, самообразование филологов, совре-
менная украинская школа, уроки украинской литературы.  
Bachynska M.   

RESEARCH AND TEACHING VIEWS OF N. VOLOSHYNA ON THE TRAINING  
OF TEACHER OF THE UKRAINIAN LITERATURE OF A NEW UKRAINIAN SCHOOL 

The article describes views of Nila Josyphivna Voloshyna (1940–2010) on the training of teacher of the 
Ukrainian literature in the modern development of education in Ukraine. The feature of the educational 
activity of literature teachers is highlighted. The relevance of problems of the training of the highly qualified 
specialist is indicated. The scientific views of the scientist on preparing teachers in conditions of the univer-
sity and postgraduate university training and increasing of self-qualification are studied. The views of the 
scientist on the training of bachelors of philology are revealed. A complex of learning by them of relevant 
knowledge, attainments and skills is given. The questions about the educational and scientific training of 
masters of philology in the literary field are enlightened. Present unsolved problems that appear in prepar-
ing of the qualified specialists are shown and the ways of solving these problems are given. Improving of the 
scientific and methodological level of teaching literature by teachers is emphasized as one of the main ques-
tions and the ways of its realization are described. The importance of the scientific and methodical manual 
«Scientific basis of methodology of literature» as a mean to resolve problems in the system of pedagogical 
education, self-education and heightening qualification of teachers is highlighted. It is pointed out on the 
importance of the scientific and methodical manual for training teachers to bring to the minds of school 
children the beauty and art of words skillfully. Its role in training teachers to develop personal potential of 
students neatly is underlined. It is specified on the effectiveness of the manual for development of skills among 
teachers of the Ukrainian literature to be effective organizers, wise advisors and a reliable assistant in all ac-
tivities of students. It is pointed on the prospects of the highlighted in our article criteria of optimization in to-
day's conditions. It is distinguished the meaning of the works of Nila Voloshyna on training of teachers of the 
Ukrainian literature for research by theoretic scientists, studying by methodologists and using by practicing 
teachers during educational sessions in the Ukrainian literature in modern Ukrainian school. 

Key words:  Nila Voloshyna, bachelor of philology, teacher of the Ukrainian literature, master of phi-
lology, improving of the educational and qualification level, self-education of philologists, modern Ukrainian 
school, lessons in the Ukrainian literature. Стаття надійшла до редколегії 12.05.2017 
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У навчанні математики провідна роль від-водиться розв’язуванню задач і вправ. Різного виду задачі та вправи використовують для фо-рмування знань і умінь учнів з математики та цілеспрямованого розвитку особистісних якос-тей підростаючого покоління. За допомогою доцільно дібраних задач можна ефективно впливати на зміст навчально-пізнавальної дія-льності учнів і рівень її активності. Задачі одно-часно є засобом засвоєння знань і контролю навчальних досягнень учнів з математики. Під час розв’язування задач учні застосовують на практиці вивчений теоретичний матеріал і фо-рмують відповідні компетентності. Фабули за-дач, їх різноманітність за рівнем складності та способами розв’язування можуть як викликати в учнів інтерес до вивчення математики так і спричинити негативне ставлення до предмету. Усе це вказує на актуальність проблеми осучас-нення математичних задач для школи та визна-чення основних засад і принципів побудови системи задач і вправ у сучасних підручниках математики. Місце і значення задач у процесі навчання, зокрема і навчання математики досліджували і досліджують провідні психологи, педагоги і методисти (Г. О. Балл, Г. П. Бевз, М. І. Бурда, О. П. Вашуленко, А. В. Грохольська, П. М. Ерд-нієв, Д. В. Клименченко, Ю. М. Колягін, Г. С. Кос-тюк, В. О. Крутецький, С. М. Лук’янова, Ю. І. Ма-льований, О. І. Матяш, Є. П. Нелін, Г. І. Саранцев, З. І. Слєпкань, А. А. Столяр, Н. А. Тарасенкова, 

Л. М. Фрідман, Т. М. Хмара, В. О. Швець, С. Є. Яценко та інші).  Ці та інші автори розглядали загальні пи-тання теорії задач та окремі аспекти цієї про-блеми: види задач за різними класифікаціями, функції задач у навчальному процесі, способи розв’язування задач, інтелектуальну діяльність учнів під час розв’язування задач, особливості побудови системи задач для учнів різних віко-вих категорій тощо.  Останнім часом розглядаються питання, що стосуються створення системи задач для різного виду тестування, складання приклад-них задач і відповідних математичних моделей, використання аксіологічного потенціалу мате-матичних задач, розв’язування задач з логіч-ним навантаженням, застосування ІКТ для ефе-ктивного подання та розв’язування шкільних математичних задач тощо. Над проблемою побудови системи задач і вправ для сучасних підручників математики, геометрії та алгебри працюють кілька авторсь-ких колективів, які очолюють провідні фахівці у галузі методики навчання математики Г. В. Апо-столова, Г. П. Бевз, М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, С. О. Скворцова, Н. А. Тарасенкова, В. О. Швець, М. С. Якір та інші. Системи задач у цих підруч-никах різні, побудовані на авторських методи-ках, але повністю відповідають вимогам сього-дення і діючим нормативним документам. Під-ручники містять різні типи задач і вправ (пропедевтичні, ввідні, тренувальні, розвиваль-
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЗАДАЧ  
І ВПРАВ У СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКАХ МАТЕМАТИКИ 
У статті розглядається проблема створення сучасної системи задач і вправ для ефективного 

навчання математики в сучасній школі. Аналізуються системи задач у підручниках математики 
провідних авторських колективів. Визначаються принципи побудови системи задач і вправ у сучас-
них підручниках математики. На прикладах конкретних математичних задач показано шляхи осу-
часнення підручників математики. Пропонується урізноманітнювати систему задач шкільних 
підручників математики на основі включення: відкритих задач (умова чи вимога яких містить 
недостатню або надлишкову інформацію); практичних завдань, зокрема у навчальних проектах 
(розрізання, складання, виготовлення тощо); комплексних задач (спрямованих на інтеграцію знань 
і застосування набутих компетентностей у нестандартних умовах) тощо. Визначається місце 
та значення таких задач у шкільному курсі математики. 

Ключові  слова :  сучасні шкільні підручники; математика; алгебра; геометрія; система; ма-
тематичні задачі; відкриті задачі; навчальні проекти; комплексні задачі. 
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ні; для усного і письмового виконання; алгори-тмічні та творчі, прості, складні та з логічним навантаженням). Задачі добираються так, щоб повною мірою реалізувати їх функції (нав-чальні, розвивальні, виховні, контрольні, кори-гуючі), здійснювати мотивацію навчально-пізнавальної діяльності учнів, стимулювати пізнавальний інтерес, формувати у підростаю-чого покоління правильні ціннісні орієнтири, розвивати інтелектуальні вміння та творчі зді-бності учнів тощо. Актуальною на сьогодні є проблема осучас-нення змісту і системи вправ підручників мате-матики у контексті реалізації провідних мето-дологічних підходів (компетентнісний, особисті-сно орієнтований, діяльнісний, аксіологічний, розвивальний) і особливостей розвитку сучас-ного підростаючого покоління. У Концептуаль-них засадах реформування середньої школи зазначається, що у сучасному складному світі дитині недостатньо дати лише знання. Ще важ-ливо навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними орієнти-рами учня, формують його життєві компетент-ності, потрібні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці [9]. Усе це слід врахува-ти під час створення підручників математики для нової української школи. Мета статті – висвітлити методичні основи побудови системи задач і вправ у сучасних під-ручниках математики, розглянути окремі при-йоми урізноманітнення задач в шкільному кур-сі математики, алгебри і геометрії основної школи та розкрити особливості використання запропонованих задач у навчальному процесі.  На сьогодні не існує єдиної трактовки по-няття «задача» навіть стосовно математики. Сучасні підходи до означення цього поняття можна об’єднати в дві групи, залежно від того як вирішується питання про відношення задачі та суб’єкта, що її розв’язує. Авторами першої групи задача трактується як ситуація зовніш-ньої діяльності, що може бути проаналізована і описана незалежно від суб’єкта, який виконує діяльність. Так трактують поняття «задача» в кібернетиці та методиці навчання математики. Автори другої групи тлумачать термін «задача» як суб’єктивне психологічне відображення тієї зовнішньої ситуації, у якій розгортається цілес-прямована діяльність суб’єкта. Так трактують поняття «задача» в психології і педагогіці. Деякі методисти до поняття задачі підхо-дить через поняття стаціонарної ситуації – де-

якої цілісної системи, яка складається із взає-мопов’язаних деякими властивостями і відно-шеннями елементів. Якщо людині, що вступить у контакт з цією ситуацією, виявиться невідо-мим принаймні один елемент, чи одна власти-вість, чи одне відношення, то ситуація стосовно даної людини стає проблемною. Якщо при цьо-му перед людиною ставиться мета знайти цей невідомий компонент (чи компоненти), то про-блемна ситуація стає задачею. Таке трактуван-ня задачі уможливлює абстрагування від конк-ретного суб’єкта. За цих умов ознакою задачі стає об’єктивна, а не суб’єктивна відсутність інформації про той чи інший компонент систе-ми. Варіювання невідомих компонентів в одній і тій самій ситуації стає джерелом різних задач. У контексті теми статті – побудови системи задач і вправ – слід послуговуватися основними системними принципами: 
– цілісність – залежність кожного елемен-ту системи від його місця й функції все-редині цілого; наявність у системи інтег-ративних якостей, властивостей, що ви-никають унаслідок взаємодії її елементів і якими не володіє жоден з окремо взя-тих елементів; 
– структурованість (упорядкованість) – можливість опису системи через устано-влення її структури, тобто зв’язків і від-ношень між елементами системи зумов-леність поведінки системи поведінкою її окремих елементів і властивостями її структури; 
– взаємозалежність системи й середовища – система формує й проявляє свої власти-вості у процесі взаємодії з середовищем, перебуваючи при цьому провідним акти-вним компонентом взаємодії; 
– ієрархічність – кожен елемент (компо-нент) системи у свою чергу можна роз-глядати як систему, а досліджувану сис-тему – як один із компонентів більш ши-рокої системи; 
– множинність опису – через складність кожної системи її адекватне пізнання вимагає побудови безлічі різних моде-лей, кожна з яких описує лише певний аспект системи [8, 26]. Система задач і вправ у підручниках мате-матики має складну структуру і складається з кількох компонентів (підсистем): 
– задачі до розділів, що відповідають зміс-ту програми; 
– задачі на повторення вивченого за рік матеріалу; 
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– задачі підвищеної трудності та складності; 
– задачі для підсумкового контролю на-вчальних досягнень учнів У кожній підсистемі (розділі) задачі поділя-ються за параграфами (темами програми) і ви-дом задач (систематизуються за кількома озна-ками). Для підручників математики характер-ними є такі види задач: 
– за вимогами сформульованими в їх умо-вах (обчислення, доведення, досліджен-ня, побудову, перетворення); 
– за кількістю даних вхідної інформації (визначені, перевизначені, недовизначе-ні); 
– за методичним призначенням (для усно-го розв’язування, письмового, контролю, практичні); 
– за видами мисленєвої діяльності (алго-ритмічні, напівалгоритмічні, евристичні) 
– за рівнями складності та трудності (прості, легкі, важкі, складні) тощо. Кожна задача і вправа, як елемент цілісної системи задач, має своє місце, призначення і властивості, що виникають унаслідок взаємодії з іншими елементами системи та суб’єктами їх розв’язування. Складність усієї системи та кож-ної її підсистеми уможливлює побудову безлічі різних моделей навчання математики. Система задач у підручнику проявляє свої властивості у процесі взаємодії з середовищем (учнями, вчи-телями, батьками) і надає кожному з них ство-рювати власну траєкторію навчання. У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти та у Програмі з мате-матики одним із загальних завдань шкільної математичної освіти визначено формування в учнів здатності приймати рішення в умовах неповної та надлишкової інформації. Шкільні математичні задачі містять спеціальним чином структуровану інформацію – вимогу (мету), умови (відоме) і шукане (невідоме). В одній і тій самій ситуації, що задається в задачі можна, мож-на різними способами обрати невідомі та відомі, що уможливлює створення різних задач. Якщо створити умови, за яких учні самостійно будуть встановлювати відомі чи невідомі у задачі та відношення між ними, то це сприятиме розвит-ку мислення учнів, їх уваги та пам’яті, здатності чітко та аргументовано формулювати і вислов-лювати свої судження тощо. Крім цього діяль-ність учнів у контексті формулювання чи допо-внення задач забезпечує підвищення інтересу до навчання та зміцненню самооцінки. 

Розглянемо кілька прикладів урізноманіт-нення системи задач у сучасних підручниках математики.  Традиційними для шкільних підручників математики є завдання на складання та пода-льше розв’язування задач за готовими малюн-ками, виразами, рівняннями тощо. Такі задачі широко використовуються у 5–6 класах і дещо рідше у 7–9. Щоб зацікавити задачами за гото-вими малюнками учнів середніх і старших кла-сів, слід подавати малюнки з недостатніми та надлишковим даними.  Якщо малюнок містить надлишкову інфор-мацію, то на його основі можна скласти не одну, а декілька задач. Створюються умови для вибо-ру серед складених задач такої, яка містить: а) найменшу кількість відомих із заданих; б) найбільшу кількість відомих із заданих, що не суперечать одне одному; в) найбільшу кіль-кість невідомих, які можна визначити за вказа-ними даними. Якщо малюнок містить недостатню кіль-кість інформації, то учні мають встановити цей факт і на власний розсуд доповнити малюнок потрібними даними. У такий спосіб також мож-на скласти декілька задач, розв’язання яких буде залежати від додаткового компонента, тобто від діяльності суб’єкта. Задачі, що містять недостатню або надлиш-кову інформацію, не завжди пов’язані з малюн-ком. Це можуть бути текстові задачі, що зво-дяться до складання рівнянь чи систем рівнянь, задачі на перетворення виразів, на визначення окремих елементів геометричних фігур, обчис-лення периметрів чи площ фігур тощо.  Задачі, умова чи вимога яких містить недо-статню або надлишкову інформацію, будемо називати відкритими. Щоб розв’язати таку за-дачу учень має проаналізувати її та визначити, яка інформація є надлишковою, або якої не ви-стачає. Після цього починається творчий про-цес – учень самостійно складає задачу (задачі) в контексті заданої та розв’язує її (їх). Інтерес в учнів викликає така відкрита задача.  
Відкрита задача. Із двох пунктів на річці, відстань між якими дорівнює 114 км, одночас-но вийшли катер і човен. Власна швидкість ка-тера і човна відповідно дорівнюють 45 км/год і 15 км/год. Через який час вони зустрінуться, якщо швидкість течії річки 3 км/год? У цій задачі не визначено, як саме і у якому напрямі починають рух катер і човен. Для повно-го розв’язання бажано розглянути 8 випадків:  
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1) човен і катер рухаються назустріч один одному: а) човен – за течією, а катер – проти течії; б) катер – за течією, а човен – проти течії; 2) човен і катер рухаються в протилежних напрямах: а) човен – за течією, а катер – проти течії; б) катер – за течією, а човен – проти течії; 3) човен і катер рухаються в одному напря-мі за течією: а) човен попереду катера; б) катер попереду човна; 4) човен і катер рухаються в одному напря-мі проти течії: а) човен попереду катера; б) катер попереду човна. 
Відповідь. У випадках 2, 3 (б) і 4 (б) – задача розв’язків не має. У випадку 1 човен і катер зу-стрінуться через 1,9 год. У випадках 3 (а) і 4 (а) човен і катер зустрінуться через 3,8 год.  Цю задачу можна пропонувати для розв’я-зування учням 7 класу під час вивчення теми «Лінійні рівняння та їх системи», або у 8 класі на повторення вивченого матеріалу та з метою перевірки набутих компетентностей. У новому підручнику з алгебри для 8 класу пропонуємо для розв’язування зацікавленими учнями ще й такі відкриті задачі. 1. Скоротіть дріб: а) ; б)  . 2. Доповніть вираз 2х2 + х – 8 так, щоб утво-рилося рівняння, яке мало б корені: а) 0  і –2; б) –2 і 2; в) x1 = x2. 3. Добова норма споживання солі не повин-на перевищувати 5–6 г (чайна ложка). Цього цілком достатньо для збалансова-ного харчування. Скільки грамів оселед-ця можна вжити за один день, якщо вміст солі в ньому складає 10 %. Врахуйте, що інші готові продукти харчування також містять сіль. Запам’ятайте!  Розвивати логічне мислення і творчість в учнів допомагає використання відкритих задач у процесі вивчення геометрії. З цією метою до нового підручника з геометрії для 8 класу включено такі відкриті задачі. 1. Знайдіть площу трикутника, дві сторони якого дорівнюють 10 см і 12 см, а трикут-ник є … .  2. Знайдіть площу рівнобічної трапеції, у якої основи дорівнюють 12 см і 20 см, а діагоналі ... .  3. Знайдіть периметр трикутника, якщо дві його сторони дорівнюють 12 см і 16 см і трикутник є ... .  

4. Знайдіть периметр чотирикутника, якщо його сторони пропорційні числам 3, 5, 6 і 10, а ... . Для ознайомлення учнів з поняттям «від-крита задача» та способами роботи з нею в під-ручнику у рубриці «Виконаємо разом» подаєть-ся розв’язання однієї з таких задач. 
Відкрита задача. Знайдіть сторони парале-лограма, якщо його периметр дорівнює 30 см і ... . 
Розв’язання. Умову задачі можна доповни-ти, наприклад, так: 1) сторони пропорційні чис-лам 2 і 3; 2) різниця суміжних сторін дорівнює 7 см; 3) бісектриса гострого кута ділить проти-лежну сторону паралелограма навпіл; 4) висо-та, проведена до більшої сторони, дорівнює 3 см і утворює з меншою стороною кут 60°; 5) діагоналі утворюють зі сторонами рівні ку-ти; 6) одна зі сторін менша від його периметра на 25 см, а друга – на 20 см. Далі у підручнику наводиться повне розв’я-зання задачі із доповненням, що міститься в п. 6 і подається відповідь. У контексті реалізації компетентнісного, аксіологічного та діяльнісного підходів до на-вчання математики до підручників слід вклю-чати прикладні задачі, як наприклад у роботі [7], а також задачі, спрямовані на формування в учнів практичного досвіду, дослідницьких умінь [5], та ціннісних орієнтацій [6].  У наших підручниках алгебри ([1], [2]). і геометрії ([3], [4]). подано практичні завдання такого змісту. 
– Знаючи, що маса М Землі у 81,5 рази біль-ша від маси т Місяця і що сила взаємного тяжіння двох космічних тіл прямо пропо-рційна добутку їх мас і обернено пропор-ційна квадрату відстані між ними, знай-діть на прямій Земля–Місяць точки, в яких сили тяжіння Землі й Місяця зрівно-важені. Порівняйте власне розв’язання з тим, що є в статті «Алгебра місячного перельоту» в книжці Я. І. Перельмана «Цікава алгебра» [2]. 
– Виріжте із картону прямокутний трикут-ник і визначте за його допомогою висоту обраного вами об’єкта. Порівняйте цей спосіб із тим, що запропонував Жуль Верн у романі «Таємничий острів». У чому їх схожість, а в чому — відмінність? [4].  Ефективним прийомом урізноманітнення задач під час математичної підготовки учнів у школі може стати включення у підручники на-вчальних проектів. Наприклад, у підручнику 

В а л е нт и н а  Б Е В З Методичні основи побудови системи задач і вправ у сучасних підручниках математики  



47 № 2 (57), травень 2017 

Геометрія, 7 [3] пропонується навчальний про-ект «Створюємо збірник задач із геометрії». Учням пропонується щотижня скласти (або діб-рати з додаткової літератури) і розв’язати одну задачу з теми, що вивчається. Текст задачі та її розв’язання подається вчителю та надсилаєть-ся електронною поштою для створення бази. Наприкінці чверті задачі систематизуються і пропонуються учням для розв’язування під час канікул. Наприкінці року можна створити збір-ник кращих задач (електронний чи паперовий), який містив би понад 500 задач, і подарувати його шкільній бібліотеці й майбутнім семиклас-никам. У новому підручнику Алгебра, 8 [2] нами розроблено зміст і форми організації проектної діяльності учнів для таких тем: 
– Стандартний вигляд числа у різних галу-зях знань. 
– Історія розвитку числа. 
– Рівняння у шерензі віків і способи їх роз-в’язання. Останній проект спрямовано на розширен-ня математичних знань учнів через опрацюван-ня додаткових тем (Діофантові рівняння та способи їх розв’язання. Геометричні способи розв’язування рівнянь у Стародавній Греції. Історичні задачі, що стосуються рівнянь. Роз-в’язування рівнянь 3 і 4 степенів італійськими математиками. Нестандартні способи розв’язу-вання рівнянь). Наприкінці роботи над проек-том учні кожної групи складають 10 рівнянь для проведення «диспуту» з іншою групою. Оці-нюються, крім іншого, система задач для диспу-ту, правильність і раціональність розв’язання задач під час диспуту. Проектна діяльність з геометрії має носити практичне спрямування. У новому підручнику Геометрія, 8 [4] нами пропонується 4 теми для проектної діяльності:  
– Розрізання і складання чотирикутників. 
– Подібність і самоподібність. 
– Прямокутні трикутники в історичних задачах. 
– Складання прикладних задач про площі фігур. Для виконання першого проекту клас поді-ляється на три групи: «історики», «математи-ки», «практики». Кожен учень може взяти участь у роботі однієї або двох проектних груп. «Історики» вивчають виникнення та викорис-тання різних способів розрізання і складання чотирикутників (танграм, стомахіон, витинан-

ки, орігамі тощо). «Математики» добирають і розв’язують геометричні задачі, які стосуються розрізання і складання чотирикутників. Дослі-джують наявність різних способів виконання завдання. На захист готують портфоліо з умо-вами задач, способами їх розв’язання та реаль-ними моделями. Це можуть бути задачі різної складності — від найпростіших (квадрат розрі-зати на два рівні квадрати) до досить складних (із двох квадратів різних розмірів скласти тре-тій). «Практики» вивчають різні предмети по-буту, що утворюються розрізанням і/чи скла-данням чотирикутників (пошиття серветок із клаптиків тканини чи в’язаних квадратів, ство-рення модульного орігамі, складання паркетів, виготовлення прикраси з аплікації тощо). По-тім обирають один із предметів і виготовляють своїми руками. На захист готують виставку ви-робів. Подають схему та особливості виготов-лення виробу. Під час підготовки до ЗНО з математики значна увага приділяється задачам на встанов-лення відповідності. Саме тому у відгуках про підручники вчителі зауважують про необхід-ність включення таких задач у шкільні підруч-ники. Оскільки такі завдання спрямовані на інтеграцію знань і застосування набутих ком-петентностей у нестандартних умовах, то їх доцільно давати для повторення вивченого раніше матеріалу або наприкінці вивчення те-ми чи розділу. Наприклад, у підручнику Геомет-рія, 8 [4] у темі «Паралелограм» подається така задача на встановлення відповідності. 
Задача. Установіть відповідність між най-меншим кутом вказаного трикутника (1–4) і найменшим кутом паралелограма, для якого виконуються умови (А–Д). 

Для розв’язання цієї задачі учні мають добре знати види трикутників і їх властивості (повто-рення відомостей з геометрії за 7 клас) і власти-вості паралелограма (8 клас – новий матеріал). Використання таких завдань уможливлює ак-тивізацію навчально-пізнавальної діяльності 

В а л е нт и н а  Б Е В З Методичні основи побудови системи задач і вправ у сучасних підручниках математики  

Трикутник, у якого 
1 всі кути рівні 
2 катет є половиною гіпотенузи 
3 катети рівні 
4 зовнішні кути до-рівнюють 150° і 162° 

Паралелограм, у якого 
А всі кути рівні 
Б сума протилежних  кутів дорівнює 90° 
В один із кутів на 60°  менший за другий 
Г найбільший із кутів  у 9 разів більший за найменший 
Д два кути пропорційні числам 1 і 5 
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учнів, створює умови для повторення раніше набутих компетентностей і застосування вивче-ного матеріалу у нестандартних умовах. Крім цьо-го, ознайомлення зі способами розв’язування та-ких задач сприяє ефективній підготовці до ЗНО. Вивчення математики передбачає як за-гальні так і специфічні для предмету види на-вчальної діяльності. Засвоєння навчального ма-теріалу відбувається ефективно, якщо в структу-рі навчально-пізнавальної діяльності учнів поєд-нуються всі її види. Одним із основних видів дія-льності учнів під час вивчення математики в школі є розв’язування задач. Удосконалення підручників з математики має відбуватися, крім іншого, за рахунок урізноманітнення за-дач і вправ: включення відкритих задач; прак-тичних завдань; комплексних задач на встанов-лення відповідностей та достатньої кількості інших цікавих і сучасних за змістом задач.  
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Бевз  В .  Г .   
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗАДАЧ  

И УПРАЖНЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНИКАХ МАТЕМАТИКИ 
В статье рассматривается проблема создания современной системы задач для обучения ал-

гебре и геометрии в школе. Анализируются системы задач в действующих учебниках математики 
ведущих авторских коллективов. На примерах конкретных математических задач показаны пути 
усовершенствования учебников математики. Предлагается разнообразить систему задач школь-
ных учебников математики на основе включения: открытых задач (условие или требование кото-
рых содержит недостаточную или избыточную информацию); практических задач, в том числе в 
учебных проектах (разрезания, составление, изготовление и т.п.); комплексных задач (направ-
ленных на интеграцию знаний и применение приобретенных компетентностей в нестандартных 
условиях) и др. Определяется место и значение таких задач в школьном курсе математики. 

Ключевые  слова :  современные школьные учебники; алгебра; геометрия; система, матема-
тические задачи; открытые задачи; учебные проекты; комплексные задачи. 
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Одним із пріоритетних завдань сучасного процесу модернізації всіх ланок освіти є підго-товка компетентних фахівців, які готові реалі-зовувати нові освітні стратегії на практиці. У форматі «особистісних вимірів» сучасної освіти, вираженого «суб’єкт-суб’єктного» характеру педагогічної професії, особливої значущості 

набувають якості майбутнього фахівця як «суб’єкта професійної діяльності», «суб’єкта свого життя». У цьому сенсі особлива місія на-лежить учителю початкових класів, оскільки саме він стоїть у витоків формування позитив-ної мотивації до навчання, «уміння вчитися», світогляду молодшого школяра, особистості 

А д іл е  Б Е К І РО В А  •  Сутність суб'єктного підходу у контексті професійної підготовки  майбутнього вчителя початкових класів у вищому навчальному закладі 
Bevz V.   

METHODICAL BASES OF CONSTRUCTION OF THE SYSTEM OF TASKS  
IN THE MODERN MATH’S TEXTBOOKS 

In the article, the problem of creating a modern system of problems for teaching algebra and geometry 
in school is considered. The system of tasks in the existing system of mathematics textbooks of the leading 
research teams is analyzed. One of the tasks of school mathematics education is to develop pupils' ability to 
make decisions under the conditions of incomplete and redundant information. School math problems con-
tain the specially structured information, namely, the requirement (the target), conditions (the known data) 
and the desired one (the unknown information). In the same situation that is provided in the task there is a 
variety of ways to choose the known and the unknown, and thus to create various tasks. If the conditions 
under which the pupils establish the known or the unknown in the problem as well as the relationships be-
tween them are ensured, it will help to develop pupils' attention, memory and thinking ability to clearly and 
convincingly articulate and express their opinions. In the context of the wording and expanding the tasks 
enhances the interest in learning math and promotes self-esteem. 

Exemplified by the specific mathematical tasks, the article demonstrates the ways to improve mathe-
matics textbooks. It offers a variety of system problems of school mathematics textbooks by including: open 
problems (a condition or a requirement which contains insufficient or redundant information); practical 
problems, including educational projects (cutting out, preparation, production, etc.); complex tasks (aimed 
at the integration of knowledge and application of the acquired competences in non-standard conditions), 
etc. The place and importance of such problems in the school course of mathematics are found out. 

Key words:  modern school textbooks; algebra; geometry; math tasks; open tasks; training projects; 
complex tasks. Стаття надійшла до редколегії 11.05.2017   УДК 378.011.3-051 
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СУТНІСТЬ СУБ'ЄКТНОГО ПІДХОДУ У КОНТЕКСТІ  
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО  

ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

У статті розглянуто провідні поняття суб’єктного підходу, а саме: «суб’єкт», «суб’єктність», 
«професійна суб’єктність». Проаналізовано сутність феномену професійної суб’єктності майбут-
нього вчителя початкових класів. Обґрунтовано структуру професійної суб’єктності майбутньо-
го вчителя початкових класів, що містить суб’єктну позицію, активність особистості вчителя, 
педагогічну креативність, здатність приймати ефективні педагогічні рішення. Виокремлено ета-
пи формування професійної суб’єктності майбутнього вчителя початкових класів у ВНЗ: етап осо-
бистісної суб’єктності, етап навчальної суб’єктності, етап початкової професійної суб’єктності, 
етап професійної суб’єктності. 

Ключові  слова :  суб’єктний підхід, суб’єкт, суб’єктність, професійна суб’єктність, професійна 
суб’єктність майбутнього вчителя початкових класів, структура професійної суб’єктності май-
бутнього вчителя початкових класів. 
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учня як «суб’єкта навчальної діяльності». Проте, для багатьох представників даної професії ха-рактерна позиція пасивного виконавця, який слідує за обставинами, а не створює їх. Тобто, у світлі окреслених підходів, проблема форму-вання «суб’єктних» якостей майбутнього вчи-теля початкових класів, що ґрунтуються на реа-лізації положень суб’єктного підходу у процесі його професійної підготовки у ВНЗ набуває особливої актуальності. У сучасному психолого-педагогічному дис-курсі суб’єктна проблематика представлена такими науковими напрямами: обґрунтування та розвиток суб’єктно-діяльнісної методології (К. Абульханова-Славська, Г. Балл, А. Брушлин-ський, Г. Костюк, С. Максименко, В. Роменець, С. Рубінштейн, В. Семиченко, В. Татенко); дове-дення провідних ідей психології суб’єкта в ме-жах раціогуманістичної концепції (Г. Балл), концепції життєтворчої активності особистості (В. Роменець, В. Ямницький); розробка суто су-б’єктних концепцій, а саме: суб’єктної парадиг-ма освіти (В. Татенко), життєдіяльності особис-тості та феномену суб’єкта діяльності (К. Абу-льханова-Cлавська, Б. Ломов); дослідження пев-них феноменів суб’єктності, а саме: компонен-тів суб’єктного досвіду (О. Осницький), механіз-мів суб’єктності (В. Татенко), закономірностей розвитку суб’єктності в онтогенезі (К. Абульха-нова-Славська, С. Максименко, В. Татенко); дос-лідження суб’єктності – як професійно-важли-вої якості (К. Бабак, О. Ваньков, В. Галузяк, Г. Мешко, О. Мешко, В. Осьодло) та її формуван-ня на етапі професійної підготовки (І. Гусєва, О. Єремеєва, С. Жорнік, Р. Серьожнікова), зокре-ма професійної підготовки вчителя початкових класів (Н. Гавриш, В. Желанова, Ю. Журат, М. Федоренко); педагогічні аспекти розвитку суб’єктності (Г. Волков, В. Давидов, Н. Зимня, В. Сластьонін). Питання впровадження різних наукових підходів у процес професійної підго-товки майбутнього вчителя початкових класів досліджувались у межах системного (Л. Хомич); діяльнісного (С. Литвиненко, С. Ратовська); ак-сіологічного (І. Бех, В. Паскар, Д. Пащенко); ком-петентнісного (Н. Бібік, В. Бондар, О. Савченко), рефлексивного (М. Марусинець), рефлексивно-контекстного (В. Желанова), технологічного (П. Гусак, Л. Коваль, О. Комар) підходів. Проте при такій ґрунтовній дослідженості суб’єктної проблематики, а також питань впровадження різних наукових підходів у процес професійної підготовки майбутніх учителів початкових кла-

сів у ВНЗ, аспект реалізації положень суб’єктного підходу залишається розробленим недостат-ньо. Метою цієї статті є висвітлення провідних феноменів суб’єктного підходу й аналіз їх спе-цифіки у контексті професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у ВНЗ.  Реалізація суб’єктного підходу є перспекти-вним напрямом професійної підготовки майбу-тнього вчителя початкових класів у ВНЗ. Оскільки, у форматі гуманістичних, особистісно розвивальних тенденцій сучасної вищої освіти саме «суб’єктні» якості особистості визнача-ються як найбільш ґрунтовні, як ті, що зумов-люють саморозвиток, самовизначення й ефек-тивну самореалізацію майбутнього фахівця в професії. Існує наукова думка (Е. Зейєр, Г. Конев), що суб’єктні якості можна розглядати як своє-рідні мета-якості, на підґрунті яких будуть фор-муватися всі інші професійно-значущі власти-вості.  Базуючись на науковій позиції відомого методолога Г. Корнетова, що певний науковий підхід узасаднюється на кількох провідних для нього категоріях, визначимося з основними феноменами суб’єктного підходу, а саме: «суб’єкт», «суб’єктність», «професійна суб’єкт-ність», «професійна суб’єктність майбутнього вчителя початкових класів». Існує наукова думка (В. Татенко), що понят-тя «суб’єкт», виникло в греко-римській філосо-фії й походить (від лат. «subjectus» – той, що знаходиться унизу, перебуває в підставі). Тобто вже походження поняття суб’єкт дозволяє його інтерпретувати як носія діяльності, свідомості та пізнання.  Феномен «суб’єкт» обґрунтовано у концеп-ції особистості С. Рубінштейна, відповідно до якої розвиток суб’єктного початку відбувається в просторі особистості, яка є інтегратором усіх психічних процесів людини [7]. Відомий психо-лог вважав, що «суб’єкт (як «Я») – це суб’єкт свідомої, «довільної» діяльності. Її ядро склада-ють усвідомлені мотиви свідомих дій» [Тамо ж]. Відтак, особистість як суб’єкт організує та стру-ктурує своє життя, регулює його хід. Особис-тість саморозвивається і цей саморозвиток її як суб’єкта здійснюється через систему ставлень – до світу, до інших людей, до себе. Ці ставлення, на думку С. Рубінштейна, характеризуються актив-ною позицією, відношенням до себе як до діяча. Наведемо більш ємкі дефініції поняття «суб’єкт», а саме: як «індивіда або групи, як 
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джерела пізнання та перетворення дійсності; носія активності, що створює зміни в інших лю-дях і в собі як інших» (А. Петровський, М. Яро-шевський) [6, с. 37]; як «найбільш широкого, усеосяжного поняття людини, що узагальнено розкриває єдність усіх його якостей: природни-чих, суспільних, індивідуальних» (А. Брушлин-ський) [2, с. 31]. Беручи до уваги зазначені позиції, маємо констатувати, що так чи так усі науковці дово-дять цілісність, активність, діяльнісний та пе-ретворювальний характер «суб’єкта» як творця власного життя. Безсумнівною є невід’ємність поняття «суб’єкт» від поняття «особистість» та «діяльність». Тобто «суб’єкт» єднає поняття «особистість» та «діяльність», де особистість постає в якості суб’єкта діяльності.  Суттєвим є питання щодо з’ясування типів 
суб’єкта. У цьому сенсі найбільш поширеною є позиція К. Абульханової-Славської, відповідно до якої науковець виокремлює суб’єкт психіч-ної діяльності, суб’єкт життєдіяльності, суб’єкт конкретної діяльності [1].  Ґрунтуючись на окреслених положеннях, ми тлумачимо суб’єкт як носія активності й діяльності, що володіє здатністю свідомої само-регуляції й саморозвитку. Відтак, наше розу-міння зазначеного феномену пов’язане з роз-глядом його як категорії, що інтегрує і поняття «особистість», і поняття «діяльність». Властивістю людини як суб’єкта є його су-
б’єктність у контексті суб’єкта діяльності, су-б’єкта пізнання, суб’єкта спілкування, суб’єкт-суб’єктних відносин, суб’єкта життя (К. Абуль-ханова-Славська, Б. Ананьєв, Б. Ломов, С. Рубін-штейн). Така різнобічність феномену суб’єктнос-ті зумовлює неоднозначність його визначення, а саме: як змістовно-дієвої характеристики акти-вності (А. Осницький); як схильності до відтво-рення себе в певних умовах (В. Татенко); як по-казника особистісної свободи й певного рівня активності, у детермінації яких провідну роль відіграють внутрішні чинники особистості: іні-ціатива, воля, творчість, надситуативність, са-моуправління (Г. Балл). Загалом проблема су-б’єктності пов’язується з наділенням людини якостями бути активною, здатною до здійснення специфічно людських форм життєдіяльності.  З огляду цих наукових підходів, а також ґрунтуючись на дослідженнях В. Ямницького [10], ми виокремлюємо такі характеристики 
суб’єктності, як-от: усвідомлена активність; здатність до цілепокладання; можливість реа-

лізації в пристосувальному (адаптація) або кре-ативному (творчість, пізнання) напрямах; спря-мованість на самопізнання, саморозвиток, са-морегуляцію, самореалізацію. Відтак, ми тлумачимо «суб’єктність» як інтегровану характеристику особистості, що містить усвідомлену активність у процесі, жит-тєтворчості, здатність до самоздійснення тобто до самовизначення, самореалізації, самоактуа-лізації.  Таким чином, зазначене трактування по-нять «суб’єкт» та «суб’єктність» є засадничими в дослідженні професійної суб’єктності, зокре-ма, професійної суб’єктності майбутнього вчи-
теля початкових класів.  Студіювання праць щодо проблеми профе-сійної суб’єктності (Г. Аксьонова, В. Горшкова, Н. Сергєєв, І. Сєрьогіна) дозволило вважати, що суттєвим здобутком для адекватного розумін-ня феномену професійної суб’єктності є виокре-млення його провідних якостей щодо педагогіч-ної професії, а саме: усвідомлення й прийняття завдань та установок діяльності, самостійність, володіння вміннями, основами діяльності; реф-лексивність; інтегрована активність; прогнос-тичні здібності; самовиховання, самоосвіта, са-морозвиток; стійкість поглядів, переконань, смислів, мотивів; самокорекція (Н. Сергєєв); потяг до самореалізації; відношення до себе й інших людей як до суб’єкту власного життя; налагодження суб’єктних зв’язків з оточуючи-ми людьми; вміння самостійно ставити цілі, планувати й прогнозувати власне життя, раціо-нально його організовувати; вміння здійснюва-ти самоконтроль, самоаналіз, самокорекцію (Г. Аксьонова); здатність діяти в умовах свобо-ди, внутрішній локус детермінації дій у процесі цілепокладання, його усвідомленність; активна вибіркова життєва позиція; здатність самостій-но вносити корективи у свою діяльність; ініціа-тивність та креативність в розв’язанні завдань; інноваційність, рефлексивність і здатність про-гнозувати результати діяльності та відносин (В. Горшкова); усвідомлена творча активність, зда-тність до рефлексії, усвідомлення власної унікаль-ності, розуміння й прийняття іншого (І. Сєрьогіна). Щодо професійної суб’єктності майбутніх 
учителів початкових класів відомі її визначен-ня як інтегральної професійно важливої якості, основними проявами якої є професійне самови-значення як суб’єкта педагогічної діяльності в початковій школі, здатність і готовність до пе-дагогічній діяльності та автономність у ній, а 
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також суб’єктна поведінка та діяльність у про-цесі реалізації професійних функцій (Ю. Журат) [5]; як інтегрованої професійно важливої якості особистості, що забезпечує цілеспрямовану й оптимальну реалізацію своїх особистісних ресу-рсів для розв’язання професійних та життєвих завдань, що проявляється в прагненні до само-здійснення (В. Желанова) [4]. Беручи до уваги окреслені наукові позиції 
професійну суб’єктність майбутнього вчителя 
початкових класів визначаємо як інтегровану професійно важливу якість особистості, що за-безпечує ефективну реалізацію себе як майбут-нього фахівця у ставленні до себе та учнів як до суб’єктів навчальної діяльності та свого життя. В структурі професійної суб’єктності майбут-ніх учителів початкових класів виокремлюємо такі складники: суб’єктна позиція, активність особистості вчителя, педагогічна креативність, здатність приймати ефективні педагогічні рі-шення. Розглянемо їх докладніше. 

Суб’єктна позиція. Феномен «суб’єктної по-зиції» обґрунтовано у дослідженні О. Гогобе-рідзе. Науковець тлумачить її як якість особис-тісної позиції, яка постійно розвивається та ха-рактеризує ціннісне, ініціативно-відповідальне ставлення студента до освіти й проявляється в діяльності, що пов’язана з визначенням особис-тісного смислу освіти, орієнтацією та вибором на цій основі умов і варіантів своєї освіти, прое-ктуванням і реалізацією завдань освітнього процесу, оцінкою освітніх результатів і досяг-нень, пошуком нових смислів освіти [3]. Отже, ґрунтуючись на наукових підходах О. Гогоберідзе, а також Н. Боритка, О. Мацка-лової, на думку яких саме «позиція» є свідчен-ням професійної зрілості педагога, що охоплює ті особливості його свідомості й зовнішньої ак-тивності, які характеризують готовність пра-цювати в умовах певної освітньої парадигми, ми вважаємо, що основу зазначеної суб’єктної якості становить система «суб’єктних» став-лень учителя, а саме: ставлення до учня як до суб’єкта діяльності, спілкування й пізнання, а також ставлення до себе як до суб’єкта власної діяльності.  
Активність особистості вчителя. Існує розуміння активності (І. Серьогіна), як структу-рного компоненту суб’єктності педагога, що передбачає наявність перетворюючої, усвідом-леної, цілеспрямованої активності. Тобто, про-відними характеристиками активності є такі: ініціативність, відповідальність, самостійність, 

цілеспрямованість у набутті професійно необ-хідних знань і досвіду діяльності. 
Педагогічна креативність. Вітчизняна дос-лідниця педагогічної творчості С. Сисоєва об-ґрунтувала узагальнений варіант найважливі-ших рис педагогічної креативності, а саме: ви-сокий рівень соціальної і моральної свідомості; пошуково-проблемний стиль мислення; розви-нені інтелектуально-логічні здібності (вміння аналізувати, обґрунтовувати, пояснювати, виді-ляти головне тощо); проблемне бачення; твор-ча фантазія, розвинене уявлення; специфічні особистісні якості (сміливість, готовність до ризику, цілеспрямованість, допитливість, само-стійність, наполегливість, ентузіазм); специфіч-ні ведучі мотиви (необхідність реалізувати своє «Я», бажання бути визнаним), творчий інтерес, захопленість творчим процесом, прагнення до-сягти найбільшої результативності в конкрет-них умовах праці); комунікативні здібності; здат-ність до самоуправління; високий рівень загаль-ної культури і високий рівень моральної культу-ри [8]. Таким чином, суттєвими властивостями педагогічної креативності визначємо такі: інно-ваційну відкритість, здатність результативно вирішувати творчі завдання; незалежність су-джень; спрямованість на творчі досягнення. 
Здатність приймати ефективні педагогічні 

рішення. У професійно-педагогічній діяльності процес вирішення професійно-педагогічних завдань займає центральне місце. Оскільки, на думку низки науковців (А. Деркач, Н. Кузьміна, Ю. Кулюткін, Г. Сухобська) професійна діяль-ність вчителя є процесом розв’язання безлічі різних за складністю й предметним змістом педагогічних задач. Розв’язання професійно-педагогічних задач проявляється у прийнятті ефективних педагогічних рішень (В. Черно-бровкін). Як зазначає науковець, головними процесами у прийнятті педагогічних рішень є процеси цілеутворення та цілепокладання. Ми поділяємо думку В. Чернобровкіна стосовно того, що змістовне оформлення мети педагогіч-ної діяльності відбувається в межах особистості вчителя. Учительська професія висуває певні вимоги до суб’єкта, які він має прийняти як свої власні, інакше здійснення педагогічної діяльно-сті стає неможливим. Але які саме цілі педагогі-чної професії будуть привласнені педагогом, що буде виділятися ним як головне та другорядне, залежить від узгодження мотиваційної сфери його особистості з ціннісно-смисловим змістом професійної діяльності педагога [9]. 
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Варто відмітити, що практична реалізація ідей суб’єктного підходу у процесі підготовки майбутнього вчителя початкових класів у ВНЗ пов’язана с формуванням його професійної су-б’єктності. Ураховуючи її складність та різнобі-чність, які було представлено вище, варто від-мітити, що цей процес є стадіальним явищем, що містить певну послідовність етапів, які роз-гортаються в часі й виконують відповідні функ-ції. Варіанти етапності зазначеного процесу репрезентовано у роботах дослідниць профе-сійної суб’єктності майбутнього вчителя почат-кових класів В. Желанової [4], Ю. Журат [5]. Ґру-нтуючись на їх позиціях, представимо етапи формування професійної суб’єктності майбут-нього вчителя початкових класів у ВНЗ. 
Початковий етап (1 курс навчання у ВНЗ) – пов’язаний з формуванням особистісної суб’єк-

тності. Це етап професійної ідентичності, коли формуються позитивні уявлення про майбутню професію, специфіку та призначення педагогіч-ної діяльності в початкових класах, потяг до виявлення, аналізу й реалізації потреб в роз-витку своєї суб’єктності. Студент зосереджений переважно на собі. 
Другий етап (2 курс навчання у ВНЗ) прис-вячено формуванню навчальної суб’єктності. На цьому етапі у студента формуються знання щодо специфіки професійної діяльності май-бутнього вчителя початкових класів й вікових особливостей особистості молодшого школяра як суб’єкта освітнього процесу у початковій школі. Формуються вміння практичної реаліза-ції набутих знань.  
Третій етап (3 курс навчання у ВНЗ) – етап формування початкової професійної суб’єктнос-

ті. Змістовні аспекти даного етапу будуть по-в’язані з формуванням системи знань і умінь, необхідних у сфері реалізації міжособистісного пізнання. На цьому етапі активність студента стає усвідомлюваною, розвивається активність в установленні контактів з іншими людьми, в набутті професійної інформації. Особистісні інтереси починають координуватися з профе-сійними. Студент зосереджується на собі й на особистості молодшого школяра вже як на су-б’єктах професійної діяльності. 
Четвертий етап (4 курс навчання у ВНЗ) – 

етап професійної суб’єктності. Спрямований на професійне самовизначення вчителя початко-вих класів, оволодіння засобами здійснення професійної діяльності, формування індивіду-ального стилю педагогічної діяльності. Відбу-

вається формування професійної суб’єктності майбутнього вчителя початкових класів уже як суто професійно-значущої якості. Таким чином, реалізація суб’єктного підхо-ду є стратегічним напрямом реформування ви-щої освіти у напряму її особистісної орієнтації та професіоналізації. Провідними феноменами суб’єктного підходу є поняття «суб’єкт», «суб’єктність», «професійна суб’єктність». У ме-жах представленого дослідження впроваджен-ня ідей суб’єктного підходу пов’язане з розгля-дом особистості майбутнього вчителя початко-вих класів як суб’єкта професійної діяльності. При цьому формування професійної суб’єктнос-ті майбутніх учителів початкових класів ми вважаємо одним з вагомих результативно-цільових аспектів професійної підготовки у ВНЗ. Ми розуміємо професійну суб’єктність майбутніх учителів початкових класів як інтег-ровану професійно важливу якість особистості, що забезпечує ефективну реалізацію себе як майбутнього фахівця у ставленні до себе та уч-нів як до суб’єктів навчальної діяльності та сво-го життя. У структурі зазначеного феномену виокремлюємо суб’єктну позицію, активність особистості вчителя, педагогічну креативність, здатність приймати ефективні педагогічні рі-шення. Виокремлено етапи формування профе-сійної суб’єктності збігаються з провідними етапами професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у ВНЗ. У представле-ній статті ми не мали можливості розглянути всі аспекти проблеми сутності та особливостей реалізації суб’єктного підходу у процес профе-сійної підготовки майбутнього вчителя почат-кових класів у ВНЗ. Подальшого вивчення потре-бує питання щодо забезпечення діагностичного інструментарію моніторингу сформованості про-фесійної суб’єктності майбутнього вчителя почат-кових класів у ВНЗ.  
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Бекирова  А .  Р .   
СУЩНОСТЬ СУБЪЕКТНОГО ПОДХОДА В КОНТЕКСТЕ  

ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ  

В статье рассмотрены ведущие понятия субъектного подхода, а именно: «субъект», 
«субъектность», «профессиональная субъектность». Проанализирована сущность феномена про-
фессиональной субъектности будущего учителя начальных классов. Обосновано структуру про-
фессиональной субъектности будущего учителя начальных классов, которая представлена субъ-
ектной позицией, активностью личности учителя, педагогической креативностью, способностью 
принимать эффективные педагогические решения. Выделены этапы формирования профессио-
нальной субъектности будущего учителя начальных классов в вузе: этап личностной субъектно-
сти, этап учебной субъектности, этап начальной профессиональной субъектности, этап профес-
сиональной субъектности. 

Ключевые  понятия :  субъектный подход, субъект, субъектность, профессиональная субъ-
ектность, профессиональная субъектность будущего учителя начальных классов, структура про-
фессиональной субъектности будущего учителя начальных классов. 
 
Bekirova A.   

ESSENCE SUBJECTIVE APPROCH IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL TRAINIG  
OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN UNIVERSITIES  

The article examines the key concept of subjective approach, namely «subject», «subjectivity», 
«professional subjectivity». The essence of the phenomenon of subjectivity professional future elementary 
school teacher, which is defined as an integrated professionally important quality of personality, which en-
sures effective implementation itself as a future specialist of self and students as subjects of training and 
their lives. Grounded structure of professional subjectivity future elementary school teacher, containing sub-
jective position, activity of the individual teacher, teaching creativity, the ability to make effective educa-
tional solutions. Thesis there is determined stages of professional subjectivity future elementary school 
teacher in high school: Stage personal subjectivity, subjectivity learning stage, the stage of initial vocational 
subjectivity, subjectivity professional stage. Grounded prospects for further study on the future of profes-
sional subjective primary school teacher. 

Key words:  subjective approach, subject, subjectivity, professional subjectivity, subjectivity profes-
sional future elementary school teacher, professional structure of subjectivity future primary school teacher. Стаття надійшла до редколегії 11.05.2017 
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Проблеми розвитку початкової школи сіль-ської місцевості в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ століття як освітнього феномену, одного з основних джерел національного і ду-ховного відродження та збереження культурно-історичних традицій українського народу, пот-ребують ретельного аналізу (в тому числі із залученням історіографічних праць, докумен-тів нормативно-правової бази, архівних матері-алів) та оновлення концептуальних підходів. Досягти успіху в модернізації сучасної початко-вої школи сільської місцевості допоможе ґрун-товне вивчення, об’єктивна оцінка, творче осмислення кращих надбань національних та зарубіжних історико-педагогічних досліджень, науковою платформою яких прийнято вважати історіографію (Л. Березівська, В. Биков, Н. Гу-пан, О. Сухомлинська та ін.), позаяк історіогра-фічний концепт є основою виявлення стану проблеми в історико-педагогічній науці (Г. Іва-нюк). Історія розвитку сільських початкових шкіл означена доробком кількох генерацій ви-значних українських педагогів, громадських і культурно-освітніх діячів (Б. Веселовський, Б. Грінченко, М. Корф, Т. Лубенець, С. Сірополко, С. Русова, Я. Чепіга), науковими розвідками су-часних учених Ю. Багно, С. Бричок, О. Драч, Г. Іванюк, Я. Корж, В. Кузь, З. Онишків, О. Савченко, Б. Ступарик, О. Сухомлинська та інші).  

Основою для обґрунтування підходів щодо добору джерелознавчої бази з означеної теми є праці українських науковців, у яких висвітлю-ються загальні підходи стосовно відбору історі-ографії та джерельної бази історико-педаго-гічних досліджень, зокрема : система джерелоз-навчої бази педагогіки (В. Биков [1]), ключові ідеї про комплексний підхід до виокремлення джерелознавчої бази історико-педагогічного дослідження з позиції «багатовекторності видів джерел» (Н. Гупан [3]), розвиток школи в умо-вах трансформацій системи освіти (Л. Березів-ська [2], О. Фізеші [13])та ін. Вагомий пласт іс-торіографічних досліджень засвідчує значний інтерес науковців до вироблення підходів щодо систематизації історико-педагогічних джерел. Окреслені підходи до відбору джерельної бази склали основу нашого дослідження. В історіографічних працях українських уче-них [3; 4; 11] стверджується думка про вироб-лення підходів щодо систематизації джерел дослідження. Актуалізуємо ті, що, на наш пог-ляд, є науково значущими для дослідження проблем розвитку початкової школи сільської місцевості в Україні (друга половина ХХ – поча-ток ХХІ століття). З огляду на специфіку про-блеми та відсутність її цілісного дослідження, історіографічні праці можуть слугувати джере-лами історико-педагогічного пошуку [4], оскільки розкривають тенденції, закономірнос-ті розвитку освітніх закладів, у тому числі і по-
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ПОЧАТКОВА ШКОЛА СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ  
В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: 

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ПРОБЛЕМИ 
У статті здійснено історіографічний аналіз проблем розвитку початкової школи сільської міс-

цевості в Україні (ІІ половина ХХ – початок ХХІ століття); проаналізовано основні підходи до від-
бору джерельної бази історико-педагогічного дослідження; проведено міждисциплінарний відбір 
джерельної та історіографічної бази, зумовлений сутнісними особливостями розвитку загальноо-
світнього навчального закладу І ступеня сільської місцевості на основі хронологічного і проблем-
-тематичного підходів.  

Історіографічний аналіз проблеми дослідження уможливив отримання нових знань і висновків 
щодо педагогічних явищ, внеску педагогічної теорії в обґрунтування тенденцій і суперечностей, які 
були характерні для трансформації початкової школи сільської місцевості в окреслених хронологі-
чних межах. Визначено перспективи у дослідженні запропонованої проблеми. 

Ключові  слова :  історіографія, джерельна база, підходи, міждисциплінарний підхід, проблеми 
розвитку початкової школи сільської місцевості. 
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чаткової школи сільської місцевості в зазначе-них хронологічних межах. Мета статті – здійснити аналіз історіографі-чних напрацювань та джерельної бази дослі-дження в аспекті проблем розвитку початкової школи сільської місцевості в межах окреслено-го часового поля. Передусім, відзначимо, що термін «історіо-графія» у «Новому тлумачному словнику украї-нської мови» трактується як: 1. Наука, що ви-вчає розвиток і нагромадження знань з історії суспільства, а також історичні джерела. 2. Суку-пність історичних творів, що стосуються певно-го періоду або якої-небудь проблеми; історична бібліографія [8, 199]. Фахівець у галузі історії педагогіки, професор Н. Гупан пропонує в зале-жності від аспекту проблеми дослідження вжи-вати поняття «історіографія» як у широкому розумінні – «системний аналіз та узагальнення всього масиву літератури з певної галузі науко-вого знання, що видавалась, із метою висвіт-лення процесу розвитку та відповідних методів дослідження певного, досить великого за ча-сом, історичного періоду», так і у вузькому – «історіографія окремої проблеми, наприклад, розвитку школи, освіти, педагогічної думки тощо або аналіз досліджень певного хронологі-чного періоду (декількох десятиріч, століття») [3, 7–8]. Джерелознавча база проблем розвитку по-чаткової школи сільської місцевості в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) є багато-плановою, оскільки предмет дослідження ле-жить у площині соціально-економічної (куль-турної, демографічної) та педагогічної сфер. Основою для її обґрунтування є праці з джере-лознавства В. Бикова [1], Н. Гупана [3], О. Су-хомлинської [11]. Так, зокрема, Н. Гупан пропо-нує здійснювати історіографічний аналіз «за такими принципами: 
– за методологією вивчення освітніх явищ і 

процесів минулого розрізнялись історич-ні праці, де висвітлюються педагогічні феномени з точки зору розвитку загаль-нокультурних процесів (наявність та кі-лькість закладів освіти в різних регіонах, кількісний та якісний склад тих, хто на-вчає та вчиться, матеріально-технічна база навчання тощо); історико-педа-гогічні праці, де домінантою є вивчення процесу навчання (виховання) під кутом зору його мети, завдань, змісту, форм, методів, способів викладання тощо; 

– за змістом визначались наукові дослі-дження (монографії, наукові статті, ди-сертації), популяризаторські праці (пуб-ліцистика, науково-популярні видання), навчальні (посібники, підручники), дові-дникова література (енциклопедії, біблі-ографічні покажчики, словники тощо), хрестоматійні видання (збірки докумен-тів, видання творів тощо); 
– за хронологічними рамками дослідження диференціювались історичні та сучасні (автентичні) праці, тобто праці, написані сучасниками розглядуваних явищ і про-цесів» [3, 17–18]. Відтак, для системати-зації історико-педагогічних праць уче-ний пропонує три підходи: проблемно-тематичний, хронологічний та персоніфі-кований. У науковій праці «Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем» О. Сухомлинська обґрунтувала основні підходи до історико-педагогічних праць, що складають методологічне підґрунтя дослідження та їх ти-пологію, яка ґрунтується на соціокультурній, культурно-антропологічній і педагогічній домі-нантах [11, 2]. Провідний науковець, автор фундамен-тальних праць із проблем сільської школи Г. Іванюк, виокремлюючи сутнісні особливості та багатоплановість історико-педагогічного дослідження, визначає потребу його вдоскона-лення, пропонує відхід від формаційного підхо-ду джерельної бази до інтердисциплінарного, класифікуючи джерела за окремими групами: історіографічного характеру, документальні, оповідні та особового походження, масові, під-ручникотворення та електронні джерела [4]. Правомірно, що висвітлення проблем роз-витку початкової школи сільської місцевості (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) потребує конкретизації сутності історико-педагогічних знань. У руслі дослідження важливими нам ви-даються думки Г. Корнетова про міждисциплі-нарність історико-педагогічних знань: вони є історичні, оскільки розглядають минуле в роз-витку; культурологічність історико-педаго-гічних знань полягає в розвитку педагогічних процесів минулого в контексті багатогранної людської культури; соціологічність знань ба-читься в динаміці соціальних взаємодій інсти-туцій; вони є і політологічними, тому що розг-лядають розвиток історико-педагогічного про-цесу в контексті розвитку держави [6, 85]. 
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Отже, в історико-педагогічному досліджен-ні реалізуються міждисциплінарні зв’язки, що зумовлюються інтердисциплінарним підходом, які ґрунтуються на джерелах із історії педагогі-ки, соціології, економіки, демографії та педаго-гічних закономірностях явищ і процесів. Зазначимо, що історіографічний аналіз окресленої проблеми здійснювався нами відпо-відно до прийнятої в сучасній історико-педаго-гічній науці періодизації розвитку школи й освіти в Україні і складається з двох періодів:  І – друга половина ХХ ст. до 1991р., ІІ – 1991–2014 рр. Такий поділ репрезентує важливі віхи у суспільно-політичному житті України, мето-дології, підходах до вивчення педагогічних явищ загалом та початкової школи сільської місцевості зокрема. При здійсненні аналізу історіографічних джерел щодо функціонування початкових шкіл сільської місцевості першого періоду до уваги бралися дослідження, видані до 1991 року, в яких розглядався загальний процес розвитку освіти в Україні, тобто джерела, які були дотич-ними до заявленої проблеми. Такими джерела-ми в аспекті досліджуваної проблеми є праці з історії школи та освіти, що відображають окре-мі аспекти розвитку початкової школи сільсь-кої місцевості в досліджуваний період, а саме: «Нариси з історії школи в Українській РСР (1917–1965)» (М. Гриценко, 1966 ), «Розвиток суспільного виховання в Українській РСР (1917 – 1967)» (А. Бондар, 1968). Важливе значення в контексті нашого дос-лідження мають наукові студії вчених, у яких аналізується соціально-економічний розвиток українського села у 50–80-х роках ХХ століття, його інфраструктури, проблеми соціальної сфе-ри, питання вдосконалення шкільної мережі, поліпшення матеріально-технічної бази сільсь-ких шкіл, забезпечення кваліфікованими педа-гогічними кадрами тощо. Зокрема, у монографії П. Жильцова «Воспитательная работа в сель-ской школе» (1980) (на прикладі сільських за-гальноосвітніх навчальних закладів УРСР, РРФСР, БРСР) автор досліджує особливості ви-ховної роботи у загальноосвітніх школах сіль-ської місцевості, характеризує соціально-еконо-мічний стан села, сільського жителя, специфіку професійної діяльності і побуту сільського вчи-теля. Розробка вченими (Л. Борисова, І. Дрозд, Т. Заславська та ін.) моделі соціальної структу-ри сільського населення дозволяє побачити роль і місце сільської школи в її динаміці та ін-

теграції. Однак у названих джерелах початкова школа сільської місцевості не виступає предме-том спеціального цілісного дослідження, а слу-гує лише контекстом для висвітлення зазначе-них проблем.  Динаміку розвитку початкових шкіл сільсь-кої місцевості 60–80 років ХХ століття засвідчу-ють статистичні збірники «Народна освіта, нау-ка і культура в Українській РСР. Статистичний збірник(1973), «Народне господарство в Украї-нській РСР у 1975 році. Статистичний щоріч-ник» (1976) та ін., відображаючи статистичну звітність щодо кількості сільських шкіл, учи-тельського та учнівського контингентів тощо. Однак вони не охоплюють статистичними да-ними багатьох питань організації освіти саме в початкових школах сільської місцевості. Для з’ясування історичних явищ, фактів, що вплива-ли на розвиток сільської школи в окреслених хронологічних межах дослідження, значущість мають наукові праці з історії (Г. Кривчик, С. Тимченко та ін.). Знаково, що проблему діяльності й розвит-ку сільської школи окресленого періоду на рів-ні педагогічної теорії порушив, дослідив, пропу-стив через власний педагогічний досвід В. Сухо-млинський. У монографіях педагога та інших працях (загалом авторству видатного вченого і педагога належить понад 36 монографічних творів і брошур та понад 600 статей) подано узагальнений досвід організації навчально-виховного процесу у сільській школі. Педагог, розглядаючи особливості сільської школи, на-самперед сутність її соціокультурної функції, педагог наголошує: «Сільська школа далеко не те, що школа міська. На неї покладається зовсім особлива місія. Сільська школа – найважливі-ший, головний, іноді – в силу умов, що склада-ються, – єдиний осередок культури. Вона задає тон усьому інтелектуальному, культурному і духовному життю села» [12, 418].  Вагомі дослідження, в яких розкриваються проблеми початкової школи сільської місцевос-ті та оптимальні шляхи їх розв’язання предста-влені науковими напрацюваннями В. Помагай-би «Робота вчителя в малокомплектних шко-лах» (1968), Г. Суворової «Совершенствование учебного процесса в малокомплектной началь-ной школе»(1980), Л. Борисової «Сільська шко-ла. Проблеми і перспективи» (1978), У названих працях йдеться про особливості організації на-вчально-виховного процесу у малокомплект-них початкових сільських школах, умови та 
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шляхи його поліпшення, обґрунтовано типоло-гію сільських шкіл, причини слабкої якості знань учнів, необхідність спеціальної професій-ної підготовки вчителя, подається аналіз їх дія-льності та стратегія розвитку. Узагальнений історіографічний огляд за-свідчує, що у 60-80-х роках ХХ століття дослі-дження здійснювалися відповідно до соціально-економічних, політико-ідеологічних запитів суспільства, тому багато джерелознавчого ма-теріалу потребувало нового осмислення, всебі-чного ґрунтовного аналізу на основі науковос-ті, об’єктивності та неупереджуваності (без іде-ологічних догм). Із метою об’єктивності висвітлення детер-мінантів (політичних, соціально-економічних) освітніх процесів у початкових школах сільсь-кої місцевості спираємося на другу групу істо-рико-педагогічних джерел, які охоплюють пері-од 60–80 років ХХ століття, що проводилися після здобуття Україною незалежності, тому позбавлені ідеологічних обмежень, які довгий час гальмували розвиток історико-педагогічної науки. Наукову значущість у зазначеному аспекті представляє кандидатська дисертація Г. Щуки, де автором дано теоретичне узагальнення ос-новних проблем розвитку сільської школи (у тому числі і початкової малокомплектної) та рівня її висвітлення в українській педагогічній пресі 50–80-х років ХХ століття, періоду, який визначив основні тенденції й принципи функ-ціонування загальноосвітніх навчальних закла-дів у сільській місцевості. Науковець, акцентую-чи увагу на суперечливості розвитку школи, надмірному декларуванні та відстороненні її від світових освітніх процесів, домінуванні про-фесійно-трудового спрямування сільської шко-ли, підготовки учнів до сільськогосподарської праці, науковець виокремлює основні принци-пи раціоналізації мережі загальноосвітніх за-кладів сільської місцевості [14]. Історіографія освіти та шкільництва дослі-джуваного періоду представлена спектром нау-кових праць, що опосередковано розкривають окремі проблеми розвитку початкової школи сільської місцевості. У зазначеному контексті заслуговує на увагу монографія Л. Березівської «Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті» (2008), де здійснено аналіз окре-мих аспектів сільської школи, охарактеризова-но позитивні зрушення: реформування, запро-вадження методів творчого експериментуван-

ня у навчально-виховному процесі; виокремле-но суспільно-політичні, економічні, науково-технічні взаємозалежності та взаємозв’язки, що зумовлюють зміни в галузі освіти. Науковець, розкриваючи позитивні тенденції, не оминає і негативних, пов’язаних із політизацією змісту освіти, орієнтацією на суспільні пріоритети [2]. Для з’ясування передумов розвитку почат-кової школи сільської місцевості зазначених нами періодів, забезпечення цілісності дослі-дження педагогічних явищ і процесів виокрем-лено дисертаційні дослідження із питань історії становлення та розвитку початкових шкіл, які розкривають дотичні проблеми початкової школи сільської місцевості. Адже, як слушно зауважує історик педагогіки О. Сухомлинська, «Нині неможливо розпочати розв’язання про-блеми, не визначивши, що ж було зроблено до цього, від чого потрібно відштовхнутись, роз-виваючи, розбудовуючи нове знання» [11, 8]. У цьому контексті актуальними є такі праці: Н. Белозьорової «Розвиток початкової освіти в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ сто-ліття)» (2011), С. Бричок «Церковнопарафіяльні школи в системі початкової освіти на Волині (друга половина XIX – 20-ті рр. XX століт-тя)» (2005), Г. Черненко «Соціально-педагогічні засади розвитку початкової освіти в Україні (1917–1933 рр.)» (2004), Ю. Багно «Соціально-культурні компоненти навчально-виховного процесу сільської початкової школи в Україні (1920-ті – початок 1930-х рр. ХХ століт-тя)» (2009) та ін. У названих історико-педа-гогічних дисертаційних дослідженнях відтворе-но еволюцію теорії та практики початкової освіти України другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття, обґрунтовано вплив со-ціально-культурного будівництва держави на розвиток змісту освіти у сільських школах, ви-значено провідні тенденції українського шкіль-ництва, зроблено висновок про доцільність і можливість використання прогресивних ідей минулого в сучасних реаліях початкової школи сільської місцевості з урахуванням національ-них та загальноєвропейських інтеграційних процесів і змін.  Другий період історіографії та джерельної бази проблеми дослідження (1991–2014 рр.) пов’язаний із значними змінами у житті україн-ського суспільства, відродженням національної системи освіти, зростанням інтересу вчених до вивчення історії школи, освіти і педагогічної думки в Україні. На цьому етапі з’явилися нау-
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кові праці, що характеризуються новою пробле-матикою, зумовленою пріоритетами розвитку освіти (в умовах розбудови ринкових відно-син), її реформуванням (оптимізація, моделю-вання, модернізація мережі загальноосвітніх закладів сільської місцевості в тому числі і по-чаткових шкіл І ступеня).  Зупинимось на аналізі науково-педаго-гічних праць, які з огляду на свою теоретичну значимість становлять науковий фундамент сучасних досліджень проблем розвитку почат-кових шкіл сільської місцевості. На особливу увагу заслуговують наукові досягнення (моно-графії, посібники, численні наукові статті) ака-деміка О. Савченко, де з позицій особистісно орієнтованої педагогіки висвітлюються основні тенденції початкової освіти у різні періоди роз-витку національної школи, визначаються етапи реформування її змісту. Серед пріоритетних завдань науковець виокремлює оновлення змі-сту особистісно орієнтованої підготовки вчите-ля для сільської школи, зауважуючи, що сільсь-кий учитель має враховувати природні зв’язки формування особистості в умовах родинних стосунків та національних особливостей вихо-вання» [10, 139–142].  Підготовці майбутнього фахівця до профе-сійної діяльності у початковій школі сільської місцевості присвячена докторська дисертація, монографія та численні наукові праці З. Ониш-ківа, де системно висвітлюються теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх учителів до роботи в початковій школі сільсь-кої місцевості, обґрунтовуються концептуальні положення та модель системи підготовки май-бутніх фахівців до роботи в початковій школі, розкрито дидактико-методичний ресурс підго-товки майбутніх фахівців у вищому навчально-му закладі [9].  Заслуговує на увагу обґрунтованість про-блеми підготовки вчителя для початкової шко-ли сільської місцевості, забезпечення педагогі-чних умов, активізації навчально-методичної підготовки, удосконалення технологічних аспе-ктів оволодіння практичними уміннями і нави-чками організації навчально-виховного проце-су; формування професійних особистісних якос-тей майбутніх фахівців (О. Біда, В. Кузь, А. Кузь-мінський, Л. Присяжнюк, О. Побірченко та ін.). Дослідженню питань, пов’язаних із модер-нізацією управління малокомплектною почат-ковою школою, яке утверджується як державно-громадське, розробці та впорядкуванню функ-

цій керівника школи та громадських органів, що реалізуються у процесі управлінського цик-лу, технології прийняття управлінського рі-шення присвячений вагомий науковий доробок В. Мелешко [7]. Науковець розглядає управлін-ня як складову керівництва соціальними систе-мами, а малокомплектну школу як об’єкт, що вимагає врахування специфіки її діяльності. Знаковою, щодо дослідження соціально-педагогічних засад розвитку сільської школи в Україні (друга половина 1950-х – 1990-ті рр. ХХ століття) є докторська дисертація Г. Іванюк, де проаналізовані тенденції розвитку загально-освітніх навчальних закладів сільської місцево-сті та виявлено основні суперечності, які були характерні для трансформації завдань, змістов-но-методичного та матеріально-технічного за-безпечення її діяльності, динаміки мережі, фа-хової підготовки вчителя, реалізації новаторсь-ких педагогічних ідей у авторських школах України. Серед шляхів модернізації сільської школи науковець виділяє посилення ролі міс-цевого самоуправління при прийнятті рішень щодо відкриття чи закриття шкіл різних типів і структур, затвердження норм створення шкіл І ступеня [5]. У контексті нашого дослідження актуаль-ним є доробок О. Фізеші у частині розробки ав-торської історико-системної моделі формуван-ня початкової школи, виявлення та активізації конструктивного ретродосвіду, персоніфікова-них ідей. Аналізуючи особливості організації і змісту діяльності початкової школи Закарпат-ського краю, науковець визначила провідні те-нденції її розвитку, серед яких: залучення гро-мадських організацій до управління освітніми процесами, інтегрований характер навчальних програм із опертям на європейський досвід, активізація методичної та наукової роботи вчи-телів тощо [13].  Отже, другий період історіографічного ана-лізу позначився появою праць, у яких із позицій сучасної парадигми висвітлюються проблеми розвитку, оптимізації, оновлення, реорганізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості, трансформації початкових шкіл сільської місцевості різних типів і струк-тур, підготовки майбутніх фахівців до багато-функціональної професійної діяльності в умо-вах євроінтеграції.  Різноплановість відбору джерельної та іс-торіографічної бази зумовлена предметом на-шого наукового пошуку, що уможливлює досто-
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О л ь г а Б Е РЛА Д И Н  •  Початкова школа сільської місцевості в Україні  другої половини ХХ – початку ХХІ століття: історіографія та джерельна база проблеми вірний аналіз педагогічних процесів і явищ; взаємозв’язків між потребами суспільства щодо якості освіти учнів початкових шкіл сільської місцевості, динамікою мережі загальноосвітніх навчальних закладів, роллю загальноосвітньо-го закладу І ступеня сільської місцевості в соці-альній інфраструктурі села, трансформацією конструктивного історико-педагогічного досві-ду, модернізацією професійної підготовки вчи-теля до роботи в досліджуваному типі шкіл. Таким чином, проведений історіографічний аналіз проблеми дослідження уможливив отри-мання нових знань і висновків щодо педагогіч-них явищ, внеску педагогічної теорії в обґрун-тування тенденцій і суперечностей, які були характерні для трансформації початкової шко-ли сільської місцевості в окреслених хронологі-чних межах. Перспективним уважаємо здійс-нення аналізу нормативних документів, архів-них джерел, які регулювали діяльність почат-кової школи сільської місцевості у другій поло-вині ХХ – на початку ХХІ ст. Подальший аналіз історіографічних досліджень сприятиме науко-вому осмисленню феномену початкової школи сільської місцевості. 
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О л ь г а Б Е РЛА Д И Н  •  Початкова школа сільської місцевості в Україні  другої половини ХХ – початку ХХІ століття: історіографія та джерельна база проблеми 
Берладин  О .  Б .   

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В УКРАИНЕ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА XXI ВЕКА:  

ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА ПРОБЛЕМЫ 
В статье осуществлен историографический анализ проблем развития начальной школы сель-

ской местности в Украине (II половина ХХ – начало XXI века) : проанализированы основные подходы 
к отбору источников базы историко-педагогического исследования; проведено междисциплинар-
ный отбор источников и историографической базы, обусловленный сущностными особенностями 
развития общеобразовательного учебного заведения I степени сельской местности на основе хро-
нологического и проблемно-тематического подходов. 

Историографический анализ проблемы исследования сделал получения новых знаний и выводов 
относительно педагогических явлений, вклада педагогической теории в обоснование тенденций и 
противоречий, которые были характерны для трансформации начальной школы сельской мест-
ности в определенных хронологических рамках. Определены перспективы в исследовании предло-
женной проблемы. 

Ключевые  слова :  историография, ключевая база, подходы, междисциплинарный подход, про-
блемы развития начальной школы сельской местности. 
 
Berladyn O.   

РRIMARY SCHOOLS IN RURAL AREAS OF UKRAINE  
(SECOND HALF OF XX – BEGINNING OF XXI CENTURY):  

HISTORIOGRAPHY AND SOURCE BASE OF THE PROBLEM 
The article presents historiographical analysis of the problems of rural primary school in Ukraine 

(second half of XX – beginning of XXI century). The basic approaches to the selection of base sources of his-
torical and pedagogical research were analyzed.  

Proved that the source base of problems of rural primary school development in Ukraine (the second 
half of XX – beginning of XXI century.) is a multi-faceted as the subject of research lies in the socio-
economical (cultural, demographic) and pedagogical spheres. Conducted interdisciplinary selection of 
sources and historiographical bases caused by the essential features of the development of an educational 
institution and degree of rural areas on the basis of chronological and problem-thematic approaches. 

Substantiated that in 60–80th of the XX century researches were carried out under the socio-economic, 
political and ideological demands of society, so many of sources material required new thinking, compre-
hensive analysis based on science, objectivity and unprejudiced (with no ideological dogma). 

The second period of historiography and sources base of research problem (1991–2014) associated with 
significant changes in the life of Ukrainian society, the revival of the national education system, increasing 
interest to scientific study of the history of school education and pedagogical thought in Ukraine. At that 
stage there were scientific works, characterized by new issues, conditioned by priorities of education, its 
reforms (optimization, simulation, modeling, modernization of educational institutions network in rural 
areas including primary schools of the 1st degree). 

Historiographical analysis of the study made it possible to obtain new knowledges and findings about 
educational phenomenon, educational theory contribution to study trends and contradictions that have 
characterized the transformation of rural primary school in chronological defined limits. The prospects of 
the proposed research problems were determined. 

Keywords:  historiography, source base, approaches, interdisciplinary approach, the problems of rural 
primary school. Стаття надійшла до редколегії 11.05.2017 
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Українська національна педагогічна думка останнім часом активно генерує потребу ви-вчення й впровадження культурних та навча-льно-виховних цінностей нашого народу в про-цес модернізації підготовки та розвитку націо-нально свідомої і компетентнісно зорієнтованої особистості випускника школи, здатного до активної соціалізації та державотворення. Наці-ональним пріоритетом визначено, що освіта сьогодні − основа розвитку особистості, нації та держави. Вона є головним чинником політич-ної, соціально-економічної та наукової життєді-яльності українського суспільства, а також стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможно-сті країни на міжнародній арені. На превеликий жаль слід констатувати, що значна частина молоді сьогодні повною мірою не відповідає цій благородній державотворчій місії. У цих умовах педагогічна спадщина славе-тного педагога А.С.Макаренка, методика його виховання все більше вражає сучасних науков-ців та дослідників мудрістю й геніальністю практичних порад, що, безумовно, і потребують творчого відродження в умовах розбудови су-часної української національної школи. Голов-ним пріоритетом таких дій є створення належ-них умов для забезпечення патріотично усвідо-мленої спроможності школярів до щасливої життєвої самореалізації на теренах незалежної України [6, 12]. 

Державна політика у сфері розвитку націо-нальної освіти та виховання, що визначена в Національній доктрині розвитку освіти, поля-гає у створенні умов для розвитку особистості та максимальної самореалізації патріота-грома-дянина і виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності на-ціональної культури та громадянського суспі-льства, розвивати й зміцнювати колектив, не-залежну, демократичну, правову державу, як невід’ємну складову європейської та світової спільноти. Пріоритетом такої діяльності є фор-мування в дітей та молоді національних і зага-льнолюдських цінностей, а також здійснення державою їхнього соціального захисту. Активна діяльність у цьому напрямку про-водиться істориками педагогіки України Л. Бе-резівською, Л. Ваховським, Н. Колядою, Н. По-бірченко, А. Сбруєвою, О. Сухомлинською, В. Фе-дяєвою та ін.  Відомі педагоги наголошували, що вихо-вання – складна, але доступна кожній дорослій людині напружена праця, яка потребує постій-ної уваги, щирості, справедливості. Це ґрунтов-на, систематична, відповідальна робота. Батьки мають чітко визначити конкретну мету вихо-вання, деталізувати й продумати шляхи її дося-гнення. Адже правильно виховувати дитину набагато легше, ніж потім її перевиховувати. Проблеми сімейного виховання та усвідом-леного батьківства вдало розв'язував А. С. Ма-
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ  
У ПЕДАГОГІЦІ КОЛЕКТИВУ А . С. МАКАРЕНКА 

У статті розглядаються ідеї видатного педагога щодо єдиної трудової школи, положення про 
зв'язок виховання з життям, освітою і культурою. Висвітлюються основні характерні особливос-
ті положення про логіку педагогічної доцільності, упорядковане управління педагогічним закла-
дом, розвиток самостійності і здібностей вихованців, організацію на державному рівні колективу 
дітей на основі самоврядування. Визначаються особливості здійснення соціального захисту дітей 
через призму дитячого колективу в педагогічній діяльності А.С.Макаренка, висвітлюються питан-
ня структури дитячого колективу. Розглядається поняття «первинного колективу» як важливої 
структурної ланки загального колективу, створення дитячого колективу в межах виховної коло-
нії для неповнолітніх правопорушників. 

Ключові  слова :  соціальний захист дітей, виховання, перевиховання, колонія для неповноліт-
ніх правопорушників, дитячий колектив, принцип педагогічної доцільності, педагогічна технологія, 
технологія організації виховного колективу. 
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каренко. Він першим в Україні не лише ввів те-рмін «педагогічна технологія», а й увів поняття «технології організації виховного колективу». Він наголошував на важливості для свідомого та відповідального виховання таких процесів, як прогнозування, моделювання, планування, проектування, організація взаємин. Фундамен-том його системи виховання є колективна на-родна основа, рід. А сім'я, зокрема багатодітна, стала основою організаційної технології вихов-ної діяльності колективу. А. Макаренко вважав, що виховання дітей – найголовніша сфера на-шого життя. Наші діти – це майбутні громадяни нашої країни й громадяни світу [3, 11]. Особливого інтересу в контексті нашого дослідження набуває проблема здійснення со-ціального захисту дітей в умовах дитячого ко-лективу, що і сьогодні перебуває в центрі нау-кового дискурсу. Тому метою нашої статті є визначення особливостей здійснення соціаль-ного захисту дітей через призму дитячого коле-ктиву в педагогічній діяльності А. С. Макаренка. Науково-теоретична спадщина А. С. Мака-ренка – це не тільки діяльність видатного педа-гога у минулому, яка обмежена часовими рам-ками 20–30 років XX століття. Вона є науковою педагогікою для нинішніх і майбутніх поколінь педагогів. Відомо, що його педагогічну систему ціну-ють сьогодні в усьому світі. Особливий інтерес до спадщини Антона Семеновича проявляють зараз педагоги Німеччини, Японії, Сполучених Штатів та багатьох інших країн. Хоча, звичайно, Макаренко був перш за все людиною свого часу і запропонував виховання соціально небезпеч-них дітей у рамках того, радянського, суспільст-ва, проте багато нового вніс у світову педагогіч-ну спадщину наш співвітчизник, а його ідеї ак-туальні у вихованні нинішнього покоління ді-тей [5, 80]. Громадянська війна внесла свої корективи в плани талановитого педагога. Прихід загонів А.Денікіна змусив Макаренка переїхати до Пол-тави. Тут у період з 9 вересня 1919 року до 3 вересня 1920 року він працював завідувачем 2-го міського початкового училища і водночас був одним із членів губернського управління працівників освіти. Поволі стихали вітри громадянської війни, і треба було налагоджувати життя. Рада народ-них комісарів 4 лютого 1919 року видала дек-рет про заснування Ради захисту дітей, намага-ючись у такий спосіб подолати дитячу безпри-

тульність і злочинність, яка набула в країні жа-хливих масштабів. Виконуючи постанову РНК, А. С. Макаренко з вересня 1920 року до липня 1935 року, спираючись на власний ентузіазм і мінімальну матеріальну допомогу, організував, а згодом і творчо керував дитячими навчально-виховними закладами, зокрема колонією О. М. Горького та комуною імені Ф. Е. Дзержин-ського в Харкові. З самого початку роботи коло-нії Макаренко прагнув теоретично обґрунтува-ти і практично застосувати колективну форму виховання особистості [5, 82]. Основою педагогічних звершень і літерату-рного доробку А. С. Макаренка є постать люди-ни – складової колективу. Відстоюючи кожного свого «правопорушника», педагог стверджував, що немає «дефективних», «морально занедба-них» дітей, а є лише тимчасово дезорієнтовані. Саме із цього почалося експериментування Ма-каренка, відкривання догм і канонів тогочасної педагогіки. У 1926 році горьківська колонія – 130 вихо-ванців і медперсонал – переїздить на територію колишнього Курязького монастиря, розташова-ного на відстані 8 км від Харкова. А вже після злиття в травні 1926 році колонії імені Горько-го і курязької він розпочав нову велику справу [1, 516]. Поряд із роботою в колонії імені Горького з червня 1927 року Макаренко бере безпосеред-ню участь в організації дитячої трудової коло-нії імені Дзержинського в селищі Новий Харків (передмістя Харкова). Спочатку він намагався поєднувати роботу з двома колективами, але давалася взнаки чимала відстань між установа-ми й занедбаність дітей. У вересні 1928 року він залишає колонію і переїздить до комуни, де творчо застосовує набутий у колонії досвід [1, 518]. Через Макаренка колоністи змогли налаго-дити зв’язки зі своїм кумиром – О. М. Горьким, який на той час перебував у Сорренто, в Італії. Його приїзд в колонію 6 липня 1928 року спра-вив надзвичайне враження на дітей і остаточно переконав А. С. Макаренка у тому, що настала пора приступати до опису й систематизації вла-сного досвіду. Так почала народжуватися леге-ндарна «Педагогічна поема» [1, 519]. Необхідно зазначити, що стрижнем педаго-гіки А. С. Макаренка було вчення про дитячий колектив. Він розглядав повноцінний колектив як необхідну умову найбільш повного розвитку особистості. Під колективом педагог розуміє не 
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випадкове зібрання людей, а таке, що об’єднане спільною суспільно-цілісною метою, спільною діяльністю по досягненню цієї мети, де наявні органи самоуправління і координації та існують відносини відповідальної залежності [3, 13]. Крім цих суттєвих ознак колективу, важли-вою умовою його існування вчений визначає контактність: члени колективу повинні знати один одного і мати про кожного особисту думку. У контексті нашого дослідження вважаємо за необхідне висвітлити питання структури дитячого колективу. А. С. Макаренко вважав, що структура колективу повинна бути багато-варіативною і динамічною. У вирішенні цього питання він відштовхувався від ідеї, що чим багатогранніші відносини, в які вступають ви-хованці в колективі, тим інтенсивніше прохо-дить формування особистості кожного з них. Соціальний захист дітей Макаренко здійс-нював за допомогою створення дитячого коле-ктиву в межах виховної колонії для неповноліт-ніх правопорушників. Важливою структурною ланкою загального колективу Макаренко нази-вав первинний колектив. Первинний колектив – це соціальне мікросередовище, яке створюєть-ся спеціально для зв’язку між окремою особою і колективом, у якому окремі його члени перебу-вають у постійному діловому, товариському, побутовому та ідеологічному об’єднанні. Саме первинний колектив, на думку вченого, пови-нен першим представляти і захищати інтереси особи, першим реагувати на її вчинки і поведін-ку [6, 280]. Необхідно підкреслити, що для успішної організації первинного колективу за Макарен-ком, необхідно виконання наступних умов: пов-ної керованості (не більше 15 членів, щоб не виникали більш дрібні об’єднання неформаль-ного характеру), соціальної нейтральності (не менше 7 чоловік, щоб не перетворитися у групу друзів-приятелів), наступності поколінь і мож-ливості нагромадження традицій (організація тісної взаємодії дітей різного віку) [6, 281]. Отже, можемо констатувати, що за А. С. Макаренком найбільш вдалою формою пе-рвинного колективу є різновіковий загін. Такі загони він практикував у комуні імені Дзер-жинського, організовуючи їх за виробничою ознакою. Саме така організація створювала осе-редки, де об’єднувалися і шкільні, і виробничі інтереси дітей різного віку. Але створювати різновікові загони можливо лише за умови, ко-ли колектив склався. 

У структурній побудові колективу педагог важливе місце відводить організації його керів-ництва. Це питання вирішувалося через розви-ток органів самоврядування, найголовнішою умовою існування яких була регулярна дієвість. Найвищим таким органом були загальні збори колективу, які вирішували більшість питань. На цих зборах обиралися робочі органи самоуп-равління: рада колективу, санкомісія та упов-новажені. Раду колективу складали командири первинних загонів, які обиралися на загальних зборах. Уповноважені організовували свою ро-боту від імені того чи іншого робочого органу самоврядування [6, 281]. Уважаємо за необхідне висвітлити подану вченим класифікацію колективів за стадіями їх розвитку. Залежно від того, ким пред’являються вимоги у вирішенні колективних питань, виділя-ються наступні чотири стадії колективу: перша – колективу ще нема, керівник змушений виступа-ти у ролі «диктатора»; друга – виділяються акти-вісти, які підтримують керівника і беруть на себе частину його повноважень; третя – колектив повністю склався, більшість функцій керівника переходить до органів самоврядування; четвер-та – кожний перебуває на рівні самовиховання, ставлячи колективну вимоги сам до себе [6, 282]. Важливою ланкою в теорії дитячого колек-тиву А. С. Макаренка було питання про стиль і тон колективу. Стиль – це практика, це життя колективу. Форму, в якій реалізується стиль, педагог називає тоном колективу. Він виділяє характерні ознаки стилю і тону дитячого коле-ктиву: мажор (постійна бадьорість, готовність до корисних дій, але обміркованих); почуття власної гідності, що випливає з уявлення про цінність свого колективу і проявляється в гор-дощах за нього, в опорі проникненню до колек-тиву чужого, у стриманому і ввічливому став-ленні вихованців до незнайомої людини; вмін-ня орієнтуватися (здатність встановлювати таку лінію поведінки, яка найбільше відповідає інтересам колективу); єдність колективу (кожен вихованець не відчуває відособленості і беззахисності в колективі); ідея захищеності (захист колективом своїх членів від сторонніх, готовність кожного вихованця не допустити приниження будь-якого члена колективу інши-ми його членами); здатність до гальмування (стриманість у рухах, словах, крикові, уміння поступитися товаришеві в суперечках, загальна ввічливість); активність (постійна готовність до корисного ділового руху) [6, 284]. 
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Усі названі ознаки стилю і тону колективу виховуються в усіх галузях його життя і прояв-ляються, передусім, у правилах і нормах зовні-шньої поведінки дітей. Отже, А. С. Макаренко зробив великий вне-сок у розвиток педагогіки. Розроблені та випро-бувані ним на практиці у багаторічній педагогі-чній діяльності педагогічні основи формування особистості людини нового суспільства, визна-чення ролі колективу та праці в цьому складно-му та тривалому процесі, лягли наріжними ка-менями до фундаменту педагогіки колективу. Він визначив і охарактеризував роль сім’ї у фо-рмуванні цілісної особистості [2, 315].  А. С. Макаренко зробив більше ніж будь-хто з радянських педагогів для того, щоб з хлопчи-ків і дівчаток сформувати ідейних і високомо-ральних людей, гідних громадян своєї країни. Його досвід та спадщину вчителі шкіл викорис-товують і сьогодні. Його ідеями пронизаний виховний колектив. Але, поза сумнівів, перед українським макаренкознавством стоять до-сить складні завдання, пов'язані із подальшим просуванням в опановуванні спадщини педаго-гіки колективу. Науковці й сьогодні повинні досліджувати Макаренка, систематизувати дос-від великого педагога [4]. А. С. Макаренко створив найефективнішу педагогічну систему ХХ століття. У його творах глибоко і всебічно показана теорія і практика виховання нової людини, охарактеризована цілісна система науково-педагогічного знання, системотворчим елементом якої є принципи доцільності і єдності розвитку особистості в колективі. Серед педагогічних відкриттів ученого є дуже значущі, які на сьогодні ще недостатньо оцінені. Серед них ідея виховного колективу як основи цілісної системи формування особистос-ті. Можна стверджувати, що ним відкриті зако-ни колективної життєдіяльності, що мають сві-тове значення. Йому вдалося сформулювати цілісну концепцію виховного колективу, в яко-му встановлюється рівноправ'я вихователів та вихованців. Отже, підсумовуючи все вищевикладене, можна констатувати, що педагогічні ідеї А. С. Макаренка і сьогодні не втратили своєї ак-туальності.  Не можна не відмітити ту увагу, яку педа-гог приділяв значенню колективу у вихованні та важливість самостійності дітей, яку їм допо-магав виховувати колектив, але за умови само-

управління в цьому колективі. Ідею вченого щодо створення стилю і тону колективу сього-дні вважають досить таки перспективною, та-кою, яка діє і дає дуже вагомі результати. Стаття не претендує на всебічний і вичерп-ний аналіз багатогранного питання соціально-го захисту дітей у педагогіці колективу А. С. Макаренка. Виокремлення педагогіки коле-ктиву як актуального напряму досліджень було викликано потребами тогочасного суспільства і дістало достатній рівень розробки її наукового апарату, що може бути предметом подальших розвідок. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ В ПЕДАГОГИКЕ  
КОЛЛЕКТИВА А. С. МАКАРЕНКА 

В статье рассматриваются идеи выдающегося педагога по поводу единой трудовой школы, 
положение о связи воспитания с жизнью, образованием и культурой. Осветляются основные ха-
рактерные особенности положения о логике педагогической целесообразности, упорядоченное 
управление педагогическим заведением, развитие самостоятельности и задатков воспитанников, 
организация на государственном уровне коллектива детей на основе самоуправления. Определя-
ются особенности осуществления социальной защиты детей через призму детского коллектива в 
педагогической деятельности А. С. Макаренка, освещаются вопросы структуры детского коллек-
тива. Рассматривается понятие «первичного коллектива», как важного структурного звена об-
щего коллектива, создание детского коллектива в рамках воспитательной колонии для несовер-
шеннолетних правонарушителей. 

Ключевые  слова :  социальная защита детей, воспитание, перевоспитание, колония для несо-
вершеннолетних правонарушителей, детский коллектив, принцип педагогической целесообразно-
сти, педагогическая технология, технология организации воспитательного коллектива.  
Bogomolova M.   

SOCIAL PROTECTION FOR CHILDREN  
IN COLLECTIVE PEDAGOGY OF A.S.MAKARENKO 

The article discusses the ideas of the outstanding teacher on the unified labor school, the position of the 
connection of education with life, education, and culture. Highlights the main characteristics of the regula-
tions on the logic of the pedagogical feasibility, management orderly educational institution, development 
of independence and abilities of pupils, organization at the state level of the group of children on the basis of 
self-government. 

Defines the features of the social protection of children through the prism of a group of children in the 
pedagogical activity of A. S. Makarenko, highlights issues of structure group of children. Discusses the con-
cept of «primary group» as an important structural dimension of the overall team, creating a group of chil-
dren within the educational colony for juvenile offenders. 

A. S. Makarenko has created the most effective educational system of the twentieth century. In his works 
deeply and comprehensively illustrates the theory and practice of educating the new man, is characterized 
by a holistic system of scientific and pedagogical knowledge, sistematici element of which is the principles of 
appropriateness and unity of the development of personality in the team. It can be argued that they opened 
the laws of collective life, global significance. He was able to formulate a holistic concept of the educational 
team, which establishes the equality of teachers and students. 

Key words:  social protection of children, education, rehabilitation, juvenile offenders, children's col-
lective, the principle of pedagogical expediency, pedagogical technology, technology of organization of the 
educational team. Стаття надійшла до редколегії 10.04.2017 
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Відповідно до чинної програми основна мета навчання української мови полягає «у фо-рмуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й на-вичками вільно, комунікативно доцільно кори-стуватися засобами української мови – її стиля-ми, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), тобто забезпечує належний рівень ко-мунікативної компетентності [6, 3]». Зазначена мета зумовлює посилення текстоцентричного підходу до навчання української мови й акцен-тування уваги на виробленні текстотвірних умінь і навичок учнів.  З огляду на перехід 2017/2018 н.р. учнів 9-х класів на оновлений Державний стандарт базо-вої і повної загальної середньої освіти [2] і нову програму [6], зміст якої передбачає системне оволодіння школярами синтаксисом складного речення, особливої значущості набуває питан-ня сучасної методики вироблення в учнів умінь використовувати складні речення як ефектив-ний засіб пізнання і спілкування в різних сфе-рах життєдіяльності. На сучасному етапі шкільної освіти розв’я-занню проблеми формування мовленнєвої ком-петентності учнів сприяють розвідки О. Горош-кіної, Т. Донченко, Л. Мамчур, Н. Мордовцевої, 

А. Нікітіної, Е. Палихати, М. Пентилюк, Л. По-пової та ін. [4; 5; 8].  Виробленню синтаксичної компетентності в учнів у процесі вивчення складного речення присвячено праці Т. Гнаткович, Н. Дикої, С. Омельчука, Р. Христіанінової, Г. Шелехової та ін. [1; 3; 7; 9; 10].  Ученими напрацьовано дієвий інструмен-тарій вимірювання рівнів сформованості окре-мих умінь мовленнєвої діяльності (діалогічного й монологічного мовлення, аудіювальних і сти-лістичних умінь) і синтаксичної компетентнос-ті учнів певних класів основної школи. Проте відсутній комплексний підхід до визначення рівнів сформованості текстотвірних умінь шко-лярів 5–9 класів, що їх набувають діти під час вивчення синтаксису складного речення. Тому метою статті є окреслення критеріїв і показників сформованості текстотвірних умінь учнів 5–9 класів, а також визначення рівнів сформованості текстотвірних умінь учнів. Основною метою діагностувального етапу експерименту було отримання об’єктивної ін-формації про те, наскільки практика навчання української мови в основній школі забезпечує формування текстотвірних умінь учнів. Для реалізації мети сформульовано низку завдань:  
– з’ясувати готовність учнів 5-х класів до опанування синтаксису складного речення 
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ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ  
ТЕКСТОТВІРНИХ УМІНЬ УЧНІВ 5–9 КЛАСІВ  

(У ЗВ'ЯЗКУ З ВИВЧЕННЯМ СИНТАКСИСУ  
СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ) 

У статті обґрунтовано важливість розроблення авторської методики формування текстот-
вірної компетентності учнів 5–9 класів на основі діагностування. Обґрунтовано й представлено 
два критерії сформованості текстотвірних умінь учнів основної школи в процесі вивчення синтак-
сису складного речення: нормативний і функційно-діяльнісний. Нормативний критерій детерміну-
ється синтаксичним та текстознавчим показниками, а функційно-діяльнісний – показниками, по-
в’язаними із вторинною і первинною текстотвірною діяльністю. На основі показників виділено та 
схарактеризовано високий, достатній, середній і низький рівні сформованості текстотвірних 
умінь учнів. Рекомендовано форми діагностування рівнів сформованості текстотвірних умінь уч-
нів основної школи.  

Ключові  слова :  констатувальний експеримент; нормативний і функційно-діяльнісний кри-
терії рівнів сформованості текстотвірних умінь; високий, достатній, середній, низький рівні сфо-
рмованості текстотвірних умінь. 
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і текстотвірних можливостей його в кон-тексті компетентнісного навчання; 
– виявити якість знань із синтаксису скла-дного речення і теорії тексту в учнів 9-х класів;  
– визначити рівні володіння текстотвірни-ми вміннями, що забезпечують вторинну і первинну текстотвірну діяльність, на початковому (5 клас) і заключному (9 клас) етапах навчання в основній школі;  
– виявити прогалини в знаннях та окрес-лити типові синтаксичні й текстотвірні помилки.  Виходячи з розуміння текстотвірної компе-тентності як інтегрального утворення особис-тості, ядро якої становлять відповідні знання з мови (у розрізі нашого дослідження – насампе-ред синтаксичні) й теорії тексту, навички й уміння вторинної і первинної текстотвірної діяльності, на підставі програмових вимог до рівня мовної (із синтаксису складного речення) і мовленнєвої підготовки учнів [6], визначено два критерії (нормативний і функційно-діяль-нісний) і показники сформованості текстотвір-них умінь учнів: 
нормативний критерій:  
– синтаксичний показник (уміння розріз-няти структурні відмінності простих і складних речень, складних речень із су-рядним і підрядним зв’язком; знаходити складні речення в тексті; визначати види складних речень і засоби зв’язку між час-тинами їх, межі частин і кількість грама-тичних основ у складному реченні; прави-льно ставити й обґрунтовувати розділові знаки між частинами складного речення, знаходити і виправляти пунктуаційні помилки на вивчені правила; аналізува-ти й оцінювати виражальні можливості складних речень і синонімічних їм конс-трукцій; конструювати складні речення різних видів та інтонувати їх);  
– текстознавчий показник (уміння аналізу-вати текст, основні ознаки його, структу-ру, види зв’язку речень у тексті, синтак-сичні засоби міжфразного зв’язку; типи, стилі і жанри мовлення, особливості по-будови їх);  
функційно-діяльнісний:  
– пов'язаний із вторинною текстотвірною діяльністю (уміння сприймати усні й пи-сьмові висловлювання різних стилів, ти-пів мовлення);  
– пов'язаний із первинною текстотвірною діяльністю (уміння відтворювати і скла-

дати усні й письмові тексти, використо-вуючи складні речення). Відповідно до критеріїв і показників їх ви-ділено високий, достатній, середній, низький рівні сформованості текстотвірних умінь учнів. Основні характеристики рівнів систематизова-но в таблиці.  Діагностування рівнів сформованості текс-тотвірних умінь учнів здійснено за допомогою таких форм, як тестові завдання; аналітична робота над текстом; стислий письмовий пере-каз наукового/художнього тексту, сприйнятого на слух; доповнення монологічного тексту діа-логом із використанням складних речень (5 клас) і створення твору-роздуму (9 клас). З огляду на визначені критерії і показники сформованості текстотвірних умінь учнів, стру-ктура констатувальних зрізів у 5-му й 9-му кла-сах містила дві частини: перша мала на меті виявити рівень володіння теоретичними відо-мостями про складне і текст, а друга – уміння їх застосовувати в процесі роботи з текстом (виявляти задані синтаксичні й текстові кате-горії й аналізувати їх, конструювати складні речення, добирати синонімічні складні речен-ня, використовувати складні речення у вислов-люваннях різних стилів і типів мовлення).  Перевірка зрізових робіт (завдання на ана-ліз тексту і складного речення, конструювання складних речень з двох простих, синтаксичну заміну, відтворення й створення тексту, допов-нення тексту діалогом) та аналіз отриманих даних засвідчила невисокі результати. Так, пе-реважна більшість учнів 5 класу виявила низь-кий (40,95%) і середній (37,25%) рівні, на висо-кому і достатньому рівнях виконали роботу відповідно 1,45% і 20,35%. Більше третини уч-нів 9 класу виявили середній (39,1%) і низький (38,8%) рівні і значно менше – достатній (18,1%) і високий (4,0%). 
Висновки та перспективи подальших 

наукових розвідок. Отже, визначено показни-ки та критерії сформованості текстотвірних умінь учнів у процесі вивчення синтаксису складного речення, за допомогою яких на діаг-ностувальному етапі виявлено рівні сформова-ності текстотвірних умінь учнів 5-х і 9-х класів; установлено типові мовні (пов’язані із засвоєн-ням понять із синтаксису складного речення) і текстотвірні помилки (пов’язані зі сприйняттям, відтворенням і створенням висловлювання). Оскільки результати констатувального ек-сперименту підтвердили актуальність система-тичної роботи з формування текстотвірних 

О л е н а  Б О ЖК О  •  Визначення рівнів сформованості текстотвірних умінь учнів 5–9 класів  (у зв'язку з вивченням синтаксису складного речення) 
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О л е н а  Б О ЖК О  •  Визначення рівнів сформованості текстотвірних умінь учнів 5–9 класів  (у зв'язку з вивченням синтаксису складного речення) 
Критерії та рівні сформованості текстотвірних умінь учнів у процесі вивчення синтаксису  
складного речення (СР)  Критерії (показ-ники) Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень 

1 2 3 4 5 
Нормативний 

  1. Синт
аксичн

ий 

Учень бездоганно во-лодіє теоретичним матеріалом, без утруд-нень розрізнює про-сте і СР, СР із суряд-ним і підрядним зв’яз-ком; розпізнає СР у тексті й аналізує стру-ктуру їх, правильно визначає види СР і засоби зв’язку між частинами їх; грама-тично правильно бу-дує СР й добирає син-таксичні синоніми; без помилок інтонує СР, уживає й обґрун-товує розділові знаки між частинами СР 

Учень опанував теоре-тичний матеріал із синтаксису СР, але інколи припускається незначних помилок у процесі розрізнення простих і СР, аналізу структури СР й визна-чення видів їх; в осно-вному правильно конструює, інтонує СР і розставляє розділові знаки між частинами його; добирає синтак-сичні синоніми з не-значними відхилення-ми від семантико-граматичної норми 

Учень має часткове уявлення про катего-рії СР, зазнає трудно-щів під час розрізнен-ня простих і СР, недо-статньо володіє знан-нями про структурно-семантичну класифі-кацію СР, припуска-ється значних поми-лок у синтаксичному розборі, моделюванні й редагуванні СР, ана-лізі СР з погляду текс-тотвірних можливос-тей та в процесі сино-німічної заміни СР 

Учень не володіє тео-ретичним матеріалом із синтаксису СР: не має цілісного уявлен-ня про СР як синтакси-чну одиницю, основні ознаки, покладені в основу класифікації їх; не визначає структури СР та засобів зв’язку між частинами його, не розпізнає видів СР, не добирає й не конс-труює СР та не здійс-нює синтаксичної си-нонімічної заміни від-повідно до комуніка-тивної меті; виявляє недостатньо сформовані вміння й навички синтаксичної грамотності 

 2. Текс
тознав

чий 

Учень вільно оперує текстознавчим мате-ріалом; бездоганно аналізує текстові ознаки; точно устано-влює структурні ком-поненти, визначає види зв’язку речень у тексті та засоби міжф-разного зв’язку на рівні СР; тип, стиль і жанр мовлення, особ-ливості побудови їх; усвідомлює текстотві-рні й виражальні мож-ливості СР в текстах різних форм, стилів і типів мовлення 

Учень виявляє в ціло-му належне володіння теоретичним матеріа-лом про текст, але у визначенні теми, ос-новної думки, типу, стилю і жанру вислов-лювання, добиранні й аналізі заголовку, складанні плану трап-ляються незначні не-точності й помилки 

Учень володіє безсис-темними текстознав-чими знаннями обме-женого обсягу, тому в процесі аналітичної роботи з текстом при-пускається численних помилок 

Учень не засвоїв відо-мостей про текст; не спроможний самостій-но здійснити аналіз висловлювання (визначити види зв’я-зку речень у тексті та засоби міжфразного зв’язку на рівні СР; тип, стиль і жанр мов-лення, особливості побудови їх; мікроте-ми, тематичні речення та ключові слова; тек-стотвірні й виражаль-ні можливості СР) 
Функційно-діяльнісні 

  1. Пов'
язаний

 із втор
инною

  
тексто

твірно
ю діял

ьністю
 У процесі сприйняття висловлювання учень виявляє точне розу-міння його мети, фак-тичного змісту, при-чиново-наслідкових зв’язків, теми й основ-ної думки, типологіч-ної природи та стиліс-тичної належності; дає вичерпну оцінку тексту й ужитим у ньому СР як текстотві-рному та виражально-му засобу 

Учень неповною мі-рою розуміє мету сприйнятого вислов-лювання, зміст його, причиново-наслідкові зв’язки, тему й основ-ну думку; дає в основ-ному правильну, але невичерпну оцінку тексту й ужитим у ньому СР як текстотві-рному та виражально-му засобу 

Учень розуміє тему, основну думку, мету й фактичний зміст текс-ту зі значними неточ-ностями, оскільки не-спроможний усвідо-мити важливих дета-лей; складає план сприйнятого вислов-лювання зі значними прогалинами/ зайви-ми елементами; не спроможний визначи-ти стилю і типу мов-лення, мікротеми, оці-нити текстотвірну роль СР 

Учень сприймає усні й письмові тексти різ-них стилів зі значни-ми труднощами; зосе-реджує увагу на окре-мих мікротемах, тому не здатний визначити теми, основної думки, мети висловлювання тощо, інтерпретувати цілісний зміст сприй-нятої інформації 
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О л е н а  Б О ЖК О  •  Визначення рівнів сформованості текстотвірних умінь учнів 5–9 класів  (у зв'язку з вивченням синтаксису складного речення) Продовжен ня 1 2 3 4 5 

 2. Пов'
язаний

 із перв
инною

 тексто
твірно

ю діял
ьністю

 Учень самостійно до-сягає комунікативної мети, будує оригіналь-ний текст (у разі відт-ворення – з урахуван-ням виду переказу); висловлює власну ду-мку з дотриманням теми відповідно до мовленнєвої ситуації; виявляє багатство словника, різноманіт-ність і граматичну правильність СР; до-держується норм тек-стотворення; комуні-кативно доцільно ви-користовує текстотві-рні й виражальні мож-ливості СР у мовленні 

Учень будує в цілому вдалий і змістовний текст, у якому наявні незначні відхилення від теми й порушення послідовності викладу її; недостатньо вико-ристовує текстотвірні й виражальні можли-вості СР; виявляє сере-дній рівень самостій-ності й аргументова-ності суджень, припус-кається незначних помилок у мовному оформленні 

Учень продукує текст, що характеризується неповнотою і поверхо-вістю в розкритті те-ми, порушенням пос-лідовності викладу думок, недосконаліс-тю й стереотипністю, пов’язаними зі здійс-ненням текстотвірної діяльності безвіднос-но до ситуації мовлен-ня й комунікативної мети. Учень не розріз-няє основної й друго-рядної інформації; в обмеженій кількості і невдало добирає, бу-дує СР та оформлює його межі. У мовному оформленні наявна певна кількість поми-лок, а граматичний лад є одноманітним 

Учень відтворює чи створює текст, що за обсягом менший поло-вини від норми, або висловлювання, що не є завершеним текстом і хибує на непослідов-ність викладу, пропуск фрагментів, важливих для розуміння думки; характеризується бід-ною лексикою, примі-тивною й однотипною граматичною будо-вою, наявністю чис-ленних помилок у мо-ві; учень не викорис-товує СР або викорис-товує з порушенням структурно-змістової зв’язності 
умінь учнів основної школи в процесі вивчення синтаксису складного речення, подальшим на-прямом наукових розвідок визначаємо розроб-лення спеціальної експериментальної методики.  
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О л е н а  Б О ЖК О  •  Визначення рівнів сформованості текстотвірних умінь учнів 5–9 класів  (у зв'язку з вивченням синтаксису складного речення) 

Божко  Е .  П .   
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ ТЕКСТООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 5–9 КЛАССОВ (В СВЯЗИ С ИЗУЧЕНИЕМ СИНТАКСИСА  

СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ) 
В статье обоснована важность разработки авторской методики формирования текстообра-

зовательной компетентности учащихся 5–9 классов на основе диагностирования. Обосновано и 
представлено два критерия сформированности текстообразовательных умений учащихся основ-
ной школы в процессе изучения синтаксиса сложного предложения: нормативный и функциональ-
но-деятельностный. Нормативный критерий детерминируется синтаксическим и текстоведче-
ским показателями, а функционально-деятельностный – показателями, связанными со вторич-
ной и первичной текстообразовательной деятельностью. На основе показателей выделен и оха-
рактеризован высокий, достаточный, средний и низкий уровни сформированности текстообразо-
вательных умений учащихся. Рекомендованы формы диагностирования уровней сформированно-
сти текстообразовательных умений учащихся основной школы.  

Ключевые  слова :  констатирующий эксперимент; нормативный и функционально-деятель-
ностный критерии уровней сформированности текстообразовательных умений; высокий, доста-
точный, средний, низкий уровни сформированности текстообразовательных умений.  
Bozhko O.   

DETERMINING THE LEVEL OF FORMATION OF STUDENTS 5–9 FORMS SKILLS  
TO CREATE TEXT (IN CONNECTION WITH STUDY OF SYNTAX COMPLEX SENTENCE) 

The article substantiates the importance of developing the author's methodology for forming text-
forming competence of the students of 5–9 forms on the basis of diagnostic tools. The last researches and 
publications on the problem of speech development of pupils and teaching syntax of a complex sentence at 
the Ukrainian language’s lessons are analyzed. The main goal of the diagnostic stage of the experiment was 
determined: obtaining objective information about the quality of the formation of text-forming abilities of 
students in connection with the syntax’s studying of a complex sentence. Two criteria for the formation of 
text-forming skills of students of the main school are substantiated and presented in the process of studying 
the syntax of a complex sentence: normative and functional-activity. The normative criterion determines the 
syntactic and textual indicators. The content of the syntactic indicator is the ability to identify complex sen-
tences in the text, distinguish between simple and complex sentences, construct complex sentences, intonate 
them, analyze and evaluate the expressive possibilities of complex sentences; content of textual indicator is 
the ability to produce a stylistic analysis of the text (identify the signs of the text, kinds of communication, 
type, style, genre of speech). Functional-activity criterion is characterized by two indicators: the first is con-
nected with secondary text-forming activities (the ability to perceive oral and written statements of differ-
ent styles, types of speech, understand them and interpret them) and primary (the ability to reproduce and 
create oral and written texts with using complex sentences). On the basis of the indicators, high, sufficient, 
medium and low levels of the formation of students’ text-forming skills are singled out and characterized, 
the features of which are systematized and described in the table. It is recommended to diagnose the levels 
of formation of students’ text-forming skills in the main school. 

Keywords:  ascertaining experiment; normative and functional-activity criteria of levels of formation’s 
text-forming skills; high, sufficient, medium, low levels’ formation of text-forming skills. Стаття надійшла до редколегії 11.05.2017 
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Л іді я  Б ОН ДА Р Е Н К О  •  Телеурок як сучасна форма підготовки студента-філолога  до проведення занять з української літератури  

Сучасний учитель української літератури покликаний формувати читацьку культуру, лі-тературну компетентність, гуманістичний сві-тогляд, національну свідомість, високу мораль, активну громадянську позицію, естетичні сма-ки і ціннісні орієнтації учнів цифрової епохи. Представники так званого покоління Z не уяв-ляють світ без мобільних телефонів та інтерне-ту. Ці винаходи людської цивілізації супрово-джують їх із самого народження. Захоплення ними значною мірою зумовлює втрату інтересу до читання паперової книги. Особливо болюче вона позначається на роботі вчителя літерату-ри, тому виховання словесника третього тися-чоліття вимагає пошуку нових підходів до  викладання методичних дисциплін у вищій школі.  В останні десятиліття відбулося значне оновлення змістового наповнення фахової під-готовки учителя літератури. Проблеми форму-вання професійної компетентності майбутніх словесників розкрито в публікаціях Ю. Бондаренка, Н. Волошиної, С. Жили, О. Куце-вол, Л. Мірошниченко, О. Семеног, А. Ситченка, В. Шуляра та ін. Зокрема праця Г. Токмань окрім засвоєння теоретичних понять сучасної методики літератури спрямовує студентів на виконання конкретних завдань, наприклад, таких: спроектувати дискусійний момент за-няття, написати конспект уроку, запропонува-ти його оригінальну ситуаційну структуру, під-

готувати медіа-презентацію однієї з програмо-вих літературних тем [4]. У посібнику-практи-кумі Л. Башманівської та Н. Білоус подані мате-ріали для занять із методики літератури, у то-му числі спрямовані на формування практич-них умінь майбутніх фахівців [1]. Однак це пи-тання потребує подальшої розробки. Мета статті – узагальнити досвід підготов-ки студентів третього курсу спеціальності «Філологія (українська, англійська мова та лі-тература)*» факультету філології та журналіс-тики Херсонського державного університету до створення телеуроків з української літератури. Згідно із навчальним планом бакалаврів цієї спеціальності методику української літера-тури майбутні учителі-словесники опановують на третьому курсі упродовж півроку. Її мета – формування у студентів-філологів знань, умінь і навичок викладання курсу української літера-тури в середніх навчальних закладах усіх типів. Серед основних завдань – вироблення у них навичок науково обґрунтованого планування навчально-виховного процесу з української лі-тератури, організації та проведення сучасного уроку з української літератури; умінь застосо-вувати засоби розвитку читацької культури учнів, навичок інтерпретації та ідейно-художньої оцінки літературного твору; здатно-сті застосовувати різні прийоми вивчення по-нять теорії літератури; умінь роботи з фахови-ми виданнями та методичними джерелами та 
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ТЕЛЕУРОК ЯК СУЧАСНА ФОРМА ПІДГОТОВКИ  
СТУДЕНТА-ФІЛОЛОГА ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ  

З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
У статті розглядаються теоретичні аспекти дисципліни «Методика викладання української 

літератури» та узагальнюється досвід підготовки зі студентами факультету філології та жур-
налістики Херсонського державного університету телеуроків із вітчизняного письменства. Зокре-
ма подаються основні завдання курсу; перераховуються теми, визначені авторською навчальною 
програмою; аналізується процес підготовки майбутніх філологів до розробки конспекту та зйом-
ки матеріалу. У публікації також представлено критерії оцінки телеуроків з української літера-
тури, створених студентами третього курсу спеціальності «Філологія (українська, англійська 
мова та література)*».  

Ключові  слова :  методика викладання української літератури, вищий навчальний заклад, 
студент-філолог, навчальна програма, інноваційні методи навчання, телеурок, оцінка навчальних 
досягнень. 
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ін. [2]. Відповідно до вимог освітньо-професійної програми по завершенні курсу сту-денти повинні, зокрема, знати специфіку, типо-логію та структуру уроку літератури; принци-пи, джерела, форми і методи вивчення біографії письменника; основні етапи роботи над худож-нім твором; принципи та шляхи аналізу худож-нього твору; особливості вивчення епічних, лі-ричних, драматичних та фольклорних творів; методику формування в учнів теоретико-літературних понять та вміти науково обґрун-товано підготувати і провести сучасний урок української літератури. Зважаючи на малу кількість аудиторних годин, виділених навчальним планом на опану-вання курсу методики студентами цієї спеціа-льності (8 практичних занять), неможливо на-дати змогу провести хоча б фрагмент уроку ко-жному представнику академічної групи. Варіан-том виходу із такої ситуації слугує моделюван-ня телеуроків. Починаємо його після опрацю-вання на заняттях та шляхом самостійної робо-ти студентів таких тем: методика викладання літератури як наука; учитель-словесник i його професiйнi якостіi; зміст і структура шкільного курсу української літератури; методи і форми навчання; особливостi сприймання учнями різ-них вікових категорій художньої лiтератури; сучасний урок літератури; вивчення біографії письменника; методика вивчення художнього твору [2]. Опановуючи цей матеріал третьокур-сники мали змогу переглянути фрагменти уро-ків, окремі заняття провідних учителів україн-ської літератури, студентів-практикантів чет-вертого-п’ятого років навчання та телеуроки, доступні в інтернет-мережі, зокрема заняття для учнів 6-го класу з теми «Андієвська притча «Говорюща риба» учителя Сергія Данька, підго-товленого для показу ТРК «Акцент». На допо-могу студентам розробили таку пам’ятку: 
– за чинними програмами оберіть тему, що Вас цікавить; 
– за науково-методичними джерелами, у тому числі представленими в інтернет-мережі, проаналізуйте досвід учителів-словесників із її розгляду;  
– дотримуйтеся вимог методичної науки до структури сучасного уроку літератури та опрацювання визначеного Вами на-вчального матеріалу; 
– змоделюйте власний методичний варі-ант її вивчення та обов’язково проконсу-льтуйтеся щодо нього з методистом; 

– прагніть до того, щоб Ваше заняття було якомога більше унаочнене; 
– технічні характеристики відеоматеріалу мають бути належної якості; 
– тривалість телеуроку – 20 хвилин; 
– пам’ятайте, що на кожному етапі підго-товки матеріалу Ви можете отримати консультацію методиста.  Майбутні вчителі мали змогу самостійно визначити тему уроку, оскільки, як свідчить практика, цей варіант є більш ефективним у порівнянні із роботою над варіантом, запропо-нованим викладачем [3].  Аналіз отриманих відеофрагментів засвід-чив, що студенти обрали матеріал як для основ-ної, так і для старшої школи. За дидактичною метою вони віддали перевагу урокам засвоєння нових знань і розвитку на їх основі вмінь та на-вичок і комбінованим заняттям. За характером навчального матеріалу – урокам опрацювання художнього твору. Жанрова палітра аналізова-них текстів виявилася доволі розмаїтою: опові-дання, новела, усмішка, повість, байка, поема, роман, ліричний вірш, комедія. До уроку ви-вчення життєпису письменника не звернувся жоден студент.  Загалом третьокурсники продемонструва-ли розуміння структури сучасного уроку літе-ратури. Їх заняття, зокрема уроки засвоєння нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок, містили такі обов’язкові вузлові елементи: оголошення теми і мети уроку, моти-вація навчальної діяльності; сприймання, за-своєння та осмислення вихованцями нової ін-формації; підсумок; оголошення домашнього завдання та інструктаж до його виконання.  Із метою мотивації навчальної діяльності школярів третьокурсники використали емоцій-но наснажене вступне слова вчителя, постанов-ку проблемних питань, наочність, епіграф. Біль-шість студентів підібрали до своїх уроків влуч-ні вислови та продемонстрували вміння працю-вати з ними. Наприклад, на занятті за оповідан-ням Л. Пономаренко «Гер переможений» вони використали поетичні рядки Олени Теліги «Не зірвуться слова, гартовані, як криця, І в руці перо не зміниться на спис, Бо ми лише жінки. У нас душа криниця…». На уроці за усмішками Остапа Вишні – вислів Олеся Гончара «Остап Вишня, хто він для нас? Країна веселої мудрос-ті. Слава України, її невмируща краса», на за-нятті за новелою Гр. Тютюнника «Три зозулі з поклоном» – вислів автора «Якщо тебе ніколи 
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не охоплювало бажання обійняти всю землю, прилащити бродячого собаку, підняти із землі зірваний листок і цілувати його – значить, ти ще не любив», а на уроці за повістю В. Нестайка «Тореадори з Васюківки» – народне прислів’я «Кожна пригода – до мужності дорога». Ці епіг-рафи також допомогли учителям поєднати усі навчальні ситуації в єдине ціле та підсумувати проведену роботу. Готуючи учнів до сприймання художнього твору (Л. Глібов «Щука», С. Чернілевський «Теплота родинного інтиму» та ін.) студенти використали слово вчителя, унаочнене відеоря-дом та комп’ютерною презентацією; роботу з портретом автора; відеозагадки тощо. Для пер-шого читання віршів та байок – декламацію вчителя, актора у поєднанні із переглядом фо-то- і відеоматеріалів. Під час підготовки теле-уроків з’ясувалося, що така форма заняття відк-риває широкі можливості для проведення слов-никової роботи. Для пояснення нових понять майбутні вчителі демонстрували схеми, фотог-рафії, відеофрагменти, сторінки довідкових ви-дань, супроводжуючи їх перегляд власним сло-весним тлумаченням або «залучаючи» учнів до підбору синонімів. Аналізуючи програмові тексти, третьокурс-ники загалом дотримувалися послідовності розгляду творів різних родів літератури, визна-чених методичною наукою. Вони використали для цього слово, розповідь учителя, постановку проблемних питань, роботу зі схемами, табли-цями, складання асоціативних кущів, зачиту-вання цитат тощо. На етапі закріплення матеріалу найпопуля-рнішими виявилися тести закритого типу (із вибором однієї правильної відповіді та на вста-новлення відповідності). Як правило, студенти після демонстрування завдання робили паузу для обдумування на декілька секунд і далі вка-зували правильну відповідь.  З’ясувалося, що оскільки у вчителя під час телеуроку немає можливості спостерігати за реакцією аудиторії на матеріал, відразу комен-тувати всі складні і незрозумілі школярам пи-тання, такі заняття потребують більшого уна-очнення. Воно дозволяє створити необхідний настрій, активізувати увагу учнів, збільшити обсяг поданої інформації і водночас полегшити її сприймання, надати уроку динамічності. Для цього студенти залучили усі види наочності: предметну й образну (книги, фотознімки, окре-мі предмети в натурі, малюнки, портрети пись-

менників); словеснообразну (фонозаписи на-родних пісень, віршів, уривків із епічних, ліро-епічних та драматичних творів, підготовлених з участю відомих акторів); умовно-схематичну зображувальну наочність (таблиці та схеми), динамічну синтетичну наочність (фрагменти кінофільмів, записів телепрограм), картини та ілюстрації відомих художників. Наприклад, Жу-равльова Єлизавета у процесі підготовки учнів до сприймання новели Л. Пономаренко «Гер переможений» використала портрет авторки, кінохроніку того часу; під час аналізу – табли-цю із цитатами про ставлення полонених до міста і його жителів, про ставлення мешканців та дітей до полонених, ілюстрації, картку із «паспортом» твору; опрацьовуючи поняття «художня деталь» та її роль у цьому тексті – шматки цегли, вазон із квіткою, мотузку для бі-лизни, прищепки, родинні фотографії тих часів. Місцем «проведення» телеуроків стали шкільний клас, університетська аудиторія, вла-сна кімната, міський парк, сквер біля пам’ятни-ка Т. Шевченкові, сосновий ліс. Частина студен-тів комбінували місце зйомки, що дало змогу створити потрібний емоційний фон, підтриму-вати глядацьку увагу. Так, зокрема, Тиршу Юнія розпочала свій урок за поезією Лесі Украї-нки «Давня весна» з власного робочого місця. Вона звернулася до аудиторії зі вступним сло-вом, що виконувало роль мотивації до навчаль-ної діяльності, і запропонувала глядачам за-плющити очі. Наступний кадр переніс учнів до олешківського лісу, в якому і пройшла решта уроку. Студентка Мельникова Анастасія вдало використала простір шкільного класу. Вона провела заняття за вчительським робочим сто-лом, біля дошки, ноутбука, репродукції картини на стіні. Зміна інтер’єру в кадрі доречно підкре-слювала логіку подачі навчального матеріалу.  Серед недоліків телеуроків, підготовлених студентами, можна виділити зловживання віде-офрагментами і тестовими завданнями. Окремо хочемо наголосити на визначенні провідної думки твору відразу після формулювання його теми, що суперечить логіці наукового аналізу. На жаль, такий підхід зараз досить популярний у вчительських конспектах уроків, оприлюдне-них через інтернет-мережу та на сторінках ме-тодичних посібників і науково-методичних пе-ріодичних видань. Як з’ясувалося, проведена на лекційних і практичних заняттях робота вияви-лася недостатньою для переборення цієї поми-лкової практики. 
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Основними вимогами до студентських віде-оуроків були: відповідність положенням мето-дичної науки, нестандартний підхід, належний технічний рівень запису, подача матеріалу у встановлені терміни. Для оцінювання телеуроків розробили такі критерії: 
– оцінка «відмінно» (100–90 балів) – занят-тя триває 18–20 хвилин, його зміст і структура повністю відповідають нор-мам методики, студент продемонстрував креативний підхід до розкриття теми, відеозапис виконано на належному тех-нічному рівні, матеріал поданий на пере-вірку вчасно;  
– оцінка «добре» (89–74 бали) – заняття триває 15–17 хвилин, його зміст і струк-тура відповідають нормам методики, студент продемонстрував елементи кре-ативного підходу до розкриття теми, ві-деозапис виконано на належному техніч-ному рівні, матеріал поданий на перевір-ку вчасно;  
– оцінка «задовільно» (73–60 балів) – за-няття триває 11–14 хвилин, його зміст і структура загалом відповідають нормам методики, студент не продемонстрував креативний підхід до розкриття теми, відеозапис загалом виконано на належ-ному технічному рівні, матеріал поданий на перевірку із запізненням;  
– оцінка «незадовільно» (59–35 балів) – заняття триває до 10 хвилин, його зміст і структура лише частково відповідають нормам методики, студент не продемон-стрував креативний підхід до розкриття теми, відеозапис виконано на неналеж-ному технічному рівні, матеріал поданий на перевірку із значним запізненням;  
– оцінка «незадовільно» (34–0 балів) – за-пис телеуроку відсутній. Із метою з’ясування ставлення третьокурс-ників до процесу підготовки телеуроків та їх-ньої оцінки кінцевого результату провели ано-німне анкетування. Аналіз відповідей засвід-чив, що студенти загалом задоволені своєю ро-ботою. Вони набули певного досвіду моделю-вання та проведення уроків, спробували свої сили в якості «і автора, і режисера, і актора», відчули свою персональну відповідальність за якість заняття, побачили себе зі сторони, зрозу-міли, над усуненням яких недоліків треба пра-цювати. Також респонденти наголошували на тому, що форма телеуроку дає змогу відразу виправити допущені помилки, перезнявши пев-

ні фрагменти. Окремі студенти констатували, що відкрили в собі неочікувані здібності до вчительської роботи. Частина опитаних відзна-чила, що цей матеріал вони зможуть викорис-тати під час педагогічної практики та в майбут-ній професійній діяльності.  Отже, проведена робота засвідчила, що під-готовка телезанять сприяє поглибленню у сту-дентів знань про структуру сучасного уроку літератури, специфіку вивчення творів різних родів і жанрів, формуванню у них умінь моде-лювати і проводити уроки літератури. Виклада-чеві вона дає змогу побачити своїх вихованців у ролі вчителів, оцінити їх уміння керувати влас-ними емоціями, виступати перед аудиторією, слідкувати за своїм мовленням, тримати увагу уявних школярів тощо. Перспективи подаль-ших досліджень убачаємо в розробці методич-них рекомендацій до підготовки телеуроків за різними видами навчального матеріалу. 
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Бондаренко  Л .  Г .   
ТЕЛЕУРОК КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА-ФИЛОЛОГА  

К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ ПО УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
В статье рассматриваются теоретические аспекты дисциплины «Методика преподавания 

украинской литературы» и обобщается опыт подготовки со студентами факультета филологии 
и журналистики Херсонского государственного университета телеуроков по отечественной ли-
тературе. В частности подаются основные задачи курса; перечисляются темы, определенные 
авторской учебной программой; анализируется процесс подготовки будущих филологов к разра-
ботке конспекта и съемке материала. В публикации также представлены критерии оценки теле-
уроков по украинской литературе, подготовленных студентами третьего курса специальности 
«Филология (украинский, английский язик и литература)*».  

Ключевые  слова :  методика преподавания украинской литературы, высшее учебное заведе-
ние, студент-филолог, учебная программа, инновационные методы обучения, телеурок, оценка 
учебных достижений. 
 
Bondarenko L.   

TV LESSON AS A MODERN FORM OF STUDENT-PHILOLOGIST’S PREPARATION  
TO CONDUCT UKRAINIAN LITERATURE PRACTICAL LESSONS 

The article emphasizes that the training of philologist of the third Millennium requires search of new 
approaches to study methodological disciplines in higher school .The theoretical aspects of the course 
«Methodology of teaching Ukrainian literature» are studied and the experience of organizing of TV lessons 
in domestic writing by the third year students of specialty «Philology (Ukrainian, English Language and Lit-
erature)*» of the Faculty of Philology and Journalism of Kherson state University is summarized. In particu-
lar, the process of future philologists’ preparation to the elaboration of conspectus and material filming is 
analyzed. It is stressed, that it starts after the work during the practical lessons and by students is analyzed 
self-work with different topics: methodology of teaching Ukrainian literature; teacher-philologist and his 
occupational qualities; the content and structure of Ukrainian literature school course; methods and forms 
of teaching; the particularities of perception of artistic literature; modern lesson in literature; learning the 
biography of the writer; the methodology of artwork studying. Mastering this material the third year stu-
dents have the opportunity to watch fragments of the lessons, individual classes of leading teachers of 
Ukrainian literature, students-trainees of the fourth and fifth courses and TV lessons available on the Inter-
net. Lessons prepared by the students are analyzed according to their theme, goal, selected type, structure, 
methods and ways, used demonstrativeness, etc. The main requirements for students’ TV lessons were: ac-
cordance with the positions of methodical science, non-typical approach, appertaining technical level of 
recording, supply of material within the deadline. The publication also presents the criterions to evaluation 
of Ukrainian literature TV lessons upon the 100-point system.  

Practice has shown that preparation of such practical lessons helps to improve students’ knowledge in 
the structure of the modern lesson of literature, the specifics of studying literary works of different types and 
genres, to form their skills in modeling and teaching literature lessons. Perspectives for the further research 
we see in elaboration methodical recommendations for the preparation TV lessons upon different types of 
educational material. 

Key words:  methodology of teaching Ukrainian literature, higher education institution, student-
philologist, curriculum, innovative teaching methods, TV lesson, evaluation of educational achievements. Стаття надійшла до редколегії 11.05.2017 
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В а л е рі й  Б УД А К Патріотичне виховання студентської молоді: теоретичний аспект 

Ідея патріотизму в усі часи займала особливе місце не тільки в духовному житті суспільства, а й у всіх найважливіших сферах його діяльності – в ідеології, політиці, культурі, економіці тощо. Патріотизм – складова частина національної ідеї України, невід’ємний компонент вітчизня-ної науки і культури, вироблений століттями. Він завжди оцінювався як джерело мужності, героїзму і сили українського народу, як необ-хідна умова величі й могутності нашої держави. Зміст і спрямованість патріотизму визнача-ються, перш за все, духовним і моральним клі-матом суспільства, його історичними коренями, що живлять суспільне життя поколінь. Роль і значення патріотизму зростають, коли об’єкти-вні тенденції розвитку суспільства супроводжу-ються підвищенням напруги сил його громадян (війни, навали, соціальні конфлікти, револю-ційні потрясіння, загострення кризових явищ, боротьба за владу, стихійні й інші лиха і т.д.). Прояви патріотизму в такі періоди відзначені високими шляхетними поривами, особливою жертовністю в ім’я свого народу, своєї Батьків-щини, що змушує говорити про патріотизм як про складне і, без сумніву, особливе явище. Патріотизм як ідея і рушійна сила суспільс-тва й держави розглядалися мислителями ще в далекій давнині. Різноманітні аспекти патріо-тизму розкриваються в працях таких мислите-лів, як Платон, Арістотель, Цицерон, Ф. Бекон, А. Шартьє, Н. Макіавеллі, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Рус-со, І. Г. Фіхте, Ф. Гегель, З. Фройд, Ж. П. Сартр, К. Ясперс та ін. Теоретичний аспект патріотичного вихо-вання розробляли і відомі українські педагоги минулого: Х. Алчевська, Б. Грінченко, М. Гру-шевський, О. Духнович, М. Драгоманов, А. Мака-

ренко, І. Огієнко, С. Русова, К. Ушинський, які значну увагу приділяли вихованню любові до своєї землі, рідної мови, формуванню націона-льної самосвідомості. Дослідили істотні ознаки українського пат-ріотизму та визначили, що патріотичне вихо-вання виростає на національному ґрунті, Т. Шевченко, Г. Сковорода, І. Франко, Л. Укра-їнка.  Педагогічні системи Г. Ващенка, А. Мака-ренка, В. Сухомлинського сприяють вихованню у молоді високих почуттів вірності і відданості Батьківщині, її народу. Психологічні основи патріотичного вихо-вання досліджували Б. Ананьєв, П. Блонський, Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтьєв, О. Пет-ровський, В. Поплужний, П. Якобсон.  Серед сучасних дослідників, які розглядали питання складових патріотичного виховання та громадянських якостей особистості, – І. Бех, М. Боришевський, П. Вербицька, М. Євтух, І. Зя-зюн, П. Ігнатенко, В. Кремень, С. Максименко, А. Погрібний, Ю. Руденко, О. Савченко, К. Чорна, Л. Чупрій, О. Шестопалюк, П. Щербань та ін.  Достатньо дослідженим у сучасній педаго-гічній науці є національно-патріотичне вихо-вання (Ю. Бондаренко, М. Боришевський, О Виш-невський, Р. Захарченко, В. Кузь, Б. Цимба-лістий, В. Янів, Я. Ярема, О. Ярмоленко) та війсь-ково-патріотичне виховання (М. Зубалій, В. Івашковський). Наявність досить значної кількості літера-тури з даної проблеми свідчить про її розробле-ність щодо осмислення найбільш істотних сто-рін завдяки активізації відповідних досліджень у галузі філософських, історичних, політологіч-них, соціологічних, психологічних і педагогіч-
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них наук. Тим самим створена певна основа для продовження теоретичних досліджень з цілого ряду найважливіших аспектів проблеми патріо-тизму серед студентської молоді, його розвитку в українському суспільстві в нових умовах. Предметом нашого дослідження в даній статті є патріотизм, аналіз сутнісної характери-стики цього поняття та висвітлення основних форм патріотичного виховання серед студент-ської молоді. Проблема патріотичного виховання завжди займала одне з провідних місць у творчих доро-бках філософів, науковців та громадських дія-чів. Так, Л. Сенека говорив, що люблять Батькі-вщину не за те, що вона велика, а за те, що своя. В. Сухомлинський зазначав, що патріотизм як спрямованість свідомості, волі, почуттів діа-лектично пов’язаний з освіченістю, етичною, естетичною й емоційною культурою, світогляд-ною стійкістю, творчою працею [4, с. 5]. Дане визначення патріотизму охоплює особливий аспект психічного розвитку людини – свідо-мість, що, на нашу думку, є дуже важливим і необхідним, оскільки людина в своєму житті має усвідомлено діяти в будь-якій сфері життє-діяльності. Відомо, що вольові дії людини ви-значаються свідомо поставленою метою. Дію-чи, людина ставить перед собою завдання, пла-нує їх виконання, добирає засоби, за допомогою яких вони здійснюються. Діяльність людини, її поведінка завжди викликають позитивне або негативне ставлення до неї, що виражається через почуття. У даному разі можна говорити про взаємозв’язок розуму й духовних цінностей у вияві патріотичних почуттів. Як зазначав В. Сухомлинський, «виховання громадянина патріотом – це гармонія розуму, думки, ідей, почуттів, духовних поривів, учин-ків» [7, с. 16]. Це означає, що патріотичне вихо-вання покликане виховувати в молодої людини 
високі моральні ідеали, почуття жертовного 
служіння Батьківщині.  Метою патріотичного виховання, як зазна-чено в Концепції національно-патріотичного виховання, є становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати державу та забезпечувати її національну без-пеку, знати свої права й обов’язки, цивілізовано відстоювати їх, сприяти єднанню українського народу, громадянському миру й злагоді в суспі-льстві, бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, 
сім’янин, професіонал, носій української наці-ональної культури [6]. 

Підкреслимо, що висвітлена мета в патріо-тичному вихованні передбачає формування, в першу чергу, якостей самовідданого громадя-нина, здатного піти на жертву заради націона-льної безпеки і вже потім бути гарним сім’яни-ном та успішним професіоналом.  На думку П. Щербаня, патріотизм – суспіль-но-психологічне й моральне почуття, яке включає відданість і любов до своєї Батьків-щини, до свого народу, здатність до захисту її від ворогів [9, с. 183]. Як зазначає дослідник, це почуття та готовність стати на захист безпеки своєї Батьківщини. Таке бачення патріотизму перекликається з доробками В. Сухомлинського з цієї проблеми. Патріотизм – суспільний моральний прин-
цип діяльного ставлення до свого народу, що віддзеркалює національну гордість і любов до Вітчизни, громадянську відповідальність за її долю, а також емоційне підпорядкування осо-бистістю свого життя спільним національним інтересам [5, с. 633].  Автор Українського педагогічного словни-ка С. Гончаренко вважає патріотизм одним з найглибших громадянських почуттів, змістом якого є любов до Батьківщини, відданість сво-єму народові, гордість за надбання національ-ної культури [3, с. 249]. Доцільно звернути увагу, що визначення патріотизму відбувається через поняття почуттів, зміст яких уточнюється че-рез поняття любові, відданості та гордості. У цьому контексті, аналізуючи національно-патріотичний аспект виховання, справедливо зауважив О. Вишневський: «Справжній патріот любить Батьківщину, не відвертаючись від неї через те, що їй нічим заплатити йому за це і що її народ не досяг рівня культури, характерної для європейських суспільств. А головне – патрі-от не обмежується пасивною любов’ю до рідно-го краю, він активно працює для свого народу, його добробуту, розбудови культури й госпо-дарства. Він захищає честь своєї держави, прим-ножує її багатства» [2, с. 269].  За визначенням І. Беха, патріотизм – це осо-бливе, тобто безумовне і високосмислове, по-
чуття-цінність, яке характеризує ставлення особистості до народу, Батьківщини, держави та до самої себе. Базовими складниками почут-тя патріотизму, виходячи з теоретичних напра-цювань І. Беха, є: любов до народу, Батьківщи-ни, держави; діяльнісна відданість Батьківщи-ні; суспільно значуща цілеспрямованість; мо-ральна стійкість; готовність до самопожерт-
ви; почуття власної гідності. 
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Аналізуючи визначення патріотизму, мож-на констатувати, що саме визначення та описа-ні базові складники, запропоновані І. Бехом, є найбільш повними і системно пов’язують усі попередні напрацювання. Саме тому в подаль-ших наукових розвідках з проблеми патріотич-ного виховання будемо опиратися на представ-лене визначення патріотизму.  Дослідження проблеми патріотичного ви-ховання на сучасному рівні І. Беха та Н. Чорної констатують, що за роки незалежності в Україні створено передумови для оновлення змісту й технологій патріотичного виховання, форму-вання гуманістичних цінностей та громадянсь-кої позиції підростаючого покоління. В центрі патріотичного виховного процесу постала осо-бистість людини як найвища цінність. У зв’язку з цим в основу системи патріотичного вихован-ня покладено національну ідею як консолідую-чий чинник розвитку суспільства [1, с. 3]. Дослідники І. Бех та К. Чорна зазначають: 
– патріотизм – потреба держави – їй необ-хідно, щоб громадяни у разі небезпеки були здатні відстояти незалежність і су-веренітет; 
– патріотизм – потреба суспільства, яке зацікавлене в солідарності громадян, в об’єднанні навколо національної ідеї, у моральній єдності; 
– патріотизм – це потреба особистості, яка своєю любов’ю до Батьківщини прагне досягти взаємності, щоб мати умови для вільного і гідного саморозвитку. Система національно-патріотичного вихо-вання в сучасних умовах передбачає формуван-ня та розвиток соціально значущих цінностей, серед яких вагоме місце посідають громадянсь-кість і патріотизм в освітньому процесі; масова національно-патріотична робота, що організо-вується й здійснюється державними структура-ми, суспільними рухами та організаціями; дія-льність засобів масової інформації, наукових та інших організацій, творчих спілок, спрямована на розгляд та висвітлення проблем національ-но-патріотичного виховання, формування і роз-виток особистості громадянина та патріота Віт-чизни. Все різноманіття підходів до розуміння па-тріотизму, наявне в історичній і сучасній науко-во-дослідницькій літературі, можна умовно ди-ференціювати за напрямами, в яких визнача-ється його головна суттєва ознака, що означає позицію патріотизму. 

Аналіз різних підходів науковців до визна-чення поняття патріотизму (І. Бех, О. Вишнев-ський, С. Гончаренко, В. Сухомлинський, К. Чор-на та ін.) дає змогу виокремити такі аспекти цього явища: 1) патріотизм як почуття: любов до Батькі-вщини, відданість своєму народові, гор-дість, обумовлена світоглядом людини, її приналежністю до етнічної спільноти; 2) патріотизм як один із потужних і постій-них мотивів соціальної діяльності;  3) патріотизм як система поглядів, ідей, що є результатом засвоєння культури, тра-дицій, звичаїв свого народу;  4) патріотизм як безпосередній прояв лю-бові до Батьківщини у вчинках людей, активно-діяльнісна самореалізація на благо Вітчизни, на забезпечення її націо-нальної безпеки. Як пише В. Сухомлинський, «кожен пови-нен відчути себе сином Вітчизни, переживати особисте почуття гордості від того, що він спад-коємець її тисячолітньої слави й тисячолітніх духовних цінностей, творець її героїчного сьо-годні» [8, с. 87]. Позиція патріотизму – це прагнення люди-ни до участі в модернізації країни, до різкого підвищення ефективності господарства, до во-льової концентрації всіх соціальних сил для прориву вперед, до виходу з тривалої апатії і байдужості до власного сьогодення та майбут-тя. У даному контексті можна виділити ряд на-прямів у дослідженні сутності поняття патріо-тизму. У першому напрямі, який може бути озна-чено як піднесено-емоційний, визначають пат-ріотизм через почуття любові до Вітчизни. Другий напрям, який можна визначити як діяльнісний, ґрунтується на розумінні патріо-тизму як одного з вищих, найбільш значущих для людини почуттів. Ці почуття, на думку представників цього напряму, мають спонука-ти особистість, групу, націю до активних дій, вчинків на благо своєї Батьківщини. У третьому напрямі патріотизм розгляда-ється як суспільне явище. Зміст і характер да-ного напрямку значною мірою обумовлені осо-бливостями історичного розвитку суспільства, держави, політикою його правлячої еліти. Його прихильники називають цей феномен «державним патріотизмом», вважаючи, що ці-леспрямованою діяльністю щодо формування патріотичної свідомості в суспільстві і створен-
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ня необхідних умов для його прояву мають за-йматися державні інститути в тісній взаємодії зі структурами громадянського суспільства. За четвертим напрямом ряд авторів пред-ставляють патріотизм як одне з явищ духовно-го життя суспільства. У деяких дослідженнях патріотизм вивчався в контексті розвитку віт-чизняної історії як прояв специфічних рис сус-пільної свідомості, менталітету психіки різних товариств і т.д. П’ятий напрям можна визначити як патріо-тизм особистості. Особистість тут займає, безу-мовно, домінуючу серед інших суб’єктів патріо-тизму позицію. Активна творча роль особистос-ті проявляється в процесі розвитку в собі інте-лектуальних, моральних, духовно-творчих, ді-яльнісних якостей і властивостей громадянина, захисника Вітчизни. Шостий напрям багато в чому пов’язаний з попереднім. Цей зв’язок виражається в тому, що суб’єктом патріотизму в ньому виступає особистість. Сам патріотизм тут розглядається як найважливіший фактор розвитку особистос-ті, а саме – її духовного розвитку, самовиражен-ня. Зміст патріотичних якостей особистості по-в’язується з релігійним началом. Тому даний напрям визначається ще рядом авторів як духо-вно-релігійний. Він має багаті традиції, глибокі і потужні коріння. Таким чином, патріотизм є своєрідним фо-рматом життєвих орієнтацій громадянина України в реалізації його життєвої стратегії, що відповідає реальним соціальним інтересам і очікуванням оточуючого його колективу, суспі-льства і держави, відображений у його свідомо-сті, знайдений у сенсі власного існування й опредмечений у способі життя. Виділення основних ознак патріотизму ви-рішує важливу педагогічну проблему: яким чи-ном виховання в процесі освіти набуває мети і сенсу в розвитку конкретних компонентів стру-ктури особистості молодої людини відповідно до ознак смислового простору патріотизму.  Прояви патріотизму можуть бути різними. Патріотизм як почуття може мати своїм резуль-татом соціальну активність особистості, але в певних умовах може обернутися і депресивною пасивністю, страхом за майбутнє держави, а отже, своє власне майбутнє. Патріотизм як свідомість може реалізува-тися в формах світогляду, провідних ідеях, дум-ках-образах, ідеалах. Але також проявлятися в нескінченних розмовах, закликах і гаслах, які, 

однак, не завжди стимулюють людей до суспі-льно корисної діяльності, діяльності на благо Вітчизни. Патріотизм як ставлення виступає системо-утворюючою силою в справі консолідації сус-пільства в кризові періоди. Саме тому ми можемо говорити про оптимальний результат тоді, коли патріотизм проявляється в соціальній практиці суспільства через конкретні дії його членів.  Патріотизм як діяльність обумовлений умовами людського буття, сутнісними потреба-ми людини, але, крім того, визначається рівнем суспільної та індивідуальної свідомості. Поряд з іншими формами регулювання свідомості, вчи-нків, поведінки, ставлення людей у колективі, суспільстві і державі патріотизм узгоджує дія-льність безлічі індивідів, перетворює їх у сукуп-ну масову діяльність, підпорядковану принци-пам служіння Батьківщині.  При цьому в конце-птуальному осмисленні патріотичного вихо-вання провідну роль відіграє структура патріо-тизму, яку можна представити через наступні аспекти. Психологічний аспект:  почуття (при-хильності, любові, гордості, ненависті до воро-гів, відданості, вірності), позиції (самовідда-ності, співпереживання, мужності), потреби в саморозвитку та самовдосконаленні, самоакту-алізації, спрямованість, характер, досвід патріо-тичної поведінки, відносин і діяльності. Духовний аспект:  сенс життя, воля в індивідуальному і соціальному просторі життє-діяльності, загальна культура особистості, ная-вність життєвих принципів, селективність вчи-нків, причетність традицій, розвиненість істо-ричної пам’яті. Ціннісний аспект:  ідеали, система цін-ностей, стереотипи, переконання, прихильність до середовища існування, затребуваність у со-ціально-господарському репродуктивному про-сторі. Пізнавальний аспект:  наслідування, пізнання ідеалів, набуття смислів, привласнен-ня цінностей, опрацювання прикладу, надбан-ня знань, вмінь, навичок, досвіду дії, ідентифі-кація. Соціально-виховний аспект:  усвідом-лення та реалізація особистісних, колективних, соціальних і державних інтересів у власній ді-яльності, вбудовування власної життєвої стра-тегії в соціокультурні процеси суспільства і держави, самовдосконалення, оволодіння пат-ріотичною мотивацією професійної діяльності. 
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Отже, врахування означених аспектів у про-цесі організації патріотичного виховання сту-дентської молоді приведе до сформованості у студентів патріотичних почуттів на високому рівні розвитку. Складовою частиною патріотичного вихо-вання, а в часи воєнної загрози – пріоритетною, є військово-патріотичне виховання, зорієнтова-не на формування в молодої людини готовності до захисту Вітчизни, проходження служби у Збройних Силах України як особливому виді державної служби. Його зміст визначається на-ціональними інтересами України і покликаний забезпечити активну участь громадян у збере-женні її безпеки від зовнішньої загрози. Робота з військово-патріотичного виховання молоді має проводитися комплексно, в єдності всіх йо-го складників, спільними зусиллями органів державного управління, а також освітніх закла-дів, сім’ї, громадських організацій та об’єднань, Збройних Сил України, інших силових структур. Національно-патріотичне виховання – це виховання найважливіших духовно-моральних і культурно-історичних цінностей, що відбива-ють специфіку формування та розвитку нашого суспільства і держави, національної самосвідо-мості, способу життя, світобачення та долі українців. Воно включає: безмежну любов і від-даність своїй Вітчизні, гордість за приналеж-ність до народу і його звершень, шанування національних святинь і символів, готовність до гідного та самовідданого служіння суспільству і державі. Через національно-патріотичне вихо-вання формується не просто громадянин, а гро-мадянин-патріот у найвищому розумінні цього слова, який гаряче любить свою Батьківщину, завжди готовий служити їй вірою і правдою.  Національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання тісно пов’язані між со-бою як ціле і його складова частина – у змістов-ному та організаційному відношенні. Таке спів-відношення припускає подібність і відмінність у цільових установках, а також у засобах досяг-нення цілей. Якщо національно-патріотичне виховання як сукупне ціле покликане готувати студентів до праці та оборони, до виконання громадянського обов’язку, то військово-патріотичне виховання – як частина сукупності, що має на меті підготовку до збройного захисту Вітчизни, до виконання військового обов’язку. При цьому ніяких підстав для змішування або ототожнення даних понять немає. Специфіка військово-патріотичного виховання має об’єк-

тивний характер і полягає в чіткій цільовій установці – готувати до оборони, до захисту Вітчизни.  Національно-патріотичне виховання пе-редбачає вивчення патріотичних та інтернаціо-нальних традицій України. Зміст військово-патріотичного виховання більшою мірою пов’я-зано з розглядом бойових традицій нашої Бать-ківщини. Якщо національно-патріотичне вихо-вання має на меті прищеплення любові та пова-ги до нашої Батьківщини і народу в цілому, то військово-патріотичне виховання формує по-чуття гордості та поваги, насамперед, по відно-шенню до Збройних Сил нашої країни – армії, що стоїть на сторожі кордонів, мирної праці українців, армії для народу і від народу.  Зміст національно-патріотичного та війсь-ково-патріотичного виховання включає куль-турно-історичний, соціально-політичний, пси-холого-педагогічний, військово-технічний, ду-ховний і фізичний компоненти. Аналіз наявного досвіду виховання майбут-ніх захисників Батьківщини виявляє не тільки суттєві прорахунки в його окремих аспектах, але і приводить до висновку про необхідність перегляду (оновлення) існуючої системи фор-мування готовності до виконання оборонно-захисних функцій серед студентської молоді. Це передбачає переосмислення завдань, принци-пів, змісту, напрямів патріотичного та військо-во-патріотичного виховання, пошук нових форм, методів і засобів у освітньому процесі вищих навчальних закладів.  Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського здійснює підготовку фахівців переважно для роботи в закладах осві-ти, які, у свою чергу, мають бути компетентни-ми в організації військово-патріотичного вихо-вання серед дітей та учнів шкіл, училищ і техні-кумів, дошкільних та позашкільних закладів освіти. Абсолютно безсумнівним виявляється той факт, що у ВНЗ патріотичне виховання є части-ною загального освітнього процесу. Його осно-вні завдання – зростання дієздатності студен-тів ВНЗ, підвищення рівня їхньої соціальної ак-тивності, патріотизму та готовності до гідного, відданого й вірного служіння Батьківщині. Безпосередньо сам процес патріотичного виховання може бути ефективним лише за умо-ви комплексного підходу та залучення до цієї діяльності всіх представників із числа профе-сорсько-викладацького складу вищих навчаль-
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них закладів, адміністрації, органів студентсь-кого самоврядування.  Отже, у зв’язку з кардинальними змінами в системі державної політики й визначенням но-вих ракурсів у розбудові незалежної українсь-кої держави та її Збройних Сил за новими прин-ципами, викладеними у Законах України «Про оборону України» і «Про Збройні Сили Украї-ни», виникла нагальна потреба в розробці нової системи військово-патріотичного виховання молоді. Це потребує застосування нового підхо-ду й до визначення сутності, змісту та завдань військово-патріотичного виховання серед сту-дентської молоді в умовах освітнього простору університету, що і становить предмет наших подальших наукових розвідок.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
В статье рассматривается понятие патриотизма, которое дают известные ученые и педа-

гоги Украины. Рассмотрены направления раскрытия сущности и выделены основные аспекты в 
структуре патриотизма.  

Ключевые  слова :  патриотизм, патриотическое воспитание, национально-патриотическое 
воспитание, система национально-патриотического воспитания, военно-патриотическое воспи-
тание. 
 
Badak V.  

PATRIOTIC UPBRINGING OF STUDENTS’ YOUTH: THEORETICAL ASPECT 
The article reveals the views of modern scholars on the content of the notion patriotism. Having ana-

lyzed the definition of patriotism, we can state that the definition and description of its basic components 
proposed by I. Bekh is the most complete one which unites all previous studies. That is why our further scien-
tific research of patriotic upbringing will be based on the presented definition of patriotism. 

A number of directions in the study of the content patriotism are distinguished in this context.  The di-
rections in the study of patriotism content are analyzed and its forms of manifestation as feeling, conscious-
ness, attitude and activity are distinguished. In the first direction elevated-emotional patriotism is deter-
mined through the feeling of love for the native land- Motherland. The second direction of activity is based 
on perception of patriotism as one of the highest, most meaningful feeling for a person. In the third direc-
tion, patriotism is viewed as a social phenomenon. According to the fourth direction, a number of authors 
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Однією з найактуальніших задач, що стоять сьогодні перед дошкільною установою є органі-зація роботи з сім’єю в реальних соціально-економічних умовах. Радикальні зміни в держа-вній політиці у сфері дошкільної освіти призве-ли до оновлення системи професійної підготов-ки фахівців, у тому числі й в області дошкільно-го виховання. Зміна державної політики в галу-зі освіти зумовила визнання провідної ролі сім’ї у вихованні дітей, що зазначено в Конституції України, Законі України «Про дошкільну осві-ту» [4]. Відповідно до Закону України «Про до-шкільну освіту» дошкільна освіта є обов’язко-вою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні [4]. Держава ви-знає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття.  Таким чином, одним із завдань професійної освіти є пошук шляхів розвитку і вдосконален-

ня системи підготовки педагогічних кадрів, зо-крема для роботи з батьками дітей раннього віку. Процес підготовки вихователів в системі вищої професійної освіти має бути спрямова-ний на формування цілісної системи універса-льних знань, умінь, навичок і відповідати запи-там дошкільних освітніх установ. Умови глоба-льної конкуренції на ринку праці вимагають від педагогів дошкільного виховання високого рівня професійної компетентності. Удосконалення підготовки майбутніх педа-гогів до роботи з батьками посідає чільне місце у працях А. Макаренка, С. Русової, В. Сухомлин-ського, К. Ушинського. Загальні питання підго-товки майбутніх педагогів у вищих навчальних закладах відображено у працях О. Абдуліної, І. Зязюна, А. Капської, Л. Пєхоти, В. Семиченко, В. Сластьоніна, та ін. Окремі питання зазначеної проблеми порушено в працях Г. Борин, 
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represent patriotism as fact of spiritual life of the society. The fifth direction defined it as patriotism of an 
individual. An active creative role of a personality reveals itself in the process of development of intellectual, 
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sixth direction shows that the subject of patriotism is a person himself.  Patriotism itself is studied in this 
case as the most important factor in the development of a personality, namely, his spiritual development 
and self-expression. That is why, this direction is defined as spiritual and religious. 

 The article determines the structure of patriotism that comprises of   psychological, spiritual, valuable, 
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СИСТЕМА РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ  
ВИХОВАТЕЛІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  

З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 
Стаття присвячена дослідженню проблеми підготовки майбутніх вихователів до педагогічної 

взаємодії з батьками дітей раннього віку. Виявлено, що умови глобальної конкуренції на ринку пра-
ці вимагають від педагогів дошкільного виховання високого рівня професійної компетентності, у 
роботі з батьками дітей раннього віку зокрема. Метою статті є визначення шляхів підготовки 
майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей раннього віку. Схарактеризовано етапи підви-
щення рівня готовості майбутніх вихователів до педагогічної взаємодії з батьками дітей раннього 
віку. Серед них можна виділити: моделювання спілкування у майбутній діяльності, організація про-
дуктивної взаємодії, створення умовного інформаційного видання для батьків дітей раннього віку. 

Ключові  слова :  педагогічна взаємодія, батьки, діти раннього віку, майбутні вихователі. 



84 НАУКОВИЙ  ВІСНИК  МНУ  ІМЕНІ  В .  О .  СУХОМЛИНСЬКОГО .  ПЕДАГОГІЧНІ  НАУКИ  

Н. Бугаєць, Т. Гущиної, Т. Жаровцевої, Я. Жу-рецького, Т. Шанскової.  За результатами теоретичних узагальнень виявлено, що подальшого дослідження потре-бують питання підготовки майбутніх виховате-лів до роботи з батьками дітей раннього віку. Отже метою статті є визначення шляхів підго-товки майбутніх вихователів до роботи з бать-ками дітей раннього віку. Термін «педагогічна взаємодія» як поняття в науковій літературі трактується неоднознач-но. У філософії взаємодія розглядається як ка-тегорія, що відображає процеси впливу різних об’єктів один на одного, їх взаємообумовле-ність, взаємоперехід, зміну стану [2, 31–32]. У психології термін «міжособистісна взаємодія» розуміється як сукупність зв’язків і взаємовп-ливів людей, що відбуваються в процесі спіль-ної діяльності. В. Кан-Калік і Н. Нікандров, ви-вчаючи соціально-психологічну взаємодію, роз-глядають її як механізм спілкування і ототож-нюють її з процесом співтворчості. Вони вважа-ють, що педагогічне спілкування – це соціально-психологічна взаємодія, в процесі якої відбува-ється ефект взаємозараження. Його основою є педагогічне співпереживання, емоційна спіль-ність переживання педагога і дитини [8, 36]. Педагогічна взаємодія є необхідною умо-вою ефективності педагогічного процесу. По-няття «взаємодія» включає в себе в єдності пе-дагогічний вплив і власну активність вихован-ця, що виявляється у відповідних уявленнях або опосередкованих впливом на педагога й на себе самого (самовиховання). Пропаганда педагогічних знань з метою підвищення педагогічної освіти батьків, органі-зація й проведення позаурочних заходів, спря-мованих на опанування батьками педагогічних знань – це головні завдання освітньої установи у роботі з батьками. Основними напрямами взаємодії дошкіль-ного навчального закладу та сім’ї є: 
– залучення батьків до життя гупи; 
– узгодженість у підході до дитини; 
– кваліфікована допомога та підтримка в складних педагогічних і життєвих ситуа-ціях; 
– інформованість батьків про життя групи, про виховний процес, про всі можливості, які сім’я може використовувати для ви-ховання своєї дитини, справедливе роз-в’язання конфліктів. У розвиваючій освіті студентові спочатку треба зрозуміти, навіщо потрібні ці знання, як 

вони пов’язані з його індивідуальними потре-бами, прийняти через знання постановку на-вчального завдання і на цій основі зробити йо-го частиною свого знання. Таким чином, при розвиваючій освіті той, що навчається є суб’єк-том навчальної діяльності, яку він здійснює, усвідомлено і самостійно. Слід підкреслити, що сучасні вимоги до рівня і якості професійної підготовки вихователя до взаємодії з батьками дітей раннього віку, вимірюються тим, наскіль-ки вимоги відповідають освітньому стандарту.  У літературі професійна підготовка розгля-дається як процес оволодіння знаннями, навич-ками й уміннями, що дозволяють виконувати роботу в певній області діяльності. Професійна підготовка має на меті прискорене придбання студентами вмінь і навичок, необхідних для виконання певної роботи [9]. У процесі професійної підготовки форму-ється готовність студента до роботи з дітьми та їхніми батьками. З позиції компетентнісного підходу існують основні компоненти професій-ної компетентності вихователя: готовність, здатність, спрямованість, які необхідно форму-вати у студентів в процесі підготовки їх до про-фесійної діяльності. Компетентність у літературних джерелах визначають як «сферу стосунків існуючих між знаннями і діями в людській практиці» [6], а «...компетентнісний підхід припускає значне посилення практичної спрямованості освіти», як явище «складається з декількох компонен-тів. Частина з них відноситься до когнітивної сфери, а частина – до емоційної. Вони заміню-ють один одного в якості складових ефективної поведінки» [5]. Професійні знання вихователя в області ро-боти з батьками дітей раннього віку складаються з пізнання закономірностей і особливостей пси-холого-педагогічного розвитку дітей вказаного віку, зі знання вікових та індивідуальних можли-востей, діагностики і результатів виховних дій на дітей раннього віку, форм та методів роботи педагога з батьками дітей раннього віку. Готовність, здатність здійснювати педаго-гічну взаємодію з батьками дітей раннього віку є сформованістю особистісно-значимих, профе-сійних якостей вихователя, що дозволяють ефективно здійснювати педагогічну діяльність з батьками дітей раннього віку і сприяти досяг-ненню результатів у процесі взаємодії. Зі сказаного можна зробити висновок, що актуальна сутність компетентності полягає в 
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перенесенні акценту з підготовки фахівця з си-стеми, що відповідає на питання «що», на ак-цент навчання способам дії, що відповідає на питання «як». Де основними критеріями рівня професійної компетентності, у тому числі май-бутніх вихователів, є готовність, здатність, спрямованість на виконання діяльності, тому що компетентний фахівець гнучко орієнтуєть-ся в зміненні обставин. Він мотивований на ви-конання професійної діяльності, володіє необ-хідними знаннями й уміннями, а також алгори-тмами діяльності, керується в діяльності і пове-дінці культурними і моральними цінностями суспільства.  Таким чином, процес формування профе-сійної готовності у майбутніх вихователів до взаємодії з батьками дітей раннього віку при-пускає якісний перехід від низького рівня до рівня, більш високого. Отже, для підвищення рівня готовості май-бутніх вихователів до педагогічної взаємодії з батьками дітей раннього віку, роботу було ор-ганізовано у кілька етапів. Перший етап означеної роботи передбачав моделювання спілкування у майбутній діяль-ності. Саме на цьому етапі здійснювалося своє-рідне моделювання процесу спілкування дитя-чого садка і сім’ї та підготовка вихователів до педагогічної взаємодії з батьками.  Проводячи роботу з батьками щодо вихо-вання дитини в сім’ї, вихователь вступає в кон-такт з батьками. Тому йому необхідно володіти певними комунікативними вміннями, необхід-ними для налагодження педагогічно доцільних взаємин з учасниками педагогічного процесу. Ці вміння вихователю спочатку в готовому вигляді не дано. Стихійно створений досвід комунікатив-ної діяльності вимагає вдосконалення. Основни-ми компонентами комунікативного процесу є: сприйняття і розуміння іншої людини і разом з тим уміння «подавати себе», самовиражатися; вміння зближувати точки зору – свою і співроз-мовника; вміння управляти спілкуванням, вно-сити в нього необхідні корективи. Будучи засво-єними, ці вміння виступають як узагальнена якість особистості – товариськість. У педагога повинні бути сформовані такі комунікативні вміння: встановлювати педагогічно доцільні від-носини з дітьми, колегами, батьками (розуміти іншу людину, вступати в контакт і «вести» спіл-кування); здійснювати індивідуальний підхід до батьків в процесі спілкування; зацікавлюва-ти батьків перспективою їхньої діяльності; ви-

користовувати різні способи педагогічного впливу на спілкування батьків з дітьми; долати психологічні бар’єри спілкування з батьками; проявляти доброзичливість у спілкуванні з ба-тьками і дітьми [3]. Засобами реалізації висуну-тих завдань виступили: гра «Павутинка»; впра-ви: «Коробка», «Цікаве питання», «Інтерв’ю», «Невдалі і бажані фрази», «Зрозумій мене». Дані вправи сприяли формуванню позитивного досві-ду спілкування як вербальним, так і невербаль-ним способом, і розвитку навичок співпраці в системі вихователь-батьки. Наступний етап – організація продуктивної взаємодії. Особливу роль в роботі з батьками щодо виховання дітей в сім’ї відіграють органі-заторські вміння. Вихователь не може бути ак-тивним організатором, не володіючи добре роз-виненими вміннями передбачати і планувати свою діяльність, розуміти іншу людину і спілку-ватися з нею, переконувати її. Тому організа-торські вміння займають особливе місце в ро-боті вихователя з батьками щодо виховання дітей раннього віку в сім’ї. До них відносять вміння: координувати виховну роботу дитячо-го садка і сім’ї з виховання дітей раннього віку; надавати допомогу батькам в організації педа-гогічно доцільного впливу на дитину з метою виховання; організовувати традиційні і нетра-диційні форми роботи з батьками; встановлю-вати педагогічно доцільне спілкування вихова-телів з батьками [3]. Засобами реалізації завдань даного етапу виступили активні форми і методи підготовки: аналіз педагогічних ситуацій (ефективним ви-явився метод групового обговорення педагогі-чних ситуацій); навчально-педагогічні ігри («Консультування», «Батьківські збори»); дис-кусії («Дитяча впертість, як чинити батькам», «Мова дорослих – приклад для дитини», «Виконання батьківських функцій: хто кра-ще?»); самостійне ініціювання проблемних ситу-ацій у взаємодії з батьками дітей раннього віку, про труднощі у вихованні (записували запитан-ня, готували відповіді на них, імітували просвіт-ницько-консультативну діяльність під час прак-тичних занять, комбінуючи різні варіанти їх роз-в’язання). Важливим етапом виступила реаліза-ція проекту «Дитячий садок відкритий для всіх». Виконуючи даний проект студенти мали змогу спланувати майбутню діяльність у взаємодії пе-дагога з батьками дітей раннього віку, запропо-нувати інноваційні форми взаємодії вихователя і батьків та наповнити їх новим змістом.  
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Наступним етапом підготовки майбутніх вихователів до забезпечення єдності громадсь-кого та сімейного виховання на дошкільній сту-пені освіти дітей раннього віку було створення умовного інформаційного видання для батьків «Домашній вихователь». Майбутні педагоги отримали можливість подати необхідну мето-дичну інформацію з питань виховання і навчан-ня дітей, їх оздоровлення. Для підготовки видан-ня студентів було поділено на мікрогрупи. Ко-жен член мікрогрупи відповідав за свою рубри-ку. Студенти аналізували, вибирали відповідний матеріал. У мікрогруп визначилися терміни під-готовки статей. Виконання основного обсягу роботи передбачалося у поза навчальний час. Таким чином, рубрика «Зростаємо, граючи» містила інформацію для батьків: як правильно організувати дитячі ігри, які іграшки необхідні дітям раннього віку. А рубрика «Домашня ігро-тека» познайомила з простими, але дуже ціка-вими, а головне корисними іграми для дітей раннього віку, в які батьки зможуть пограти з дитиною в будь-який зручний для них час. Так з’явилися: «Ігри на кухні», «У вільну хвилинку», «По дорозі в дитячий сад». Таким чином підготовка вихователя до ус-пішного вирішення професійно значущих про-блем неможлива без урахування запитів сучас-ної сім’ї. Обґрунтування системи підготовки майбутніх вихователів до педагогічної взаємо-дії з батьками дітей раннього віку здійснено з урахуванням низки недоліків у професійній підготовці майбутніх педагогів дошкільних на-вчальних закладів та особливостей формуван-ня усвідомленого батьківства та батьківської компетентності. За результатами теоретичних узагальнень виявлено, що подальшого дослідження потре-бують питання підготовки майбутніх виховате-лів до роботи з батьками з різних типів сімей. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  
К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ  

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Статья посвящена исследованию проблемы подготовки будущих воспитателей к педагогиче-

скому взаимодействию с родителями детей раннего возраста. Выявлено, что условия глобальной 
конкуренции на рынке труда требуют от педагогов дошкольного воспитания высокого уровня 
профессиональной компетентности, в работе с родителями детей раннего возраста в частно-
сти. Целью статьи является определение путей подготовки будущих воспитателей к работе с 
родителями детей раннего возраста. Охарактеризован этапы повышения уровня готовности бу-
дущих воспитателей к педагогическому взаимодействию с родителями детей раннего возраста. 
Среди них можно выделить: моделирование общения в предстоящей деятельности, организация 
продуктивного взаимодействия, создание условного информационного издания для родителей де-
тей раннего возраста. 

Ключевые  слова :  педагогическое взаимодействие, родители, дети раннего возраста, буду-
щие воспитатели.  
Buzduhan O.   

SYSTEM OF WORK ON TRAINING OF FUTURE PRESCHOOL TEACHERS  
FOR PEDAGOGICAL INTERACTION WITH PARENTS OF EARLY AGE CHILDREN 

The article is devoted to a research of the problem of future preschool teachers’ training for pedagogical 
interaction with parents of early age children. It has been revealed that the conditions of the global compe-
tition in labor market require high level of professional competence from teachers of preschool education, in 
work with parents of early age children in particular. The aim of the article is to determine the ways of 
training of future preschool teachers for work with parents of early age children. 

It has been established that the main tasks of the educational institution in working with parents of 
early age children are: the promotion of pedagogical knowledge for the purpose of improving the parents’ 
pedagogical education, organizing and holding extra-hour activities, which are aimed at mastering the 
pedagogical knowledge by parents. The main directions of interaction between a preschool educational in-
stitution and a family have been determined. According to this, the stages of improving the level of readiness 
of future preschool teachers for pedagogical interaction with parents of early age children have been char-
acterized. Among them we can distinguish: modeling of the communication in the forthcoming activity, or-
ganization of productive interaction, creation of the conditional information publication for parents of early 
age children. 

Key words:  pedagogical interaction, parents, early age children, future preschool teachers. Стаття надійшла до редколегії 11.05.2017 
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Процеси інтеграції і глобалізації ставлять перед вищими навчальними закладами завдан-ня формувати гармонійно розвинену особис-тість, здатну здійснювати ефективну міжкуль-турну комунікацію, а відтак успішно функціо-нувати в суспільстві. Саме тому у процесі підго-товки майбутніх філологів іноземної мови, зда-тних користуватися різноманітними стратегія-ми мовлення, вербальними, невербальними та паравербальними засобами у процесі досягнен-ня комунікативних інтенцій, персуазивність (стратегія переконання) в комплексі аргумен-тативних, емотивних та оцінних тактик стає ефективною комунікативною стратегією.  Прагматичний аспект комунікативної ді-яльності наразі став наріжним каменем фунда-ментальних та прикладних досліджень не лише лінгвістів, а й методистів, які присвячують нау-кові праці пошуку шляхів формування внутріш-ніх ресурсів, необхідних для побудови ефектив-ної комунікативної діяльності особистості. Ана-ліз теоретичних і практичних напрацювань та-ких вчених як І. Антонова, О. Баранова, С. Бори-сова, Г. Гаврилова, А. Голоднов, О. Дідух, Д. Нос-кова, присвячених навчанню студентів ВНЗ різ-них аспектів персуазивності, дав можливість встановити, що вчені приділяли увагу форму-ванню аргументативних умінь та стратегій. Проте вважаємо, що персуазивне мовлення не може досягати повною мірою інтенції адресан-та, якщо воно позбавлене емотивних та оцін-них тактик, які надають мовленню більшої ви-разності та перлокутивної сили. Теоретичні праці з лінгвістики, методики, психолінгвістики, педагогічні спостереження за 

процесом навчання англійської мови студентів-філологів дозволили нам висунути гіпотезу, яка ґрунтується на припущенні, що ефектив-ність навчання майбутніх філологів англійсько-го усного монологічного персуазивного мов-лення зумовлена і буде високою, якщо студен-ти в межах домінантної персуазивної стратегії мовлення будуть використовувати визначені нами аргументативні, емотивні та оцінні такти-ки, а також засоби їх вербального та невербаль-ного вираження, якщо буде дотримано етап-ність процесу навчання, забезпечено процес навчання системою спеціально підготовлених вправ та завдань.  Розроблена гіпотеза потребувала прове-дення перевірки в ході експериментального навчання. Поділяючи погляди П. Гурвича, методич-ний експеримент розуміємо як організовану для вирішення методичної проблеми спільну діяльність учасників експерименту та експери-ментатора, невід’ємними ознаками якого є: то-чна обмеженість у часі, визначення гіпотези, яка підлягала експериментальній перевірці, розроблення плану та структури експерименту відповідно до висунутої гіпотези, вимірювання вихідного і заключного стану знань, навичок та вмінь учасників експерименту [4, 39–40]. Окрім означених характеристик експерименту, на ос-нові аналізу дисертацій, захищених з методики навчання іноземних мов за останні десятиліття [2; 5; 6; 7], додаємо визначення мети та завдань експерименту в цілому та його етапів зокрема, об’єктів експериментального дослідження, до-бір учасників експерименту, визначення варі-йованої та неварійованих умов експерименту.  
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ  
МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ  

АНГЛІЙСЬКОГО УСНОГО МОНОЛОГІЧНОГО  
ПЕРСУАЗИВНОГО МОВЛЕННЯ 

В статі висвітлюються результати перевірки ефективності розробленої методики навчання 
майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення. Описано етапи 
експерименту та критерії оцінювання умінь продукувати монологічне персуазивне мовлення.  

Ключові  слова :  експериментальне навчання, критерії оцінювання, персуазивне мовлення, 
монологічне мовлення, U-критерій Манна-Уітні. 
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Мета експерименту полягала у перевірці ефективності авторської методики навчання майбутніх філологів англійського усного моно-логічного персуазивного мовлення у чотири етапи з дотриманням окреслених вербальних, невербальних та паравербальних засобів, жан-рово-композиційних особливостей аналітично-го коментаря та публічного виступу, на основі визначених підходів та принципів, за допомо-гою методів вправляння та проектів, а також з використанням розробленої нами підсистеми вправ та завдань. Відповідно до поставленої мети було ви-значено низку завдань експерименту: 1) провести передекспериментальний зріз для виявлення підсумкового рівня сфор-мованості умінь англійського усного мо-нологічного персуазивного мовлення у студентів контрольної групи (КГ), які вивчали англійську мову не за авторсь-кою методикою; 2) підготувати матеріали експерименту, спланувати хід та організацію експери-ментального навчання;  3) провести експериментальне навчання за авторською методикою, запровадивши два її варіанти;  4) провести післяекспериментальний зріз для виявлення підсумкового рівня сфор-мованості умінь англійського усного мо-нологічного персуазивного мовлення у студентів експериментальних груп (ЕГ), які вивчали англійську мову за авторсь-кою методикою; 5) проаналізувати результати післяекспе-риментального зрізу, порівняти резуль-тати студентів КГ та ЕГ, результати двох ЕГ, які навчалися за двома варіантами авторської методики;  6) за статистичних методів здійснити опра-цювання даних результатів експеримен-ту, довести або спростувати ефектив-ність авторської методики в цілому та кожного з її варіантів зокрема. За характером експеримент був природнім, вертикальним та відкритим [4, 26–36]. Об’єкта-ми експериментального дослідження стали вміння студентів продукувати англійське усне монологічне персуазивне мовлення в жанрах аналітичного коментаря та публічного виступу.  У процесі експериментальної роботи пере-вірявся рівень сформованості знань, навичок та вмінь, а саме:  
– знання предмету повідомлення, функціо-нальних підтипів персуазивного мовлен-

ня (аргументування, спростування, поле-міка), композиційних особливостей, сис-теми необхідних тактик, мовних засобів лінгвосоціокультурних особливостей реалізації персуазивного мовлення в жа-нрах аналітичного коментаря та публіч-ного виступу; 
– лексичні, граматичні, фонетичні, лінгво-соціокультурні та стилістичні навички, необхідні для продукування англійсько-го усного монологічного персуазивного мовлення; 
– інтерпретаційні, організаційно-прогнос-тичні, лінгвостилістичні, стратегічно-прагматичні, жанрово-композиційні, со-ціокультурні, тактичні та текстово-про-дуктивні вміння. До неварійованих умов експерименту ми віднесли: незмінний склад студентів у навчаль-них групах; цілі та зміст навчання англійського усного монологічного персуазивного мовлен-ня; підходи, принципи, методи навчання, мате-ріали для навчання персуазивного мовлення, комплекси вправ та етапи їх реалізації; однако-ва кількість годин на навчання персуазивного мовлення в жанрах аналітичного коментаря та публічного виступу; об’єкти контролю і крите-рії оцінки умінь та навичок студентів. Варійованою умовою експерименту була наявність некомунікативних вправ на тактико-умовно-комунікативному етапі в ЕГ2 та їх від-сутність в ЕГ1. Вибір такої варійованої умови зумовлений тим, що студенти-філологи четвер-того курсу мають високий рівень лексичної, фонетичної, граматичної, лінгвосоціокультур-ної компетентності. Тому постало питання: чи потрібно упроваджувати в навчання спеціальні вправи для формування відповідних навичок, чи можна перейти з рецептивно-аналітичного етапу до роботи з одиницями тактичного рівня, уникнувши роботи з рівнем мовних одиниць. В експерименті взяли участь 82 студенти (2 експериментальні групи: ЕГ1 – 24 осіб, ЕГ 2 – 22 осіб, та об’єднана контрольна група КГ у складі 36 осіб) четвертого курсу Київського націо-нального університету імені Тараса Шевченка, які навчаються за спеціальністю «Філологія» в межах навчальної дисципліни «Практичний курс другої мови (аспект: практика мовлення)». Добираючи дві ЕГ з числа студентів 4 курсу ба-калаврату, ми переслідували ціль запровадити два варіанти авторської методики і вибрати більш оптимальний, зіставити результати на-вчання студентів ЕГ після навчання за авторсь-
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кою методикою з результатами студентів КГ, тим самим підтвердити або спростувати ефек-тивність авторської методики.  Експеримент тривав 48 годин, з яких част-ка аудиторних зайняла 28 годин. Структуру методичного експерименту представлено у таблиці 1. Для реалізації експерименту, а також для виявлення його якісних та кількісних результа-тів необхідно було визначитися з критеріями та нормами оцінювання знань, навичок та вмінь студентів. Аналіз наукових праць, прис-вячених оцінюванню умінь усного монологіч-ного мовлення [3; 5; 6] дав можливість дібрати низку критеріїв для оцінювання персуазивного мовлення, зокрема: критерій інформативності повідомлення, критерій цілісності повідомлен-ня (дотримання теми, зв’язність мікротем з го-ловною темою повідомлення, дотримання ком-позиції повідомлення з урахуванням функціо-нального підтипу (аргументування, спросту-вання, полеміка). Проте означені критерії не дозволяють якісно здійснити моніторинг опа-нування студентами іншомовного монологіч-ного персуазивного мовлення, тому нами було 

виділено ще чотири критерії. Критерії та норми оцінювання унаочнено в таблиці 2.  Перевірку рівня сформованості умінь про-дукувати персуазивні висловлювання студен-тами, які вивчали англійську мову як фах упро-довж усього періоду навчання, в передекспери-ментальному зрізі в КГ та післяексперимен-тальному зрізах у ЕГ1 та ЕГ2 ми здійснювали за допомогою завдання на підготовку у міні-групах (по 4 особи) доповіді-переконання на такі теми:  
– Мої університетські роки (виступ перед першокурсниками про досвід та здобут-ки вашого навчання в університеті);  
– Успіх вашої кар’єри та правильність ви-бору (переконайте роботодавців або чле-нів відбіркової комісії, що ви є кращим кандидатом на посаду або отримання стипендії на навчання);  
– Майбутнє країни в наших руках (участь у публічній полеміці на зборах студентсь-кого активу університету);  
– Скажи палінню – ні! (агітаційний виступ до міжнародного дня відмови від палін-ня). 
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№ Етапи  експерименту Час  проведення Кількість годин  на 1 групу Кіль-кість груп Завдання  етапів 1 Передекспери-ментальний зріз Лютий  2017 р. 4 години на 1 групу (2 год. на презентацію аналітич-ного коментаря і 2 год. – на публічний виступ) 

2 Для виявлення підсумкового рівня сформованості умінь англійського усного монологічного персуазивного мовлення у студентів КГ. 2 Експеримен-тальне навчан-ня Лютий – березень 2017 р. 20 год. аудиторних і 20 год. самостійної роботи на групу 2 Упровадження авторської методики навчання англійського усного моно-логічного персуазивного мовлення у двох її варіантах. 3 Післяекспери-ментальний зріз Квітень 2017 р.   4 години на 1 групу (2 год. на презентацію аналітич-ного коментаря і 2 год. – на публічний виступ) 
2 Виявлення підсумкового рівня сфор-мованості умінь англійського усного монологічного персуазивного мов-лення у студентів ЕГ, які навчалися за авторською методикою. 

Таблиця 1 – Структура методичного експерименту 

Кількість балів Критерій 5-4-3-2-1 Критерій інформативності повідомлення 5-4-3-2-1 Критерій цілісності повідомлення 5-4-3-2-1 Критерій відповідності мовленнєвих тактик домінантній персуазивній стратегії 5-4-3-2-1 Критерій кількості та розмаїття використання мовленнєвих тактик 5-4-3-2-1 Критерій відповідності вербальних, невербальних та паравербальних засобів реалізації мовленнєвих тактик 5-4-3-2-1 Критерій дотримання норм персуазивної комунікації, регламентованої англомовною культурою або субкультурою певних груп 
Максимальна кількість балів – 30 балів 

Таблиця 2 – Критерії оцінювання умінь усного англійського монологічного персуазивного мовлення 
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Виступи учасників експерименту проаналі-зовано відповідно до критеріїв оцінювання із виставленням відповідної кількості балів за кожним критерієм, після чого обчислювався коефіцієнт навченості за В. Беспальком [1].  За результатами передекспериментально-го зрізку середній коефіцієнт навченості склав 0,71. Хоча такий показник вважається достат-нім, все ж слід відзначити, що середній коефіці-єнт навченості по кожному критерію вказував, що у студентів на фоні сформованості на доста-тньому рівні таких якостей як інформативність та цілісність повідомлень, потребують суттєво-го покращення саме ті якості мовлення, які ви-значають характеристики персуазивності. Аналізуючи підготовлені студентами КГ доповіді-переконання, ми мали можливість пе-ресвідчитись, що студенти надають переваги суто аргументуванню, натомість бракує емоти-вної та оцінної інформації. Серед інших недолі-ків варто відзначити такі: близько ¼ студентів для переконання співрозмовника використову-вали інформацію з власного досвіду, з недосто-вірних джерел, що нівелювало персуазивну фу-нкцію повідомлення, відсутність системного використання персуазивних тактик або вико-ристання однотипних тактик, здебільшого це тактики прямої аргументації, посилання на ав-торитетну думку, квантифікації, прямого при-пису до дії, суб’єктивної оцінки, змішання пер-суазивного мовлення з інформаційно-наратив-ним. Однак ще більше труднощів студенти ви-явили у використанні невербальних та параве-рбальних засобів реалізації мовленнєвих так-тик, тим самим мовлення було позбавлене екс-пресії, емоційності, що суттєво відобразилося на реалізації домінантної персуазивної стратегії. Усе це свідчило про те, що переважна біль-шість студентів не готові до вільного користу-вання англійським усним монологічним мов-ленням на тактичному рівні.  Експериментальне навчання тривало 40 годин, з яких 20 годин (10 годин аудиторних і 10 годин самостійної роботи) було відведено на навчання студентів продукувати персуазивне мовлення в жанрі аналітичного коментаря, а також 20 годин (10 годин аудиторних і 10 го-дин самостійної роботи). Експериментальне навчання здійснювалося у чотири етапи і за допомогою відповідної підсистеми вправ та завдань: на І етапі (рецептивно-аналітичному) використовувалися рецептивні аналітичні за-вдання на читання та рецептивні аналітичні 

завдання на аудіювання (завдання на інтерпре-тацію змісту та смислу персуазивних публіцис-тичних текстів, завдання на визначення тактик персуазивного мовлення, завдання на визна-чення композиційних та жанрово-стилістичних особливостей аналітичного коментаря / публі-чного виступу, завдання на визначення можли-вого прагматичного ефекту); на ІІ етапі (такти-ко-умовно-комунікативному – некомунікативні вправи (лексичні, граматичні, фонетичні, лінг-восоціокультурні) та умовно-комунікативні репродуктивні вправи (лексичні, граматичні, лінгвосоціокультурні, фонетичні вправи, впра-ви на конструювання різних персуазивних так-тик); на ІІІ етапі (репродуктивному) студенти відтворювали зразки текстів з дотриманням домінантної персуазивної стратегії; на остан-ньому IV етапі (стратегічно-комунікативному) працювали над проектними завданнями. В експериментальному навчанні застосову-валися два варіанти авторської методики, які різнилися наявністю некомунікативних вправ на тактико-умовно-комунікативному етапі в ЕГ2 та відсутністю цих вправ в ЕГ1. У ході післяекспериментального зрізу в ек-спериментальних групах було встановлено під-сумковий рівень сформованості умінь продуку-вати майбутніми філологами усне англійське монологічне персуазивне мовлення. Зведені результати передексперименталь-ного зрізу в КГ та післяекспериментального зрізу в ЕГ1 та ЕГ2 подано в таблиці 3. Для того, щоб довести, що результати КГ та ЕГ, а також ЕГ1 та ЕГ2 відображають закономір-ну розбіжність в якості мовленнєвих умінь сту-дентів, ми провели статистичну обробку ре-зультатів передекспериментального та після-експериментального зрізів студентів експери-ментальних та контрольних груп за допомогою U-критерія Манна-Уітні [8, 224–245].  Таким чином, у результаті експерименту встановлено, що в обох експериментальних групах, де було запроваджено авторську мето-дику навчання майбутніх філологів англійсько-го усного монологічного персуазивного мов-лення, якість умінь продукувати монологічне персуазивне мовлення виявилася вищою, ніж в контрольних, що підтверджує ефективність обох варіантів розробленої методики. Зістав-ний аналіз результатів студентів двох експери-ментальних груп з використанням U-критерія Манна-Уітні показав, що суттєвих відмінностей щодо ефективності між варіантами А (наявність некомунікативних вправ на тактико-умовно-
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комунікативному етапі в ЕГ2) і Б (відсутність некомунікативних вправ на тактико-умовно-комунікативному етапі в ЕГ1) не спостерігаєть-ся. Однак враховуючи те, що результати студе-нтів ЕГ2 (СКН склав 0,86) за середніми матема-тичними показниками виявилися дещо вищи-ми, ніж результати студентів ЕГ1 (СКН склав 0,81), вважаємо доцільним використовувати у процесі навчання персуазивного монологічного мовлення некомунікативні вправ на тактико-умовно-комунікативному етапі. 
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за критеріями оцінювання 

№  Середні показники  в групах КГ ЕГ1 ЕГ2 1 Критерій інформативності повідомлення 4,2 4,042 4,364 2 Критерій цілісності повідомлення 4,1 4,083 4,273 3 Критерій відповідності мовленнєвих тактик домінантній персуазивній стратегії 3,25 4,0 4,182 4 Критерій кількості та розмаїття використання мовленнєвих тактик 3,2 4,042 4,318 5 Критерій відповідності вербальних, невербальних та паравербальних  засобів реалізації мовленнєвих тактик 3,3 4,0 4,227 6 Критерій дотримання норм персуазивної комунікації, регламентованої  англомовною культурою або субкультурою певних груп 3,4 4,042 4,318   Середній бал навченості 21,388 24,208 26,68   Середній коефіцієнт навченості 0,71 0,81 0,86 
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БУДУЩИХ ФИЛОЛОГОВ АНГЛИЙСКОЙ УСТНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПЕРСУАЗИВНОЙ РЕЧИ 

В статье освещаются результаты проверки эффективности разработанной методики обуче-
ния будущих филологов английской устной монологической персуазивной речи. Описаны этапы экс-
периментального обучения и критерии оценивания умений продуцировать монологическое персуа-
зивное высказывание.  

Ключевые  слова :  экспериментальное обучение, критерии оценивания, персуазивная речь, 
монологическая речь, U-критерий Манна-Уитни. 
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EXPERIMENTAL VERIFICATION OF METHODS OF TEACHING ORAL PERSUASIVE  

SPEECH IN ENGLISH FOR PROSPECTIVE PHILOLOGISTS  
The article covers the results of the experiment that prove the effectiveness of the suggested methods of 

teaching prospective philologists oral persuasive speech in English. It presents the stages of the experimen-
tal verification and the estimation criteria of the skill to deliver the persuasive speech.  
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ЕФЕКТИВНІ ФОРМИ РОЗВИТКУ  
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА  
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ,  

ДІЛОВА БЕСІДА , ДІЛОВА НАРАДА 
Стаття присвячена проблемі розвитку технологічної компетентності керівників навчальних 

закладів; показані підходи щодо розвитку ефективних форм професійних комунікацій; розроблені 
спеціальні правила щодо набуття необхідних знань, вмінь щодо організації та проведення ділового 
спілкування, ділової бесіди та ділової наради; показані основні прийоми, що дозволяють уникнути 
конфлікту керівнику навчального закладу.  

Ключові  слова :  ділове спілкування, ділова бесіди, ділова нарад, компетентність, професійна 
компетентність, технологічна компетентність, управлінська комунікації.  

Сучасний етап реформування освіти Украї-ни характеризується її інтеграцією у світовий освітній простір та передбачає розвитку профе-сіоналізму кадрового потенціалу, підтримання неформальної та інформальної освіти грома-дою за умов децентралізації в суспільстві. Кері-вник навчального закладу, рівень його профе-сійної компетентності, зокрема її технологічної складової, є необхідними пріоритетними за-вданнями неперервної освіти, які набувають нових вимог для їх підготовки. Ці зміни супро-

воджуються створенням нової освітньої пара-дигми, спрямованої на формування освіченої, творчої особистості, забезпечення умов для розкриття здібностей, використання досвіду, задоволення освітніх потреб особистості. Розу-міння освіти як оволодіння особистістю певни-ми знаннями, вміннями і навичками та підгото-вка їх до життя переосмислюється і замінюєть-ся поглядом на освіту як сферу її становлення, знаходження кожним особистого сенсу життя сьогодні. Тобто пріоритетним напрямком дер-



94 НАУКОВИЙ  ВІСНИК  МНУ  ІМЕНІ  В .  О .  СУХОМЛИНСЬКОГО .  ПЕДАГОГІЧНІ  НАУКИ  

жавної політики в сучасній освіті є її особистіс-на орієнтація, зокрема і керівника навчального закладу, на педагогіку партнерства. Діалог і багатостороння комунікація між учнями та їх батьками, вчителями та представниками гро-мади змінить односторонню комунікацію «вчи-тель – учень». Сьогодні в Україні серед науков-ців та практиків дискутуються питання щодо важливої ролі розвитку професійної компетен-тності керівника навчального закладу, який має створити технологічно структуру громад-ського самоврядування закладу освіти, присто-сувавши її до діяльності за умов повної автоно-мії школи. Теоретичні основи дефініції професійної компетентності вивчали такі вчені, як М. Ши-шов, В. Кальней, С. Бондар, А. Хуторський, В. Болотов, В. Сєріков, І. Зимня та ін. Їх дослі-дження підкреслюють важливу роль розвитку технологічної компетентності керівника навча-льного закладу як складової його професійної компетентності [3, 274]. Поняття «технологічна компетентність» вперше було використано науковцями як здат-ність та готовність встановлювати технологіч-но контакти з іншими особами за наявністю мережевої комунікації. Це дослідження підкрес-люють важливу роль розвитку технологічної компетентності керівника навчального закладу в системі післядипломної освіти [3;11]. У контексті проблеми підвищення рівня розвитку технологічної компетентності керів-ника навчального закладу в системі післядип-ломної освіти є певний досвід активних пошу-ків в цьому напрямі. Сьогодні важливими кри-теріями ефективності сучасних освітніх проце-сів є сформованість громадянської освіченості, професійної компетентності, виховання поваги до прав людини, толерантність, вміння знахо-дити компроміс. Звертаючись до нашого дослі-дження, більш детально зупинимось на одному з поданих критеріїв рівнів розвитку професій-ній компетентності керівника навчального за-кладу – технологічної компетентності як скла-дової його професійної компетентності . Метою статті є розкриття поняття техноло-гічної компетентності керівника навчального закладу і обґрунтування її значення для ефек-тивного застосування професійних комунікацій в управлінської діяльності. Теоретичний аналіз проблеми дав змогу з’ясувати алгоритм дослідження. Перш за все, ми визначилися з тлумаченням категорії 

«компетентність» у філософському контексті вирішення педагогічної проблеми. У контексті нашого дослідження ми розумі-ємо компетентність як інтегральну якість осо-бистості, що характеризується готовністю роз-в’язувати проблеми, що виникають в процесі життя і професійної діяльності, з використан-ням знань, досвіду, індивідуальних можливос-тей [3, 14].  Визначивши поняття «компетентність» треба з’ясувати їхню ієрархію. Найбільш загаль-на класифікація містить в собі три великі класи [3, 52]: ключові компетентності, котрі визнача-ють здатність керівника навчального закладу до успішної соціалізації кожної особистості; надпрофесійні (іноді їх називають базовими) компетентностями, необхідні для здатності керівника навчального закладу, щоб ефективно управлять та працювати в освітньому середо-вищі; предметні (спеціальні) компетентності, що є основою для здатності керівника навчаль-ного закладу щодо реалізації професійних за-дач. До надпрофесійних компетентностей ми віднесемо технологічну компетентність керів-ника навчального закладу, тобто сукупність знань про технології навчання, уміння і навич-ки їх застосовувати, необхідні для здійснення якісної продуктивної управлінської діяльності.  Тому, технологічну компетентність керів-ника навчального закладу ми розглядаємо як проявлені ним на практиці прагнення і здатно-сті (готовність) реалізувати свій потенціал (знання, уміння, досвід у використанні різнома-нітних технологій управлінських комунікацій) для успішної управлінської діяльності, усвідом-лення значущості особистої самостійності та відповідальності за результати цієї діяльності, необхідність її постійного удосконалення. Більшість дослідників до сутнісних харак-теристик розвитку технологічної компетентно-сті керівника навчального закладу відносять: поглиблене знання різних технологій управлін-ських комунікацій; постійне поновлення знань з даної проблеми для успішного розв’язання управлінських задач; представленість змістов-ного та процесуального компонентів структури технологічної компетентності керівника навча-льного закладу [10; 11]. У понятті розвитку технологічної компе-тентності керівників навчального закладу вио-кремлюють такі якості: готовність керівника до творчого пошуку; висока ефективність ре-
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зультату управлінської діяльності керівника навчального закладу щодо володіння базовими компетентностями (технологічної й інформа-ційно-технологічної); практикоорієнтовна спрямованість управління навчальним закла-дом шляхом базових технологій як основи су-часного інструментарію щодо інноваційної дія-льності всіх учасників освітнього процесу; спів-відношення критерію самостійності та відпові-дальності керівника навчального закладу щодо забезпечення повної автономії закладу освіти; формування мотивації самовдосконалення, спрямованого на результати застосування ін-новаційних методик в управлінні, навчанні й вихованні; академічна мобільність. Встановлено, що ознаки технологічної ком-петентності керівника навчального закладу передбачають знання, уміння використання різноманітних мережеві технології управління, яки включають в себе ще й мотиваційну, соціа-льну та поведінкову складові. Вони характери-зують інтегровані якості керівника навчально-го закладу, тобто є одним із аспектів його успі-шної управлінської діяльності. Аналізуючи поняття «технологічна компе-тентність», розкриємо її функції в управлінні навчальним закладом [1; 3; 6]. Технологічна компетентність виступає умовою розвитку та набуття зрілої форми ду-мок, мотивів, цінностей, спрямованості керів-ника навчального закладу на інноваційну управлінську діяльність, який прагне самостве-рдитися у власній діяльності, реалізувати твор-чий потенціал, проявити свої здібності, набути авторитету у своїх колег і самого себе. Це вка-зує про мотиваційно-спонукальну функцію тех-нологічної компетентності щодо балансу прав, обов’язків і відповідальності всіх учасників діє-вого партнерства щодо організації життя на-вчального закладу. Технологічна компетентність характеризує пізнавальну та інтелектуальну діяльність кері-вника навчального закладу. Це виявляється в інтересі і засвоєнні особою накопичених освіт-нім простором знань про інноваційні технології управління, навчання й виховання, розширенні особистістю освіченості, кругозору, ерудиції, націлених на перспективний розвиток освіт-ньої діяльності. У цьому можна вбачати прояв гностичної функції технологічної компетентно-сті. Відбиття отриманих знань в практичній діяльності у вигляді умінь і навичок керівника у використанні нових технологій управління, 

навчання й виховання визначає діяльнісну функцію технологічної компетентності. Технологічна компетентність виявляється також у здатності людини до вольових напру-жень, мобілізації своїх сил у подоланні трудно-щів у процесі професійної діяльності, наполег-ливості, витривалості, стриманості, що свідчить про емоційно-вольову функцію технологічної компетентності в структурі особистості. Зазна-чені вище функції забезпечують свідому, вмо-тивовану поведінку і самореалізацію особисто-сті, підтримують емоційний фон, силу, спрямо-ваність, розвивають уміння розв’язувати про-блеми професійного характеру. Комунікабель-ність, відкритість до спілкування і збагачення у процесі міжособистісної взаємодії є результа-том прояву комунікативної функції технологіч-ної компетентності. Виходячи з вищезазначеного, ми можемо зробити висновок, що застосування інновацій-них технологій управління, навчання й вихо-вання повинно спиратися на технологічну ком-петентність керівника навчального закладу, яка уявляє собою процес поглибленого ознайо-млення його з науковими основами різноманіт-них інноваційних технологій, зокрема і мереже-вих, розвиток спеціальних практичних управ-лінських вмінь використовувати дані техноло-гії, розвиток особистих якостей щодо впрова-дження професійних комунікацій, необхідних для роботи в інноваційному освітньому середо-вищі. Досвід і практика переконливо довели, що ефективною формою розвитку технологічної компетентності керівника є розвиток його про-фесійної комунікації. Професійна комунікація є особливим різно-видом професійно-ділового спілкування у про-цесі управлінських дій, що є діалогічною взає-модією керівника і учасників освітнього процесу. Зарубіжні менеджери (американські, англійсь-кі, японські) вважають невміння керівника ефе-ктивно – спілкуватися головною перешкодою на шляху досягнення цілей організації, яку він очолює. 86 % японських менеджерів вважають невміння керівника спілкуватися головною перешкодою на шляху успішної діяльності установи [3, 212]. Ефективну роботу з персоналом фахівці у сфері менеджменту ототожнюють зі здатністю взаємодіяти з колективом і групами фахівців, враховувати мотивацію й емоційний стан пра-цівників, забезпечувати повноцінний інформа-

Н а ді я  В А СИЛ Е Н К О •  Ефективні форми розвитку технологічної компетентності керівника  навчального закладу: ділове спілкування, ділова бесіда, ділова нарада 



96 НАУКОВИЙ  ВІСНИК  МНУ  ІМЕНІ  В .  О .  СУХОМЛИНСЬКОГО .  ПЕДАГОГІЧНІ  НАУКИ  

ційний обмін, досягати точного і вчасного ви-конання завдань, запобігати і вирішувати кон-флікти, спонукати підлеглих до сумісного по-шуку способів ефективного досягнення цілей. Науковці розрізняють функціонально-рольове, міжособистісне і ділове спілкування в основі розвитку технологічної комунікативної компе-тентності фахівця [7; 12]. Функціонально-рольове спілкування відбу-вається на рівні соціальних ролей партнерів (керівник і підлеглий, працівник і працівник тощо), йому властиві певні норми, очікування, спілкування здійснюється ніби у «рольових ма-сках». Міжособистісне спілкування ґрунтується на спільності поглядів, ідеалів, цінностей, моти-вів поведінки. Цей вид спілкування має перева-жно емоційний характер і припускає стосунки неформального плану. У будь-якому колективі є групи співробітників, які спілкуються на мі-жособистісному рівні. Ділове спілкування поро-джується потребами спільної діяльності і пе-редбачає встановлення і розвиток контактів між ними заради загальної справи, чітке усвідо-млення мети. Діловому спілкуванню властиві деякі ознаки і функціонально-рольового, і мі-жособистісного спілкування, бо у ньому пере-тинаються інтереси не тільки, «рольових ма-сок» , але і конкретних людей. Це спілкування з колегами, з підлеглими, з керівництвом, з пред-ставниками влади, з батьками та ін. Дослідження засвідчили, що до 75 % керів-ників відчувають труднощі у різних ситуаціях професійної комунікації. Дослідження у галузі менеджменту засвідчили, що 50–90 % робочого часу працівники всіх рівнів (стратегічного, так-тичного, оперативного) витрачають на різні види спілкування [12].  У психологічній науці, як відомо, розрізня-ють здібності елементарні й складні, загальні й спеціальні, потенційні й актуальні, менш вира-жені й яскраво проявляються. З такого погляду, здібність до професійної комунікації – складна сукупність ціннісно-смислових установок, пси-хологічних якостей, професійної культури. На-ради, засідання, різні бесіди, дискусії, постанов-ка і роз’яснення завдань підлеглим, звіти перед колективом і керівництвом та ін. – усе це різні форми професійної комунікації. Найпоширені-ші форми професійної комунікації керівника навчального закладу з колективом і окремими працівниками – ділова бесіда і ділова нарада.  Ділова бесіда – це передача інформації, об-мін думками з певних питань і проблем, це сло-

весний контакт, ініціатор якого переслідує пев-ну мету. Бесіда слугує оперативному вирішен-ню освітніх і організаційно-педагогічних про-блем, вона пов’язана з потребою робити висно-вки та пропозиції на підставі аналізу ситуації. Прикладом професійної комунікації можуть служити співбесіди при прийомі на роботу і звільненні, аналіз конфліктних ситуацій, обго-ворення професійних труднощів працівників. Характерна межа ділових бесід – ефект зворот-ного зв’язку, який дозволяє керівнику негайно реагувати на вислови співрозмовника. У цьому перевага ділової бесіди над письмовою комуні-кацією (ділові листи, доповіді, циркуляри то-що.). При всій своїй звичності, повсякденності (керівник взаємодіє за день з багатьма людь-ми) ділова бесіда як форма професійної комуні-кації багато що дає фахівцю, дозволяючи йому диференційовано підходити до людини і пред-мету обговорення, виявляти переконання, ви-слуховувати заперечення, критичні оцінки, пропозиції, що підвищують компетентність, сприяє усвідомленню спільності учасників бесі-ди, а також відповідальності керівника, його значущості у вирішенні обговорюваних про-блем і результатів бесіди [4, 55]. Кожен із фахівців, напевно, коли-небудь від-чував неефективність ділових бесід. Причини тому – недостатній рівень технологічних комуні-кативних здібностей і умінь керівника, зроблені ним помилки – або у тактиці бесіди, або у виборі аргументів, або засобів управлінської комунікації.  Керівник навчального закладу має перед-бачати, що людина краще запам’ятовує те, що почула на початку бесіди, а робить те, що почу-ла наприкінці. Ліпший результат бесіди (якщо Ви спонукали співрозмовника щось зробити) – це коли він розпочне виконання відразу після закінчення бесіди. Якщо ж, завершуючи бесіду, Ви вирішите дружньо поговорити про щось, то цим знизите ефект попередніх зусиль.  Керівнику потрібно врахувати, що ділове спілкування є основою розвитку технологічної компетентності, а тому варто уникати типових помилок. Після такого обговорення ваш колега не пригадає багатьох деталей розмови. Невиму-шений обмін думками «про життя» краще пере-нести на початок бесіди – для створення атмос-фери доброзичливості. Ці правила універсальні при підготовці і проведенні ділових бесід, про-те кожний вид бесіди має свої особливості. Роз-глянемо види ділових бесід, до яких віднесено бесіди щодо: прийому на роботу; доручення 
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завдання (отримання завдання); критики за невиконану (неякісно виконану) роботу; звіль-нення працівника; конфліктних ситуацій. На допомогу керівникам навчальних закла-дів нами розроблено спеціальні правила, які регулюють підготовку ділової бесіди і її перебіг. Виділимо типові помилки в організа-ції та проведенні ділових бесід, а також основні прийоми, які дозволяють забезпечити їх ефек-тивність (табл. 1.). Важливий чинник ефективності ділових бесід – сформованість професійних комунікати-вних якостей учасників, особливо керівника, який організовує бесіду. Так, особливе значен-ня надається вмінню слухати: уважно мовчати і бути пасивним співрозмовником; активно слу-хати, підпорядковуючи свою розмову розкрит-тю співрозмовника; оцінювати ситуацію: де потрібний пасивний, а де активний слухач, і ставати тим або іншим у потрібний момент. Ці 

уміння, їх удосконалення – досить складний, хоч і потрібний процес у розвитку комунікатив-них стосунків. Від них залежить ефективність сприйняття мови керівника і у цілому – управ-лінської комунікації загалом.  Ефективність професійної комунікації, як основи розвитку технологічної компетентності навчального закладу, під час ділових бесід зу-мовлюється тим, наскільки фахівець володіє основними техніками рефлексивного і нереф-лексивного слухання. Водночас корисно знати і використовувати арсенал прийомів, які підви-щують ефективність розвитку професійної ко-мунікативної компетентності як сприйняття почутого (табл. 2). До умов ефективного сприй-няття мовлення належать: 1. Правила взаємного розташування парт-нерів – фахівці (зокрема, І. Атвартер) пропону-ють такі межі допустимої відстані між співроз-мовниками: 
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Основні види Типові помилки Основні прийоми, що дозволяють уникнути конфлікту Бесіда під час прийому на роботу Ідеалізація умов, у яких пе-редбачається працювати но-вому співробітникові (учите-леві). Майбутньому працівни-кові обіцяють які-небудь бла-га. Не надають допомоги на етапі адаптації 

Привернути працівника, не відкриваючи труднощі, пока-зати реальні вигоди і переваги майбутньої роботи: мож-ливість зростання і підвищення кваліфікації; вигідні мо-менти в умовах праці; сприятливий морально-психоло-гічний клімат у колективі; наявність баз відпочинку; ная-вність дитячих закладів. Обіцяти повну підтримку і необ-хідну допомогу, особливо спочатку. Прикріпити до пра-цівника-початківця на початку когось із досвідчених спів-робітників Доручення, завдання Доручення дається похапцем, передається через третю осо-бу, доручається першому, хто потрапив на очі. Дається не продумане доручення 
Поєднувати усну інформацію з письмовою; тактовно кон-тролювати чи правильно підлеглий виконує завдання. Письмово фіксувати терміни виконання, відповідальних, форму виконання роботи і звітності про неї Критика за погану роботу Не надаються пояснення. Пе-реходять на підвищений тон. Критикують не вчинок, а лю-дину. Критикують при свід-ках 
Насамперед, вислухати пояснення. Зберігати рівний тон. Перш ніж критикувати, знайдіть, за що похвалити. Крити-куйте вчинок, а не людину. Не шукайте крайніх. Не звину-вачуйте, а разом шукайте рішення. Не критикуйте при свідках. Пам’ятайте: ніщо так не роззброює, як умови і пропозиція почесної капітуляції Бесіда під час звільненні Головна помилка – відмова від бесіди взагалі або нерозу-міння мети такої бесіди: з’я-сувати дійсну причину звіль-нення; отримати оцінку робо-ти, яку покидає 
Вибрати найбільш сприятливий час для бесіди (ранок останнього дня його роботи). Сформулювати конкретні цілі. Досягти атмосфери взаємної довіри. Регулювати на-прям бесіди за допомогою питань, що ставляться: ,,відкритих» – на які не можна відповісти однозначно: ,,Що Ви думаєте?»; ,,Ваша думка?»;Ваші пропозиції?»; ,,Чим Ви це поясните? « 

Таблиця 1 – Типові помилки в організації та проведенні ділових бесід 

Способи сприйняття Прийоми сприйняття почутого Нерефлексивне слухання Слухання (уважне мовчання). Мінімум відповідей. Мінімум питань Мова невербального спілкування Міміка. Зміна висоти голосу й інтонації. Пози і жести Сприйняття Розташування партнерів і зворотній зв’язок 
Таблиця 2 – Умови ефективного сприйняття мовлення  
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Н а ді я  В А СИЛ Е Н К О •  Ефективні форми розвитку технологічної компетентності керівника  навчального закладу: ділове спілкування, ділова бесіда, ділова нарада а) особисті (особливо довірливі) взаємини – відстань до півметра; б) розмов із друзями – від 0,5 до 1,2 м; в) неформальні соціальні ділові стосунки – 1,2–3,7 м (чим формальніші стосунки, тим більша відстань); г) публічні виступи – до 4 м.  Зі збільшенням відстані зростає роль пог-ляду в підтримці контакту. При близькій відс-тані недоречні зустрічі поглядом: співрозмов-ники і без того по черзі дивляться один на од-ного. Природно, у кожному співтоваристві свої норми і традиції (зокрема відстань між співроз-мовниками). 2. Правила організації зворотного зв’язку – відповіді на питання «Як же почути те, що пові-домляється?». Для цього потрібно: а) уникати неточних, багатозначних визна-чень (скоро, днями, недовго тощо, оскіль-ки різночитання цих слів знімає відпові-дальність за результат); б) за потреби уточнювати (якого числа, че-рез скільки днів, у який час тощо); в) ставити уточнювальні або контрольні питання по суті сказаного (користува-тися прийомами рефлексивного слухан-ня, описаними вище). Водночас важливо не переривати контакт поглядів, цілком концентруватися на бесіді, не відволікатися. Вкрай нетактовно займатися під час бесіди чим-небудь ще, для керівника (та і будь-якого співрозмовника) це неприпустимо. Поспіх і нетерпіння, які часто виявляються у поведінці керівника, також неприпустимі. Така манера може бути сприйнята співрозмовником як сумнів у його здібностях, як повна неувага до нього і навіть зневага. Активно слухаючи, концентруючись на потребах співрозмовника, виражаючи розуміння і співчуття, керівник, безумовно, може наблизитися до форм ефекти-вної управлінської комунікації як ділова нара-да. У проведенні ділових нарад (як і ділових бесід) керівнику корисно уникати помилок під час побудови власної промови, а саме: не вмін-ня організувати свої думки перед тим, як їх ви-словити; говорить спонтанно, сподіваючись, а точніше, вимагаючи, щоб інші «встигали» за ним; уживання формулювання, спеціальних термінів, які можуть бути абсолютно незрозу-мілі для співрозмовника; говоріння дуже довге, хоче багато подати інформації, використовую-чи надскладні конструкції, слухачі до кінця 

фрази вже не пам’ятають, що було на початку. Дослідження вчених підтвердили, що 50 % до-рослих людей не сприймають сенсу фрази, як-що вона містить понад 13 слів, а діти семиріч-ного віку насилу розуміють фрази, складені більш ніж із 8 слів. 3. Прагнення висвітлити дуже багато про-блем в одній фразі. 4. Продовження розмови, навіть якщо спів-розмовники не реагують на його мову (втрати-ли суть розмови й інтерес до неї). 5. Говоріння, не звертаючи уваги на реплі-ки співрозмовників, не сприймаючи їхні жести, короткі аргументи, а значить – і їх самих.  Теоретичний аналіз проблеми дослідження надав можливість є розкрити поняття техноло-гічної компетентності керівника навчального закладу і обґрунтувати її значення для ефекти-вного застосування професійних комунікацій в управлінської діяльності керівника навчально-го закладу. При цьому серед умов і чинників технологі-чної компетентності встановлено кілька веду-чих: комплекс знань у галузі управління навча-льними закладами; вміння та навички керівни-ка навчального закладу ділового спілкування, ділової бесіди, ділової наради; здатність адек-ватно і повно сприймати себе та інших людей. І так, технологічна компетентність керів-ника навчального закладу має велике значення в управлінської діяльності фахівців і розгляда-ється як основна її складова. Тому важливо са-ме в період навчання студентів у ВНЗ, поряд з вивченням основних дисциплін, формувати у студентів, розвивати у слухачів курсів підви-щення кваліфікації та професійної підготовки фахівців технологічну комунікативну компете-нтність.  
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Н а ді я  В А СИЛ Е Н К О •  Ефективні форми розвитку технологічної компетентності керівника  навчального закладу: ділове спілкування, ділова бесіда, ділова нарада 

Василенко  Н .  В .   
ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

РУКОВОДИТЕЛЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ: ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ,  
ДЕЛОВАЯ БЕСЕДА, ДЕЛОВОЕ СОВЕЩАНИЕ 

Статья посвящена проблеме развития технологической компетентности руководителей 
учебных заведений; показаны подходы по развитию эффективных форм профессиональных комму-
никаций; разработаны специальные правила приобретения необходимых знаний, умений по органи-
зации и проведению делового общения, деловой беседы и делового совещания; показаны основные 
приемы, позволяющие избежать конфликта руководителю учебного заведения. 

Ключевые  слова :  деловое общение, деловая беседы, деловая совещаний, компетентность, 
профессиональная компетентность, технологическая компетентность, управленческая комму-
никации.  
Vasylenko N.   

EFFECTIVE FORMS OF TECHNOLOGICAL COMPETENCE SCHOOL LEADERS,  
BUSINESS COMMUNICATION, BUSINESS CONVERSATION, BUSINESS MEETING 

This article focuses on the study of the theoretical foundations of the technological competence of school 
leaders. The study found that education leaders have enough knowledge and skills for the development of 
effective forms of professional communication. In this article, we show are special rules for acquiring the 
necessary knowledge, skills and organization of business communication, business talks and business meet-
ings; basic techniques shown to be a successful leader, which avoid conflicts head of the institution. 

Key words:  business communication, business talks, business meetings, competence, professional com-
petence, technological expertise, managerial communication. Стаття надійшла до редколегії 12.05.2017  
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Усвідомлення українцями себе як політич-ної нації наприкінці ХХ століття співпало з по-ширенням Інтернету, але не було ефективно використано протягом перших двох з полови-ною десятиліть незалежності для національно-патріотичного виховання. Революція Гідності та події, що пішли за нею, актуалізували необхід-ність виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції. Інформаційно-комунікаційні технології здатні відіграти в цьому процесі важливу роль. Впровадження інформаційно-комунікацій-них технологій, з одного боку, та патріотичне виховання дітей і молоді, з другого, є актуаль-ними завданнями суспільства, про що свідчать розробка та прийняття: Законів України «Про основні засади розвитку інформаційного суспі-льства в Україні на 2007–2015 роки», «Про осві-ту», «Про загальну середню освіту», «Про захист персональних даних»; «Про електронні докуме-нти та електронний документообіг», Законоп-роекту № 4302 «Про обробку інформації в сис-темах хмарних обчислень»; Національної докт-рини розвитку освіти; Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, за-твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392; нака-зу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.04.2011 року №302 «Про заходи щодо впровадження електронного навчального 

контенту»; проекту Концептуальних засад роз-витку електронної освіти в Україні, розробле-ного Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України у 2012 році, «Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», Концепції національної системи виховання (1996); «Української коза-цької педагогіки», Концепції національно-патріотичного виховання молоді (2009), Конце-пції громадянської освіти та виховання в Украї-ні (2012), Концепції Загальнодержавної цільо-вої програми патріотичного виховання грома-дян на 2013–2017 рр.; Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2015). За останній час науковцями здійснено значну кількість розвідок щодо обох питань. Зокрема, патріотичному вихованню приділяли увагу І. Бех, В. Тернопільська, М. Зубалій, В. Івашковський, Б. Мисак, А. Афанасєв, Т. Анікіна, В. Дзюба, Т. Мельник, В. Третьяков, В. Радзиховський, В. Новосельський, В. Каюков, Г. П’янковський, В. Фарфоровський, О. Коркішко, С. Додурич, В. Дроговоз, М. Качур, В. Коваль, С. Оришко, О. Абрамчук, В. Мірошниченко, Ю. Руденко, М. Тимчик, О. Остапенко, О. Бондарчук, Ю. Мельничук та ін. Теоретичні й методичні засади громадянсько-патріотичного виховання, основи формування системи військового вихо-вання в Україні взагалі та військово-патріотично-го виховання, зокрема досліджують О. Л. Гапе-єва, Я. Б. Зорій, І. В. Колодій, Ю. С. Красильник, 

Л а рис а  В АСИ ЛЬ Є В А •  Національно-патріотичне виховання майбутніх вчителів  музичного мистецтва засобами мережевих та хмарних технологій УДК 37.018.761 
Лариса ВАСИЛЬЄВА кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва  Миколаївського національного університету  імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв, Україна  
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ  
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  
ЗАСОБАМИ МЕРЕЖЕВИХ ТА ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У статті накреслено шляхи впровадження мережевих і хмарних технологій у процес націона-

льно-патріотичного виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва. Уточнено зміст по-
няття «інформаційно-комунікативні технології». Висвітлено етапи розвитку технології Web (0.0
-4.0) та її можливості щодо підвищення ефективності виховного процесу на кожному з етапів. 
З’ясовано, що найбільші можливості для патріотичного виховання надають Web 2.0 і 3.0. Запропо-
новано можливі форми використання цих сервісів щодо національно-патріотичного виховання 
майбутніх вчителів музичного мистецтва. Проаналізовано роль соціальних мереж у патріотично-
му вихованні молоді. Окреслено можливі шляхи використання хмарних технологій (зокрема, Micro-
soft Office 365) у патріотичному вихованні студентів-музикантів. 

Ключові  слова :  національно-патріотичне виховання, мережеві технології, хмарні сервіси, 
вчитель музичного мистецтва. 
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Р. М. Макаров, В. С. Маслов, М. І. Нещадим, О. І. По-пович, Г. Д. Темко, М. І. Томчук, В. В. Шевченко, В. В. Ягупов та ін. У наукових дослідженнях останніх років питання теорії і практики використання сучас-них інформаційних технологій у вищій школі розробляються в різних аспектах: підготовка спеціалістів у системі вищої освіти до викорис-тання комп’ютерних технологій (Є. Громов, О. Кириленко, О. Коношевський, О. Кущенко, О. Муковіз, Л. Покровщук, С. Прийма, І. Шахіна, Л. Шевченко, Ю. Яворик та ін.), інформаційне забезпечення управління навчальним закладом (Л. Калініна, В. Лунячек, Г. Сухович та ін.). Дос-ліджуються проблеми ефективності викорис-тання нових інформаційних технологій як засо-бу формування особистісних якостей (Т. Крама-ренко), художньо-естетичної культури особис-тості (В. Антонюк), творчих здібностей (Н. Олій-ник, Є. Вінниченко).  Разом з тим, незважаючи на обсяг публіка-цій, вивчення можливостей інформаційно-комунікативних технологій як засобу патріоти-чного виховання студентів не можна вважати вичерпаним. Зокрема, питання національно-патріотичного виховання студентів-музикантів засобами інформаційно-комунікативних техно-логії не поставало предметом окремого аналізу. Метою статті є дослідження можливостей використання мережевих та хмарних техноло-гій у національно-патріотичному вихованні майбутніх вчителів музичного мистецтва. В процесі її досягнення ми прагнемо уточнити зміст понять «інформаційно-комунікативні тех-нології», висвітлити можливості технології Web щодо підвищення ефективності виховного про-цесу; проаналізувати можливу роль соціальних мереж у патріотичному вихованні молоді; ви-значити можливі шляхи використання хмарних технологій (зокрема, Microsoft Office 365) у пат-ріотичному вихованні студентів-музикантів. Інформаційно-комунікаційні технології є одним з важливих чинників, що впливають на формування сучасного суспільства. У Законі України «Про Національну програму інформа-тизації» інформаційна технологія визначається як «цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засо-бів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий по-шук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування» [8]. 

Ми погоджуємося з думкою Ю. М. Буро-вицької, яка вважає інформаційно-комуніка-ційні технології загальним терміном, який «підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій, комп’ютерів, підп-рограмного забезпечення, програмного забез-печення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створю-вати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами ІКТ складається з інформаційних технологій (ІТ), а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відео обробки, передачі, мереже-вих функцій управління та моніторингу» [2, 23]. Інформаційно-комунікаційні технології в контексті національно-патріотичного вихован-ня передбачають спілкування, обмін думками, знаннями, почуттями, моделями поведінки та спільну діяльність учасників комунікації, у ході якої формується однаковий погляд на речі та події. Отже, вони інтегрують основні функції соціальної комунікації: інформаційну, експре-сивну, прагматичну [7]. Проаналізуємо можливості трьох основних видів ІКТ (власне комп’ютерних, мультимедій-них, мережевих) щодо організації національно-патріотичного виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва протягом навчання у ВНЗ. Комп’ютерні технології, засновані на робо-ті з текстовими та графічними редакторами, електронними таблицями та базами даних, до-зволяють швидко аналізувати великі масиви інформації. Зменшення витрат часу на діагнос-тику рівня сформованості патріотизму і моніто-ринг його динаміки дозволяє більше уваги при-діляти практичній діяльності щодо національ-но-патріотичного виховання. Можливість поєд-нувати завдяки мультимедійним технологіям різні засоби подання інформації інтенсифікує її вплив, сприяє ефективнішому її засвоєнню, от-же, сприяє якіснішому процесу національно-патріотичного виховання. Також, значні мож-ливості для підвищення ефективності дослі-джуваного процесу відкривають мережеві тех-нології, зокрема технологія Web. Протягом свого існування World Wide Web пройшла кілька етапів експоненціального роз-витку (Web 0.0 – Web 4.0). Розглянемо можли-вості кожного з них щодо національно-патріо-тичного виховання студентської молоді. Пер-ший етап (Web 0.0) – етап доінтернетівських мереж, що включали або лінійні двоточкові сис-теми комунікацій, або квазіпоштові мережі ти-
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Л а рис а  В АСИ ЛЬ Є В А •  Національно-патріотичне виховання майбутніх вчителів  музичного мистецтва засобами мережевих та хмарних технологій пу usenet, biznet, fidonet. Це були перші пошуки і спроби об'єднання локальних інформаційних мереж в глобальну мережу. Передача інформації була переважно односторонньою. Зворотний зв’язок не завжди був безпосереднім тому якість виховного впливу не можна було точно виміряти. Другий етап (Web 1.0) характеризується утворенням мережевої морфології завдяки ви-користанню протоколів Інтернету TCР/IP. Це дозволило користувачеві отримувати будь-яку інформацію, накопичену в ресурсах мережі. Це етап статичних сайтів з HTML-гіпертекстовими зв'язками, односпрямованих потоків інформа-ції, розвитку електронних бібліотек та інфор-маційних каталогів. Останні (бібліотеки та ка-талоги) є необхідною базою патріотичного ви-ховання. Адже накопичення відомостей щодо персоналій, історичних постатей, діячів україн-ської культури та мистецтва, накопичення ау-діо та відео записів творів, спогадів тощо спри-ятиме популяризації, ознайомленню з їх над-баннями великої кількості людей, в тому числі студентів-музикантів. На третьому етапі (Web 2.0) сформувалась інтерактивна «синтаксична» павутина, ядром якої є інформаційно-пошукові системи. Алгори-тми їх роботи базуються на використанні час-тотно-синтаксичного аналізу. Генерація інфор-маційного потоку перебуває в руках користува-чів, отже, Web 2.0 має найбільше можливостей для національно-патріотичного виховання сту-дентської молоді, особливо представників тво-рчих професій. Сервіс пропонує соціальні мере-жі і закладки, Wiki, блоги, підкасти. Вони нада-ють можливість студентам завдяки Інтернет не тільки розміщувати різну інформацію і спілку-ватися, але створювати і працювати у спільних Інтернет-проектах, розвивати та поповнювати сайти, портали, освітні та виховні мережі осо-бистими інформаційними ресурсами. Так, наприклад, блог (англ. blog, від web log – мережевий журнал, щоденник подій) може бути використаний як щоденник справ, у переліку яких концерти до пам’ятних дат української історії, концерти студентів одного або декіль-кох педагогів, концерти, присвячені ювілеям видатних українських композиторів, відомих діячів музичного мистецтва. Використовуючи сервіс Web 2.0, майбутні вчителі музичного мистецтва мають можли-вість створити сторінку підшивки патріотично-го спрямування, яка включатиме електронні газети та журнали, репортажі про патріотичні заходи. Ці напрацювання вони зможуть викори-

стовувати в своїй подальшій музично-педаго-гічній та виховній діяльності. Така підшивка мо-же існувати на рівні відповідної групи «В контак-ті» або як частина офіційного сайту (наприклад, кафедри музичного мистецтва МНУ ім. В. О. Су-хомлинського). Можна також створити сторінки запитань-відповідей, анонсів-новин, методичних розробок щодо національно-патріотичного ви-ховання засобами музичного мистецтва. Мережевий сервіс Web 2.0 надає можли-вість для створення та підтримки патріотично спрямованих тем в форумах і чатах. Це сприяє розвитку комунікативних навичок, необхідних студентам для подальшої професійної діяльно-сті, формуванню вміння обґрунтовано вислов-лювати свою думку, слухати та аналізувати по-зицію інших учасників, вести дискусію, розви-вати критичне та творче мислення.  Технологія WikiWiki надає можливість ре-дагувати сайт (писати, вносити зміни, видаля-ти, створювати посилання на нові статті, заван-тажувати зображення, відео-фрагменти, звуко-ві файли), що може використовуватись для спільного оформлення студентами результатів дослідження проблемних питань, історії музич-ної культури України в її регіональних проявах, шляхів вирішення суспільних проблем в кон-тексті патріотичного виховання.  Четвертий етап (Web 3.0) — характеризу-ється формуванням семантичної павутини (Semantic Web), завдяки впровадженню відпові-дних інструментів (семантична розмітка текс-ту, алгоритми розуміння сенсу фраз). Автома-тизовані технології створення веб-додатків не вимагають від користувачів знань у відповідній галузі. Web 3.0 може бути схарактеризована як система фіксування інтересів, уподобань і зви-чок користувачів, наслідком чого стає пропону-вання кожному спеціально дібраної для нього реклами, послуг, способу життя. Web 3.0 може бути використана для національно-патріо-тичного виховання студентської молоді, адже за низкою запитів з питань української культу-ри, наприклад, система почне самостійно про-понувати користувачеві відвідати певні сайти національно-патріотичного спрямування, поз-найомитися з певною інформацією, взяти участь у обговоренні певних питань, вебінарах, познайомитися із творчістю українських мит-ців минулого та сьогодення тощо. Спрямувати роботу системи Web 3.0 в цьому напрямку мож-на кількома обов’язковими запитами, заданими в якості домашнього завдання з певної на-
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вчальної дисципліни (історії української музи-ки, методики музичного виховання та ін.). У якості власне виховних проектів куратори груп можуть запропонувати студентам-музикантам прийняти участь у обговоренні патріотичних тем на певних сайтах або у соціальних мережах і зробити доповідь на цю тему, або оформити результати як наукову публікацію. На користь ефективності таких завдань свідчить той факт, що соціальні мережі актив-ніше, ніж інші інституції реагують на суспільні проблеми. Так, за спостереженнями О. Коза-ченко, протягом останніх чотирьох років у Facebook значно збільшилась кількість патріо-тичних груп, учасники яких є як громадянами України так і представниками української діас-пори («Ми – патріоти України», «Патріоти Укра-їни – Єднаймося», «Україна патріотична», «Усі Українці планети «Земля», «1,000,000 people around the world in support of Ukraine's fight for freedom» тощо). Вони активно залучаються до обговорення різних політичних, історичних, культурних питань, відстоюють свої позиції, діляться досвідом, інформацією, думками. Не менш важливим є активне розміщення в соціа-льних мережах українських фільмів, музики, літературних творів, а також відео та фото, які розкривають тему патріотизму. Активними користувачами соціальних мереж є відомі діячі культури, політики, релігії, спорту тощо. Вони залучаються до процесу патріотичного вихо-вання в контексті висвітлення цієї теми в соціа-льних мережах, блогах, форумах. Політичні кон-флікти довкола питань національної пам’яті, національної ідентичності у мережі часто набу-вають форм палких дебатів [4, 371].  Наразі триває формування Web 4.0 – праг-матичної Павутини (Pragmatic Web), основою якої є керувальні відносини з користувачами. Функції модерації контенту все активніше пе-ребирають на себе роботи, визначаючи, що мо-жна публікувати в мережі, а що ні. Зважаючи на те, що аудиторія користувачів Інтернету стає все молодшою, а діти є сприйнятливими до будь-яких впливів, цензорні властивості Web 4.0 можна використати для національно-патріотичного виховання, огороджуючи зрос-таюче покоління від небажаних впливів до того часу, коли вони самі зможуть розібратися що є правильним, а що ні.  Викладене вище дозволяє зробити висно-вок, що найбільші можливості для національно-патріотичного виховання майбутніх вчителів 

музичного мистецтва надають технології Web 2.0 і Web 3.0.  В останні роки провідними у вирішенні ря-ду проблем освіти й виховання стають хмарні сервіси – модель надання повсюдного і зручно-го мережевого доступу до загального пулу об-числювальних ресурсів, що конфігуруються, та можуть бути швидко надані і звільнені з міні-мальними зусиллями щодо управління і необ-хідності взаємодії з сервісом-провайдером. При цьому користувач має доступ до власних даних, але не може управляти і не повинен піклувати-ся про інфраструктуру, операційну систему і програмне забезпечення, з яким він працює. «Хмарою», при цьому, метафорично називають Інтернет, який приховує всі технічні деталі [10]. Н. А. Хміль виявила основні напрями впро-вадження хмарних технологій в освіті: форму-вання хмаро орієнтованого середовища навча-льного закладу; застосування хмарних сервісів і платформ із метою удосконалення методичної та управлінської роботи навчальних закладів, використання хмарних сервісів викладачами під час навчальних занять [11].  Розвідка Н. А. Хміль висвітлює позитивний досвід впровадження хмаро орієнтованих тех-нологій в навчальний та управлінський процес закладів освіти, але необхідно зауважити, що їх запровадження дає можливість удосконалити і виховну діяльність. Для цього Г. А. Коломоєць пропонує на основі хмарного сервісу Microsoft Office 365 побудувати єдиний інформаційний простір навчального закладу – для впрова-дження нових форм проведення занять та ви-ховних заходів, безпечного зберігання і обміну даними, забезпечення мобільності учасників навчально–виховного процесу [5]. Формами використання хмарних техноло-гій у ВНЗ, стосовно навчально-виховного про-цесу майбутніх вчителів музичного мистецтва, можуть бути: віртуальний навчальний кабінет (зокрема, кабінет патріотичного виховання за-собами музичного мистецтва); віртуальний ме-тодичний кабінет (в якому можуть бути розмі-щені розробки викладачів та студентів-музикантів щодо патріотичного виховання); віртуальний деканат (із спеціальною сторінкою заступника декана з виховної роботи), вірту-альна кафедра (із окремою сторінкою націо-нально-патріотичного виховання); віртуальні предметні спільноти. В межах кожної такої спі-льноти можна передбачити сторінки виховної спрямованості. Наприклад: каталог та бібліоте-ка творів українських композиторів, які входять 
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в програму з музичного мистецтва для загально-освітніх шкіл (спільнота з методики музичного виховання), інструментальних твори українсь-ких авторів (спільнота сольного та ансамблевого інструментального музикування), творів для співу та диригування (спільнота вокально-хорового виконавства та диригування) тощо. Основним способом діяльності учасників патріотично орієнтованого виховного процесу на основі хмарних технологій може стати взає-модія студентів та викладачів, зокрема:  
– використання хмарних середовищ і елек-тронних освітніх ресурсів під час вико-нання творчих проектів; 
– проведення вебінарів, он-лайн заходів з патріотичного виховання, телемостів; 
– створення електронних відеотек, зокре-ма, силами студентів-музикантів, з істо-рії, культурних пам’яток, цікавих місць, надбань у різних галузях науки, літерату-ри, мистецтва, спорту тощо. Наразі впровадження хмарних технологій в Україні має точковий характер [9]. Незважаючи на очевидні переваги, дослідники вказують на ряд стримуючих факторів щодо впровадження хмарних технології в освітньо-виховний процес вищих навчальних закладів. Серед найголовні-ших назвемо: невирішене питання безпеки та низький рівень довіри до поставників хмарних послуг [1]; виключення законодавством Украї-ни розміщення та обробки важливих даних за її межами [3]; нарешті, неготовність керівників вищих навчальних закладів до використання хмарних сервісів [6]. Отже, національно-патріотичне виховання студентської молоді, зокрема майбутніх вчите-лів музичного мистецтва, є актуальною пробле-мою, до вирішення якої активно долучилися спочатку загальноосвітні, а віднедавна і вищі навчальні заклади. На наш погляд, її вирішення відбуватиметься ефективніше, якщо застосову-вати релевантні засоби, передусім, інформацій-но-комунікативні технології (мережеві та хмар-ні сервіси). Теоретичне усвідомлення необхід-ності цього присутнє в наукових дослідженнях. Практичне впровадження, а також вивчення зарубіжного досвіду їх інтеграції у виховний процес вищих навчальних закладів може склас-ти перспективу подальших розвідок.  
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Васильева  Л .  Л .   
НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ  

УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА СРЕДСТВАМИ  
СЕТЕВЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В статье намечены пути внедрения сетевых и облачных технологий в процесс национально-
патриотического воспитания будущих учителей музыкального искусства. Уточнено содержание 
понятия «информационно-коммуникативные технологии». Описаны этапы развития технологии 
Web (0.0-4.0) и ее возможности по повышению эффективности воспитательного процесса на каж-
дом из этапов. Установлено, что наибольшие возможности для патриотического воспитания 
предоставляют Web 2.0 и 3.0. Предложены возможные формы использования этих сервисов в про-
цессе национально-патриотического воспитания будущих учителей музыкального искусства. Про-
анализирована роль социальных сетей в патриотическом воспитании молодежи. Очерчены воз-
можные пути использования облачных технологий (в частности, Microsoft Office 365) в патриоти-
ческом воспитании студентов-музыкантов. 

Ключевые  слова :  национально-патриотическое воспитание, сетевые технологии, облачные 
сервисы, учитель музыкального искусства.  
Vasylieva L.   

NATIONAL-PATRIOTIC UPBRINGING OF FUTURE MUSICAL ART'S TEACHERS  
THROUGH NETWORK AND CLOUD TECHNOLOGIES 

National-patriotic education of children and youth is an actual problem, which is actively solved by gen-
eral educational and higher educational institutions of Ukraine. Its decision concerning students' youth, in 
particular future music teachers, will be more effective if the relevant tools are used, first of all, information 
and communication technologies (network and cloud services). Article outlines ways to introduce network 
and cloud technologies in the process of national-patriotic education of music students. We clarified the 
content of the concept of «information and communication technologies», analyzed the possibilities of com-
puter, multimedia and network technologies for organizing the national-patriotic education of future teach-
ers of musical art during the course of study at the university. 

We described the development stages of Web technology (0.0-4.0) from the point of view of the possibil-
ity of using them for the upbringing process, characterized such features of Web technologies as social net-
works, bookmarks, Wikis, blogs, podcasts. It was found that Web 2.0 and 3.0 provide the greatest opportuni-
ties for patriotic upbringing. Possible forms of using these services in the process of national-patriotic edu-
cation of future teachers of musical art were proposed. In the process of describing the features of Web 3.0 
technology, we analyzed the role of social networks in the patriotic education of youth. 

The article briefly describes the features of cloud technologies, their advantages and disadvantages, 
difficulties for using in Ukraine. Possible ways of using cloud technologies (in particular, Microsoft Office 
365) in the patriotic education of music students are outlined.  

Key words:  national-patriotic upbringing, network technologies, cloud services, teacher of musical art. Стаття надійшла до редколегії 21.04.2017 



106 НАУКОВИЙ  ВІСНИК  МНУ  ІМЕНІ  В .  О .  СУХОМЛИНСЬКОГО .  ПЕДАГОГІЧНІ  НАУКИ  

Проблема формування в дитини з перших років його життя таких взаємовідносин з ото-чуючими людьми, які походили б з моральних принципів гуманізму – актуальна сьогодні як в теорії, так і на практиці виховання підростаю-чого покоління. У нашому суспільстві ці відно-сини, характеризуються дружнім співробітниц-твом, взаємоповагою, піклуванням людей один про одного, взаємодопомогою. Дослідження показують, що між дітьми до-шкільного віку існують доволі складні відноси-ни. Задовго до того, як в процесі організованої вихователем сумісної діяльності складуться ділові контакти, між дітьми виникають особис-ті відносини, що базуються на почуттях симпа-тії, антипатії тощо, що впливає на становлення дитячого колективу, взаємовідносин в ньому, формуванню позитивних якостей між його чле-нами, впливає на клімат та настрій дітей. Існує багато визначень поняття «компе-тентності», але у своїй більшості вони характе-ризують дорослу особистість, яка має певний рівень освіти і готова на його основі до успіш-ної діяльності (Ю. Татур); має досвід і мотиво-ване прагнення до неперервної самоосвіти, са-мовдосконалення (Б. Гершунський); робить щось добре, ефективне в широкому форматі контекстів з високим ступенем саморегуляції, самооцінювання (В. Байденко); має сформовану систему цінностей і відносин (І. Зимня).  

Над проблемою соціалізації дитини працю-вала низка вчених: Л. Артемова, І. Бех, А. Богуш, Л. Божович, О. Кононко В. Кузь, Л. Куликова, С. Ладивір, М. Лукашевич, Т. Піроженко, Т. Поні-манська, С. Якобсон. Відомі дитячі психологи Л. Виготський, О. Запорожець, В. Котирло ви-значають методологічні підходи до розв’язання питання формування соціальної компетентнос-ті дошкільників. У дослідженнях К. Абромса, М. Єфименка, В. Кузьменко, Є. Раєвської розгля-даються форми, методи, технології розвитку соціальної компетентності. У соціально-педагогічній науці в останні роки з’явилося чимало робіт, присвячених ви-світленню проблем становлення особистості в дошкільні роки, формування її ціннісних орієн-тацій. Однак, проблема формування соціальної компетентності дошкільника, як показують результати аналізу науково-педагогічної літе-ратури, є досить складною. Саме взаємодія ДНЗ та сім’ї має стати тією ланкою, яка гармонійно поєднає дошкільне та сімейне виховання, допо-може вихованцю зрозуміти навколишній світ, буде піклуватися про формування моральних, загальнолюдських цінностей, аналізувати про-цес формування особистості, як соціальний процес розвитку її нахилів та здібностей. Мета статті- теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити розвивальну 
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ВЗАЄМОДІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  
ТА СІМ’Ї У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ  

КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИТИНИ 
У статті проаналізовано сучасний стан взаємодії дошкільників в роботі дошкільного навчаль-

ного закладу; описано організаційні методи й форми, що допоможуть вихователям і батькам до-
шкільників у формуванні соціальної компетентності дитини. Уточнено сутність понять 
«соціальна компетентність дитини», доведено важливість формування соціальної компетентно-
сті як одного з визначальних чинників становлення дитини.  

Проблема формування в дитини з перших років його життя таких взаємовідносин з оточуючи-
ми людьми, які походили б з моральних принципів гуманізму – актуальна сьогодні як в теорії, так і 
на практиці виховання підростаючого покоління. У нашому суспільстві ці відносини характеризу-
ються дружним співробітництвом, взаємоповагою, піклуванням людей один про одного, взаємодо-
помогою. 

Ключові  слова :  соціальна компетентність, діти дошкільного віку, дошкільний навчальний 
заклад, сім’я. 
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методику формування взаємин між дітьми до-шкільного віку засобами вправ, завдань, ігор і різних видах діяльності дошкільників у межах розробленої логіко-структурної моделі. Виховання громадянина завжди було в епі-центрі уваги педагогічної науки і практики. Останнім часом воно набуває нового звучання у зв’язку із пріоритетністю проблеми виховання незалежної особистості, здатної до самореаліза-ції в змінному соціумі. Відображенням полярно-сті уявлень про особисте та державне є дискусії про пріоритети сучасного виховання, головним чином щодо його спрямування. Але ж вихован-ня суспільно значущих якостей – не данина ча-су і не виконання «держзамовлення», а неод-мінна складова формування особистості! І Базо-вий компонент дошкільної освіти трактує вихо-вання як залучення дитини до системи вироб-лених людством цінностей, формування цінніс-ного ставлення до дійсності. Сьогодні на перший план вітчизняної нау-ки висунуто теорії, які проголошують пріори-тет особистісних цінностей перед цінностями окремих груп. Водночас в умовах глобальної екологічної і духовної кризи проблема співжит-тя людей на гуманістичних засадах набуває значення категоричного імперативу збережен-ня життя на Землі і людини як духовної особис-тості. Дуже важливо подолати так званий «кризовий менталітет» сучасності, зумовлений руйнуванням усталених раніше соціально-моральних утворень, які визначали особливос-ті поведінки людини, структуру свідомості та психіки в цілому. Відтак перед вихователем по-стає завдання – закріпити найбільш стабільні духовні якості соціуму, що передбачає форму-вання ціннісних орієнтацій людини, починаючи з довкілля, адже процес соціалізації особистісні саме в цьому віці найінтенсивніший і найрезу-льтативніший. Одним із завдань дошкільної освіти, як за-значається у Законі України «Про дошкільну освіту», є формування особистості дитини, роз-виток її творчих здібностей, набуття нею соціа-льного досвіду [5, с. 2]. Базовий компонент до-шкільної освіти в Україні визначає обов’язко-вий мінімальний ступінь компетентності, необ-хідний для нормального функціонування дити-ни у навколишньому середовищі. У ньому наго-лошено, що дошкільний заклад є відповідаль-ним за процес соціального розвитку особистос-ті та передбачено набір елементарних знань, уявлень, практичних умінь і навичок, які гаран-

тують дитині адаптацію до життя, здатність орієнтуватися у ньому, адекватно реагувати на явища, події, людей [4, с. 4].  Соціальна компетентність передбачає ная-вність в особистості здатності: 
– аналізувати механізми функціонування соціальних інститутів суспільства, визна-чаючи своє місце в ньому, та проектувати стратегії свого життя з урахуванням інте-ресів і потреб різних соціальних груп, інди-відів, відповідно до соціальних норм і пра-вил, наявних в українському суспільстві; 
– продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та команди, викону-вати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати взає-мини та керувати власною соціальною поведінкою; 
– застосувати технології трансформації та конструктивного розв’язання конфлік-тів, досягати консенсусу; 
– спільно вивчати цілі діяльності, планува-ти, розробляти й реалізовувати соціальні проекти і стратегії індивідуальних та колективних дій, брати на себе відпові-дальність за прийняті рішення та їх ви-конання; 
– визначати мету комунікації, застосовува-ти ефективні стратегії спілкування. Зале-жно від ситуації, вміти емоційно налаш-товуватися на спілкування з іншим. Формування соціальної компетентності дошкільника розпочинається в родині та про-довжується в дошкільному закладі. Тому соціа-льний розвиток дитини залежить від спільних зусиль батьків та педагогів. Однак людина стає людиною лише взаємо-діючи з людьми. «Свідомість закону, моральне розуміння волі закладається лише спільності, у контексті з людьми, – підкреслює Софія Русова. – Для окремої особи, відірваної від громадського життя, не існує закону, не виявляється безумов-ної ідеї добра. Лише в спільності, у спільному житті всіх людей складається моральний і юри-дичний закон, моральні завдання та обов'яз-ки» [6, 29]. Тому у вихованні гуманізму Софія Федорівна чільне місце надає оточенню дити-ни, оскільки з оточення діти «переймають усе, у чому бачать якийсь інтерес, переймають і доб-ре, і зле, красне й іншого разу – бридке. Через те й треба, щоб вони у своєму оточенні бачили найбільше добра і краси» [6, 33]. Взаємини у колективі вибудовуються на засадах доброзичливості, готовності за будь-
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яких обставин допомогти товаришеві. Ознаки колективізму виявляються в готовності вико-нувати посильні справи, необхідні для окремих дітей і групи загалом, у безпосередній радості не лише за свої успіхи, а й за досягнення това-ришів. Діти у колективі організовані, відпові-дальні за справу, спільні речі. Отже, формування соціальної компетент-
ності дошкільників це процес особистісного розвитку дитини, у якому формування, зміна, інтеграція її компонентів веде до вищої цілісно-сті. Соціальна компетентність – найважливіша складова у формуванні особистості, тому що вона є регулятором взаємин між дітьми, прони-кає в усі сфери життя, формує свідомість і ви-значає поведінку дитини, формує цінності у дітей. Але знання дітьми норм і правил, ще не забезпечує хорошої поведінки. Знаючи прави-ла, вони не завжди застосовують їх. Дитина мо-же знати, що не можна битися, забирати у това-риша іграшки, ображати його тощо, але не зав-жди поводиться так, як це потрібно. Недостат-ньо знати дитині, як треба діяти в тому чи ін-шому конкретному випадку, треба мати прак-тичний досвід вправляння в добрих вчинках. Варто наголосити батькам про важливість по-яснення дітям тих чи інших правил поведінки, вміти аргументувати його своїм прикладом із життя. Аргументоване пояснення дитина обо-в’язково зрозуміє і іншим разом самостійно бу-де чинити так як треба.  Тому було розроблено експериментальну методику задля формування взаємин у дош-кільників. Підґрунтям означеної методики слу-гували: виокремленні теоретико-методологічні підходи, принципи реалізації педагогічної ді-яльності, форми та методи виховання. Мета проведення експериментального дос-лідження: виявити ефективність впливу вико-ристання вправ, завдань та ігор і різних видах діяльності на формування взаємин між дітьми дошкільного віку.  Завдання експерименту: 1. Формувати вміння встановлювати і під-тримувати позитивні стосунки з одноліт-ками. 2. Розвивати вміння регулювати свою пове-дінку. 3. Вчити ділового спілкування, вміння дій в сумісній грі. 4. Виховувати стійке позитивне становлен-ня до товаришів. 

В останні роки значно зріс інтерес педаго-гів до проблеми дячих взаємин. Учені і практи-ки визначають різні аспекти цієї складної про-блеми. Зокрема, виявляються особливості взає-мин дітей на різних вікових етапах, ведуться пошуки найефективніших засобів їх формуван-ня. І це цілком закономірно. Адже важко перео-цінити значення позитивних взаємин у мораль-ному вихованні людини нового суспільства. Індивідуальний розвиток дитини не можна розглядати і вивчати поза її спілкуванням з до-рослими і ровесниками. Саме в процесі набуття досвіду спілкування з іншими людьми заклада-ються основи моральних якостей особистості. Дитячі взаємини виявляються і формуються у спільній діяльності. Існує взаємозв’язок між рівнем взаємин і рівнем діяльності дітей. Спільна діяльність дітей розкривалась під час проведення занять, після проведення яких у дітей сформувались: вміння усміхатися іншій людині, відчувати радість від усмішки, робити іншим приємно, бажання гратися разом, почуття симпатії до однолітків, відчуття радості від ро-зуміння свого імені, використання форм ввіч-ливості, вміння радіти загальній справі, успіхо-ві кожної дитини; навчання прийомів ввічливо-го звертання, виконання ігрових дій по черзі, користуючись спільними іграшками, передаю-чи їх один одному, використовування ввічли-вих слів; виховання дружніх, доброзичливих взаємин у групі між дітьми, навчили їх ділового спілкування, закріпили вміння самостійно до-мовлятися про послідовність виконання дій з іграшками у спільній грі, розвивали ігрове пар-тнерство і співпрацю. Відомо, що ігрова діяльність, як одна з форм організації життя дітей, сприяє виник-ненню різних стосунків між ними. Саме взаєми-ни у спільних іграх формують здатність входи-ти у товариство гравців, діяти в ньому певним чином, встановлювати товариські і дружні сто-сунки, підкорятися його вимогам. Тут виховується гуманне ставлення дітей одне до одного, взаєморозуміння, усвідомлення вимог вихователів і товаришів, уміння зважати на думку інших та інтереси всіх дітей. Згідно порівняльної характеристики ре-зультатів роботи виявлено, що у дошкільників збільшилась потреба в увазі та підтримці з боку близьких і друзів, виділені особливості соціаль-ної компетентності дітей при повторному дос-лідженні – це товариськість, взаємодопомога та інше, згідно результатів методик та контроль-
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Т е тя н а  В ЕЛИ Ч К О   Взаємодія дошкільного навчального закладу та сім’ї  у формуванні соціальної компетентності дитини ного зрізу рівнів сформованності соціальної компетентності у дітей дошкільного віку (ви-сокий –30 %, середній – 54 %, низький – 16 %), тоді як при першому дослідженні у дітей пере-важали середній – 54 % та низький 46 % рівні.  Перебування дитини в людському оточенні сприяє становленню соціального досвіду, соціа-льної компетентності, досвідченості, (обізна-ності; у дошкільника формуються певна соці-альна поведінка, здатність бути адекватним ситуації, вимогам і сподіванням авторитетних дорослих; розвиваються соціальні потреби, зді-бності, мотиви поведінки та діяльності. Значен-ня соціального розвитку для особистісного ста-новлення полягає, передусім у формуванні со-ціальної компетентності гарантує усвідомлен-ня дитиною того, як слід себе поводити, щоб бути гармонійною, співзвучною з іншими, почу-вати себе в будь-якому товаристві комфортно. 
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Величко  Т .  Д .   
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И СЕМЬИ  
В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РЕБЕНКА 

В статье проанализировано современное состояние взаимодействия дошкольников в работе 
дошкольного учебного заведения; описано организационные методы и формы, которые помогут 
воспитателям и родителям дошкольников в формировании социальной компетентности ребенка. 
Уточнена сущность понятий «социальная компетентность ребенка», доказана важность форми-
рования социальной компетентности как одного из определяющих факторов становления ребенка. 

Проблема формирования у ребенка с первых лет его жизни таких взаимоотношений с окру-
жающими людьми, которые происходили бы по моральным принципам гуманизма – актуальная 
сегодня как в теории, так и на практике воспитания подрастающего поколения. В нашем общест-
ве эти отношения характеризуются дружным сотрудничеством, взаимным, заботой людей друг 
о друге, взаимопомощью. 

Ключевые  слова :  социальная компетентность, дети дошкольного возраста, дошкольное 
учебное заведение, семья. 
 
Velychko T.   

INTERACTION OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND FAMILIES  
IN FORMATION OF SOCIAL COMPETENCE OF A CHILD 

Deep crisis of moral spirit of a person, destruction of his/her dignity dooms us to life, for which a simple 
way of survival becomes characteristic. For this reason the important problem of implementation of valu-
able orientations, which fulfill the role of a tool for ensuring a decent human existence, self-realization of 
each individual is singled out. Civilization shifts are the basic foundation of modern society, acquire a hu-
manistic direction, for which the human dimension becomes characteristic. 

Spiritual wealth of an individual is measured by the degree of awareness, acceptance and introduction 
of a system of values into one’s own life, which include personal, family, civil, national and universal values. 
The source of valuable orientations for each individual is, first of all, the family, which personifies the basis 
of knowledge of all spheres of person’s existence. The child’s spiritual world is cultivated here, his/her moral 
beliefs are embodied in concrete actions, his/her strength, lifestyle. That is, the child internalizes the gener-
ally accepted in the family environment norms of behavior, attitudes to the surrounding reality and inte-
grates into the society through them. 

Studies show that rather complex relationships are between preschool children. Long before business 
contacts, which are organized by a preschool teacher in joint activity, personal relationships develop, which 
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О к с а н а  В ОРО Б ЙО В А   Порівняльний аналіз міжнародного досвіду оцінювання забезпечення якості вищої освіти 
are based on feelings of sympathy, antipathy, etc., that affects the development of children’s collective, the 
relationships in it, the formation of positive qualities between its members, affects the climate and the mood 
of children. 

Personal relationships significantly influence the formation of a preschooler. With proper pedagogical 
management of these relationships, through the organization of a joint life and activity of children in a pre-
school educational institution, they become an important means of forming a group and fostering mutual 
assistance between children. Personal relationships are most clearly manifested in small children’s associa-
tions, which are built primarily on a feeling of mutual sympathy, emotional attachment. In such associations 
preschool children study manifestations of sensitivity, responsiveness, caring for the other, helping each 
other, that is, the first sprouts of a friendly attitude towards the surrounding people and their peers origi-
nate here. 

Key words:  social competence, preschool children, preschool educational institution, family. Стаття надійшла до редколегії 10.05.2017 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО  
ДОСВІДУ ОЦІНЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
У межах даної статті розглянуто та проаналізовано міжнародний досвід проведення оціню-

вання діяльності вищих навчальних закладів. Виявлено різні підходи, щодо проведення оцінювання 
діяльності вищих навчальних закладів – модель, де контрольні функції повністю належать держа-
ві, модель самоконтролю навчального закладу, та змішана модель, яка включає в себе елементи 
обох моделей. Даються рекомендації для вдосконалення української системи забезпечення якості 
освіти. 

Ключові  слова :  вища освіта, якість освіти, забезпечення якості освіти, оцінювання забезпе-
чення якості освіти, державна акредитація, акредитаційні процедури, самооцінювання, акредитація. Забезпечення якості вищої освіти набула важливого значення для збереження високого інтелектуального потенціалу країни та її еконо-мічного розвитку. Поняття забезпечення якості вищої освіти в освітньому просторі визначається як система показників, що визначають рівень якості вищої освіти, а інструментом, що дозволяє визначити і оцінити рівень виступає оцінка якості освіти [4, 2]. Світову систему оцінювання якості вищої освіти умовно можна на два види – це система централізованого зовнішнього державного оці-нювання якості вищої освіти та система з пере-важанням внутрішнього самооцінювання. Систе-ма зовнішнього оцінювання забезпечення якості вищої освіти переважає у європейських країнах, де вона проводиться певними органами держав-ної влади (міністерство освіти, спеціалізовані державні органи, на яких покладено завдання забезпечення якість вищої освіти). Результати процесу самооцінювання використання для 

виявлення та усунення внутрішніх проблем закладу. Необхідно відзначити, що зовнішнє оцінювання може бути проведено також і гро-мадськими організаціями чи професійними ор-ганізаціями. Особливість іншого виду оцінюван-ня є процес самооцінювання вищим навчальним закладом, яке є основним та самодостатнім. Вагомий внесок у процес дослідження тео-ретичних та практичних проблем функціону-вання системи вищої освіти, що стосуються проблем забезпечення якості освіти присвячені роботи В. І. Лугового [3], Ж. В. Таланової [3], С. А. Калашнікової [1], О. М. Слюсаренко [3] та інших. Але проблема детального вивчення та аналізу міжнародного досвіду оцінювання яко-сті вищої освіти залишається недостатньо ви-світлені. Метою статті є аналіз міжнародного досві-ду щодо забезпечення якості вищої освіти.  Особливості оцінювання якості вищої осві-ти у європейських країнах та США полягає у 
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О к с а н а  В ОРО Б ЙО В А   Порівняльний аналіз міжнародного досвіду оцінювання забезпечення якості вищої освіти втручанні державних структур управління у цей процес. Система оцінювання базується на пріоритетах, що визначаються державним ор-ганом. Самооцінка має номінальне значення, основним є проведення зовнішнього оцінюван-ня державними органами, або громадськими організаціями. Важливе значення має ліцензу-вання, державна акредитація, система рейтин-гів вищих навчальних закладів та розподіл фі-нансових ресурсів. Система оцінювання у краї-нах, де відсутні державні органи контролю у сфері вищої освіти, важливим є процес самооці-нювання вищих навчальних закладів, професій-на оцінка асоціацій, які здійснюють внутрішній аудит установи, що спрямований на виявлення та усунення недоліків у діяльності. У європей-ських країнах сфера вищої освіти регулюється органами державними управління (Німеччина, Франція). Система самооцінювання сфери ви-щої освіти поширена у США. Основна відмінність європейських систем оцінки вищої освіти від американської полягає у кількості наданих владних повноважень орга-нам державного управління. А саме визначення мети та критеріїв оцінювання, процесу та хара-ктеру прийняття стратегічних рішень, та без-посередньо організації процесу. У країнах з централізованою системою діяльності у галузі освіти процес оцінювання та акредитації здійс-нюють відповідні державні установи. У Німеч-чині Міністерство освіти регулює діяльність вищих навчальних закладів країни, та навіть викладачі є державними службовцями. У Фран-ції за державну освітню політику відповідає Міністерство народної освіти, наукових дослі-джень і технологій. Контроль за діяльністю ви-щих навчальних закладів покладено на Націо-нальний експертний комітет. Основним його завдання є оцінювання діяльності вищих на-вчальних закладів, підпорядкований безпосе-редньо президенту країни. Проводиться робота щодо діяльності усіх навчальних закладі та що-річно подається звіт президенту щодо функціо-нування у сфері вищої освіти. Звіт публікується для широкого загалу, що є ознакою відкритості та прозорості щодо освітянської політики. У країнах Швеції, Норвегії та Фінляндії сис-тема оцінювання сфери вищої освіти керується державною програмою, проте існують і способи здійснення незалежної зовнішньої оцінки [5, 3]. У Швеції основна увага приділяється розробці інфраструктури закладу, у Норвегії та Фінлян-дії – оцінюванні безпосередньо освітнього про-

цесу та навчальних програм. Процес оцінюван-ня проводиться державними установами після внутрішнього аудиту навчального закладу, та-кож часто відбуваються вибірковий контроль певних закладів зовнішніми спостерігачами. У Данії перевірку здійснюють зовнішні організа-ції, що фінансуються урядом. Самооцінювання вищих навчальних закладів базується на інфор-мації від зовнішніх експертів. Велика Британія поступово відходить від оцінювання органами державного управління, до процесу самооціню-вання закладу, але це не внутрішній аудит з метою виявлення помилок для їх усунення, а оцінювання для обгрунтування по залученню додаткового фінансування. У європейських країнах переважає держав-на система оцінювання у галузі вищої освіти і вона є достатньо ефективною. Кращі французь-кі вищі навчальні заклади отримують певний державний знак якості, що надає їм вищий ста-тус, Міністерство народної освіти видають дип-ломи зі своїм грифом, що свідчить, про високу якість навчання у закладі, та визнаються в усіх європейських країнах. Тому державний конт-роль якості вищої освіти дозволяє видавати подвійні дипломи. У Великій Британії контроль за системою якості здійснює Агентство контролю за якістю, проте сьогодні все більше закладів звертається за оцінкою до експертів з громадських рад, що здійснюють незалежний аудит [7, 2]. Також надзвичайно підвищилось значення самооці-нювання закладів вищої освіти, які проводять-ся певними внутрішніми структурними підроз-ділами, що спеціально створені для цього. У Франції також активно відбувається про-цес самооцінки навчальним закладом. Процес оцінки вищої освіти у Фінляндії також набуває спрямованості щодо повної відповідальності навчальних закладі: й органи державного управління відіграють уже допоміжну роль. В Іспанії успішно використовують системи оці-нювання діяльності закладу, спираючись на самооцінювання при управлінні на рівні закладу. Найбільш розвинена система самооціню-вання вищих навчальних закладів у США. Вища освіта контролюється не державними устано-вами, а навчальними закладами самостійно, і контроль за діяльністю навчальним закладом здійснює Опікунська рада. Система оцінювання вищого навчального закладу відбувається че-рез акредитацію навчального закладу по регіо-нах певними організаціями, які визначають чіт-
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кі стандарти та вимоги до самооцінки та зовні-шнього оцінювання. Також це може відбуватися через акредитацію освітніх програм, які діють у навчальному закладі, які проводяться професій-ною спілкою. Також має місце оцінювання освіт-ніх програм, що проводиться навчальним закла-дом самостійно, що направлена на покращення його функціонування та визначення пріоритетів. Експерт з проведення самооцінювання у на-вчальних закладах Г. Р. Келс стверджує, що «сис-теми оцінки, організовані самими університе-тами – це найбільш прогресивні форми саморе-гуляції, а тому, в цілому, – найбільш надійної і зрілої системою саморегуляції вищої освіти є система, прийнята в Америці» [2, 14]. Також важливу у процесі акредитації про-грам і спеціальностей вищих навчальних закла-дів відіграють професійні громадські асоціації та приймають активну участь у цьому процесі, сприяє підвищенню якісного рівня діяльності навчальних закладів. Таким чином відбувають-ся своєчасні зміни, відповідно до запитів ринку. У європейських країнах виділяють основні види контролю якості освіти, що належать до компетентності державних органів – це ліцен-зування, атестація та акредитація. Ліцензуван-ня й акредитація проводяться відповідними державними органами за визначеними критері-ями, атестацію зазвичай провадять галузеві експерти, і метою можуть бути як процеси, так і результати, зазвичай вимоги більш спрощені. Процес ліцензування та акредитації вищих на-вчальних закладів Естонії здійснюється Радою з оцінки якості у вищій освіті. До її складу вхо-дять експерти та представники професійних асоціацій. Нові вищі навчальні заклади повинні відповідати певним стандартним вимогам – як то площа приміщень, кількісний та якісний склад викладачів, відповідність навчальних програм. Відповідно до « Закону про універси-тети» Рада з оцінки якості проводить акредита-цію вищих навчальних закладів, що включає в себе оцінку якості навчальних програм, квалі-фікацію викладачів, рівень знань студентів, ефективності навчального процесу, і на підста-ві цих показників формується оцінка діяльності навчального закладу в цілому. Державна акре-дитація у Чехії покладена на Агентство з акре-дитації та Інспекцію шкіл, за власною ініціати-вою вищі навчальні заклади можуть пройти оцінювання також і незалежними експертами. Процес акредитації вищих навчальних закладів у Латвії проводиться Міністерством освіти і 

науки раз на шість років відповідно до норма-тивів, які визначені Кабінетом міністрів. Резуль-тати процесу акредитації закладу мають бути затверджені Радою з вищої освіти: а після цього – Міністерством освіти і науки. Списки акредито-ваних вищих навчальних закладів та програм є у публічному доступі та друкуються у засобах ма-сової інформації. У Словенії асоціація вищих на-вчальних закладів створює Комітет з оцінки яко-сті вищої освіти, яка й відповідає за весь процес акредитації. У Польщі Рада з вищої освіти виді-ляє три етапи: акредитований статус, базовий рівень якості і вищий рівень якості. У Хорватії Міністерством науки і техніки створена експер-тна комісія, яка контролює процес визначення рівня якості надання освітніх послуг [6, 5]. У США процедуру акредитації вищих на-вчальних закладів здійснюють регіональні Асо-ціації університетів і коледжів, а саме Комісії з вищої освіти, які безпосередньо організовують та контролюють проходження цього процесу. Діяльність Комісії з вищої освіти регулюється нормативними документами, згідно яких відбу-вається підготовка до акредитації – «Загальна схема для оцінки результатів», «Параметри ус-пішності у вищій освіті і стандарти акредита-ції». Проте ці документи не є догмою, Комісія з вищої освіти надають кожному навчальному закладу право визначати оптимальну страте-гію і способи її проведення. Оцінювання відпо-відно стандартів акредитації проводиться що-до якості навчальних програм, ефективність діяльності навчального закладу, інституціона-льна, фінансова звітність. У «Параметрах і стан-дартах акредитації» зазначено, що «отримані результати мають надавати користь для по-дальшої діяльності закладу та позитивних змін» [2, 10]. Важливим є розроблений механізм схема покращення якості викладання, який представ-лений Асоціацією університетів «викладання – навчання – оцінка – покращення – викладання». Разом з тим, Комісія з вищої школи не виступає за стандартизацію результатів оцінювання. Також надзвичайно важливим є оцінюван-ня діяльності закладу, інституційна ефектив-ність. Тому процес акредитації розглядається як досягнення результатів діяльності закладу, а оцінювання – визначення дійсного стану, та визначення проблемних ситуацій. Оцінювання інституційної ефективності передбачає обов'я-зкове формулювання місії, мети і завдань на-вчального закладу, які мають бути розділені на 
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короткострокові та довгострокові плани. Важ-ливим аспектом також є процес самооцінюван-ня закладу, щодо відповідність планів навчаль-них програм, бюджетних програм й функціона-льних зобов’язань, а підзвітність громадськості дозволяє реально порівнювати діяльність та стан різних університетів [6, 4]. Ефективність оцінювання залежить не тільки від стратегії і програми, а найголовніше це методологія проведення цієї роботи, адже кількісні та якісні методи не завжди є показо-вими для визначення певних процесів. Саме довгострокові багатовимірні дослідження да-ють якісні показники щодо ефективності діяль-ності, ніж разові дослідження.  Основна суть американського підходу щодо оцінювання та акредитації вищих навчальних закладів полягає у відсутності єдиних стандар-тів при оцінюванні, можуть поєднувати різні методики, чи виробити власну програму оціню-вання, проте обов’язковою є участь викладачів та адміністративна підтримка. Саме тому особ-ливого значення надається включенню викла-дачів до процесу оцінювання. Процес оцінюван-ня відбувається на паритетних засадах між ад-міністрацією і викладачами. У вищих навчаль-них закладах є спеціальні відділи щодо прове-дення самооцінювання, що визначають напрям оцінювання та координують загальну діяль-ність. Проте кожен заклад має визначити влас-ний підхід для забезпечення здійснення якісно-го процесу оцінювання. До складу комісії вклю-чають викладачів навчального закладу та пред-ставників адміністрації.  Основне завдання, яке виконує оцінювання у вищих навчальних закладах США – виявлення недоліків щодо діяльності закладу та шляхи їх подолання, тобто це направленість на самовдо-сконалення. Комітет з вищої школи Асоціації університетів регіону Середніх Штатів (США) визначає основні принципи оцінювання. Оці-нювання має бути багаторівневим і основним показником є рівень розвитку студентів. Вико-ристовують методи оцінки, що забезпечують індикатори якості освітніх програм: оцінка сту-дентами змісту навчальних програм та якість викладання; задоволеність студентами якістю освітніх програм; ступінь їх особистого розвит-ку; участь студента в освітніх програмах; оці-нювання викладачами один одного; оцінка до-сягнень та діяльність випускників. Також програми щодо оцінювання повинні включати дослідження і аналіз результатів оці-

нювання, які потрібно інтерпретувати, проана-лізувати та провести порівняння з попередніми періодами. Програми щодо оцінювання мають бути реалістичні, відповідати його можливос-тям та ресурсам. При проведенні процесу оці-нювання потрібно використовувати усі дані досліджень, постійно розширюючи збір інфор-мації. І найголовніше, результати оцінювання повинні надати інформацію, яка в інших випад-ках недоступна, але необхідна для прийняття рішень. та поширення результатів; координа-ція заходів з оцінки. У процесі оцінювання голо-вну роль грає оцінка основних освітніх секто-рів: загальна освіта (загальноосвітня програ-ма); спеціалізація; базова освіту (для вступни-ків до університету студентів); особистий і сус-пільний розвиток студента; фундаментальну наукову і професійну освіту. За загальноосвітні-ми програмами оцінюють компетентність у чотирьох основних сферах – когнітивні здібнос-ті; фундаментальні знання; користування інфо-рмацією; усвідомлення соціокультурних цінно-стей. При цьому використовують: стандартизо-вані тести; місцеві загальні тести; спеціальні тести; самоконтроль студентів; оцінка «порт-фоліо»; «збірний курс». Використання стандар-тизованих тестів на різних етапах навчання дозволяє здійснити порівняльний аналіз зага-льноосвітнього рівня студента. Галузеві тести призначені для більш вузьких аспектів, не є стандартизовані. Тести із спеціалізації призна-чені для виявлення рівня студента з профільної дисципліни. Тестові завдання з самоконтролю потрібні для проведення порівняння з об'єкти-вними показниками. «Портфоліо» – це резуль-тати роботи окремого студента за час навчан-ня, включає в себе курсові роботи, лабораторні звіти, наукові статті. Тести «збірного курсу» – це інтегрована оцінка набутих знань та умінь, зазвичай проводиться старшому курсі у вигляді міждисциплінарного семінару, де є можливість продемонструвати знання та навички. Викори-стовуючи такі інструментарії відбувається збір даних для визначення індикаторів, що потрібні при підготовці до акредитації із забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах США. Перелік індикаторів-показників визнача-ються органом акредитації та діляться на три великі групи: 
– показники умов здійснення освітньої діяльності, що включають в себе концеп-цію навчального закладу, кадри, освітні ресурси та фінансові можливості; 
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– показники процесу щодо управління на-вчальним закладом, змісту освітніх про-грам, соціальної інфраструктури, механі-змів гарантії якості освіти; 
– показники результату щодо якість підго-товки студентів, ефективність науково-дослідної та науково-методичної діяль-ності. Отже, при аналізі міжнародного досвіду щодо забезпечення якості вищої освіти основ-ними критеріями мають бути участь органів державного управління у процесі оцінювання, визначення мети при проведенні оцінювання, визначення критеріїв, способи прийняття рі-шень, організація процесу.  Визначено, що існують різні підходи щодо проведення оцінювання діяльності вищих на-вчальних закладів – це система, що має за осно-ву самоорганізацію та самооцінювання, та сис-тема, де контроль щодо процедур діяльності вищого навчального закладу повністю нале-жать державі.  А саме системи оцінки якості вищої освіти у вищих навчальних закладах Великої Британії та США мають спільне щодо самостійного оцінюван-ня, внутрішнє оцінювання є надзвичайно важли-вим, на відміну від інших європейських країн.  Також спостерігається тенденція до зміша-ної моделі, яка включає в себе елементи різних моделей – контролю з боку держави та процеси самоконтролю. Аналізуючи міжнародний досвід забезпе-чення якості вищої освіти, для України буде позитивним запровадження змішаної моделі, де оптимально будуть поєднуватися як конт-роль з боку держави (проведення ліцензуван-ня), так і процес самоконтролю вищим навчаль-ним закладом.  Надзвичайно важливим є залучення профе-сійних асоціації як експертів при проведенні оцінювання якості у вищих навчальних закла-дах. Це дасть змогу оперативно реагувати на зміни ринку праці, додаючи або виключаючи певні результати навчання до освітніх програм відповідно до вимог часу, адже саме професійні асоціації найкраще знають потреби та вимоги професійного середовища. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ОЦЕНИВАНИЯ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В рамках данной статьи рассмотрены и проанализированы международный опыт проведения 
оценки деятельности высших учебных заведений. Выявлены различные подходы относительно 
проведения оценки деятельности высших учебных заведений – модель, где контрольные функции 
полностью принадлежат государству, модель самоконтроля учебного заведения, и смешанная 
модель, которая включает в себя элементы обеих моделей. Даются рекомендации по совершенст-
вованию украинской системы обеспечения качества образования. 

Ключевые  слова :  высшее образование, качество образования, обеспечение качества образо-
вания, оценивания качества образования, государственная аккредитация, аккредитационные про-
цедуры, самооценки, аккредитация. 
 
Vorobyova O.   

COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCE OF ASSESSING  
THE QUALITY ASSURANCE OF HIGHER EDUCATION 

This article reviewed and analyzed international experience in evaluation of higher education. Quality 
higher education has gained importance for maintaining a high intellectual potential of the country and its 
economic development. 

In the analysis of international experience in quality assurance main criteria should be part of govern-
ment in the evaluation of goal during the evaluation, defining the criteria, methods of decision-making proc-
ess of the organization. 

It was determined that there are different approaches to the evaluation of higher education – a system 
that is the basis for self-organization and self-assessment, and a system where control over the procedures 
of the higher education institution wholly owned by the state. 

Specifically quality evaluation system of higher education in universities of Great Britain and the United 
States have a joint on self evaluation, internal evaluation is extremely important, unlike other European 
countries. 

Also, there is a tendency to a mixed model that includes elements of different models – state control and 
self-control processes. 

Analyzing the international experience of quality assurance for Ukraine will be a positive introduction 
of a mixed model, which will be combined optimally as control of the state (of licensing), and the process of 
self-control institution of higher education. 

It is very important to attract professional association as experts during the evaluation of quality in 
higher education. This will allow you to respond quickly to changes in the labor market, adding or excluding 
certain learning outcomes in educational programs in accordance with the requirements of the time, be-
cause professional associations best know the needs and requirements of the professional environment. 

Key words:  higher education, quality of education, quality assurance, evaluation, quality assurance, 
state accreditation, accreditation procedures, self-assessment, accreditation. Стаття надіишла до редколегіı̈ 10.04.2017   
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Практична реалізація завдання формуван-ня конфліктологічної компетентності майбут-ніх економістів та отримання бажаного рівня засвоєння відповідних знань та умінь може бу-ти здійснена з використанням обґрунтованої та виваженої педагогічної технології. Педагогічна технологія як один із спеціальних напрямів пе-дагогічної науки покликана відшукувати засо-би засвоєння навчального матеріалу, які допо-магають формувати задані компетентності та результати навчання. У відповідності з цим зав-жди актуальною залишається проблема пошу-ку нових та удосконалення існуючих на сьогод-ні педагогічних технологій, а також оцінка ефе-ктивності їх реалізації у практиці навчальних закладів. На нашу думку, інтерес представляє оцінка ефективності розробленої нами техно-логії формування конфліктологічної компетен-тності майбутніх економістів у процесі вивчен-ня гуманітарних дисциплін. У науковій педагогічній літературі різнома-нітні педагогічні технології розробляли: В. Ло-зова, П. Москаленко, Г. Троцко [4], Е. Зеєр [3], В. Безпалько [1], В. Безрукова [2], Т. Шамова [11], Т. Колбіна [6], Д. Чернілевський [10], Л. Кайдалова [5], Н. Щуркова [12], Г. Селевко [8], М. Коростелін [7], Ю. Устименко [9]. У той же час серед представлених у навко-вих працях технологій навчання на сьогодні відсутня ефективна технологія формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. У відповідності з цим невирішеною проблемою залишається розробка зазначеної технології та оцінка ефективності її реалізації. У відповідності із виявленою проблемою основною метою даного дослідження є апроба-ція на практиці розробленої технології форму-вання конфліктологічної компетентності май-бутніх економістів у процесі вивчення гумані-тарних дисциплін та оцінка її ефективності. Експериментальна робота з реалізації тех-нології формування конфліктологічної компе-тентності майбутніх економістів була здійсне-на з використанням наступного набору мето-дів: опрацювання та аналіз педагогічної, психо-логічної, філософської, соціологічної літерату-ри, результатів діяльності студентів та викла-дачів; анкетування, опитування, бесіда, діалог, педагогічний експеримент, педагогічне спосте-реження, статистичний аналіз, коефіцієнтний аналіз, математична статистика, експертна оці-нка, кількісний та якісний аналіз оцінок та са-мооцінок.  Для експерименту було обрано 283 студен-ти спеціальності «Економіка підприємства», розподілених на контрольну групу (138 студен-тів) та експериментальну групу (145 студен-тів). Крім того, до експерименту було залучено 19 викладачів зазначених вище навчальних 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ  
КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ  
ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 

У статті окреслено та охарактеризовано основні етапи технології формування конфліктоло-
гічної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: конс-
татувальний, формувальний та контрольний. У результаті експерименту визначалась ефектив-
ність педагогічної технології, яка містить чотири компоненти: когнітивний, мотиваційний, 
управлінський та соціальний. За результатами експерименту визначено позитивні зрушення в 
уміннях студентів реалізовувати конфліктологічну компетентність під час виконання вправ, 
розв’язання проблемних ситуацій та участі у ділових іграх, про що свідчить зростання питомої 
ваги високого та достатнього рівнів по кожному із вказаних компонентів. 

Ключові  слова :  педагогічна технологія, конфліктологічна компетентність, ефективність 
технології, підготовка економістів, гуманітарні дисципліни. 



117 № 2 (57), травень 2017 

закладів, що викладають у контрольній та екс-периментальній групах, а також 124 студенти інших економічних спеціальностей («Облік і  аудит», «Фінанси», «Менеджмент організацій», залучених до опитування та формування за-гального їх уявлення про доцільність проведен-ня експерименту та важливість формування конфліктологічної компетентності майбутніх економістів. Етапами проведеного експерименту стали: констатувальний, формувальний та контроль-ний.  
Констатувальний етап експерименту було спрямовано на: 
– аналіз стану дослідження проблеми; 
– формування гіпотези, мети та завдань експерименту; 
– аналіз та опрацювання програмно-нор-мативних документів, зокрема, освітньо-кваліфікаційної характеристики та освіт-ньо-професійної програми підготовки фахівців зі спеціальності «Економіка під-приємства»; 
– визначення рівня формування конфлік-тологічної компетентності майбутніх економістів; 
– теоретичне обґрунтування технології формування конфліктологічної компете-нтності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін; 
– встановлення кількісно-якісного складу учасників контрольної та експеримен-тальної груп, аналіз однорідності дослі-джувних груп; 
– визначення діагностичного інструмента-рію для виявлення рівня сформованості конфліктологічної компетентності май-бутніх економістів і отримання вихідних даних щодо реальної практики форму-вання вказаної компетентності. 
Формувальний етап експерименту передба-чав експериментальну перевірку сформованої гіпотези та практичну реалізацію розробленої і теоретично обґрунтованої технології форму-вання конфліктологічної компетентності май-бутніх економістів при вивченні гуманітарних дисциплін.  Критеріями формування необхідного рівня конфліктологічної компетентності майбутніх економістів виступають: когнітивний, мотива-ційний, управлінський та соціальний. Діагностика когнітивного критерію була здійснена на основі середнього арифметичного значень таких показників як: коефіцієнт повно-

ти засвоєння знань та коефіцієнт міцності за-своєння знань. Рівень сформованості мотиваційного кри-терію формування конфліктологічної компете-нтності майбутніх економістів визначався за такими показниками: рівень мотивації досяг-нення та потреби у безконфліктній взаємодії. Оцінювання управлінського критерію було здійснено з використанням двох показників:  
– правильність та швидкість виконання дій з аналізу певної конфліктної ситуації ситуації, чітке формулювання проблем-ної (конфліктної) ситуації та альтернати-вних способів її вирішення, вибору опти-мального рішення, організації роботи з реалізації прийнятого рішення, контро-лю та коригування рішення з вирішення конфлікту, інформаційного забезпечення процесів попередження та вирішення конфліктів; 
– рівень появу в студентів управлінських умінь за оцінками експертів, у ролі яких виступали викладачі вищих навчальних закладів з начальних дисциплін «Філо-софія», «Ділова іноземна мова», «Соціоло-гія», «Конфліктологія» та спецкурсу «Конфліктологія професійної діяльності економістів» (всього було залучено 5 екс-пертів). Завдяки спостереженню за дія-льністю студентів під час проведення навчальних занять у відповідності до сформованої технології навчання викла-дачі мали зафіксувати вияв зазначених умінь. Діагностика соціального критерію форму-вання конфліктологічної компетентності май-бутніх економістів здійснювалася на підставі оцінювання таких показників: рівень застосу-вання моральних регуляторів поведінки у кон-фліктній ситуації; рівень дотримання етичних норм і принципів по відношенню до опонентів. Результати щодо динаміки зміни показни-ків рівнів сформованості компонентів форму-вання конфліктологічної компетентності май-бутніх економістів у студентів контрольної та експериментальної груп наведено у табл. 1. Зіставлення даних щодо рівня сформовано-сті компонентів формування конфліктологічної компетентності у студентів контрольної та екс-периментальної груп говорить про суттєві по-зитивні зміни на всіх рівнях, що відбулися під час формувального етапу експерименту. Аналіз табл. 1 засвідчив, зокрема, що по всім компонентам конфліктологічної компете-
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нтності майбутніх економістів отримано підви-щення високого та достатнього рівнів сформо-ваності як в контрольній, так і в експеримен-тальній групах. При цьому результати сформо-ваності у експериментальної групи виявилися набагато вищими. Відповідно, робимо висновок, що у розрізі чотирьох основних компонентів формування конфліктологічної компетентності майбутніх економістів при вивченні гуманітарних дисци-плін для експериментальної групи найбільших позитивних зрушень зазнав соціальний клмпо-нент (23,6%), на другому місці стоїть мотива-

ційний компонент (на 21,3%), на третьо-му – управлінський (на 19,3%). Най-менших позитивних зрушень зазнав ког-нітивний компонент (на 17,2%). Це пояс-нюється тим, що розроблена технологія навчання, яка спрямована наформуван-ня конфліктологічної компетентності, у меншій мірі реалізується на теоретично-му (знаннєвому) рівні, а має апробовува-тись на практиці під час вирішення практичних конфліктних ситуацій. Тіль-ки у реальних практичних умовах майбу-тні фахівці можуть опанувати необхідні уміння і навички управління конфлікта-ми та здатністю їх вчасно попереджати, зменшувати негативні їх наслідки на оточуюце професійне та соціальне сере-довище. По закінченню формувального етапу експерименту було проведено контроль-ний етап дослідження, спрямований на визначення динаміки рівнів сформова-ності конфліктологічної компетентності майбутніх економістів при вивченні гу-манітарних дисциплін в студентів дослі-джуваних груп (див. табл. 2). Порівняльний аналіз результатів, отриманих при визначенні рівня сфор-мованості в студентів готовності до про-фесійної взаємодії на етапі констатацій і кінцевих експериментальних даних піс-ля проведення формувального етапу експерименту дозволив простежити ди-наміку рівнів сформованості досліджува-ної готовності. Узагальнена динаміка рівнів сформо-ваності конфліктологічної компетентно-сті майбутніх економістів при вивченні гуманітарних дисциплін засвідчує, що у контрольній групі високий рівень сфор-мованості виріс на 2%, у експериментальній – на 12,8%, достатній – відповідно на 2,4% для КГ та на 7,5% для ЕГ, що у сукупності призвело до зменшення низького рівня сформованості на 4,4% для КГ та на 20,3% для ЕГ. У відповідності з наведеними даними конс-татуємо дієвість проведеного експерименту з формування конфліктологічної компетентності майбутніх економістів при вивченні гуманітар-них дисциплін на основі розробленої техноло-гії, що реалізовувалась за допомогою підготов-чо-цільового, змістовно-процесуального та кон-трольно-корекційного етапів. Розраховані зна-
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конфліктологічної компетентності майбутніх  
економістів при вивченні гуманітарних дисциплін  
у студентів контрольної та експериментальної груп  Група студентів КГ (138 осіб) ЕГ (145 осіб) Етап експерименту Констату-вальний Контроль-ний Констату-вальний Контроль-ний Когнітивний компонент Високий 8,3 11,5 13,3 25,6 Достатній 49,6 51,2 51,9 56,8 Низький 42,1 37,3 34,8 17,6 Мотиваційний компонент Високий 19,4 20,2 22,1 36,7 Достатній 37,4 38,5 38,6 45,3 Низький 43,2 41,3 39,3 18,0 Управлінський компонент Високий 17,4 19,9 16,2 26,4 Достатній 39,5 42,4 40,5 49,6 Низький 43,1 37,7 43,3 24,0 Соціальний компонент Високий 13,8 15,3 15,1 29,4 Достатній 48,6 52,6 45,9 55,2 Низький 37,6 32,1 39,0 15,4 

Рівень сформова-ності  

Таблиця 2 – Зміна рівнів сформованості конфліктологічної 
компетентності майбутніх економістів при вивченні 
гуманітарних дисциплін у студентів контрольної  
та експериментальної груп  Група студентів КГ (138 осіб) ЕГ (145 осіб) Етап експерименту Констату-вальний Контроль-ний Констату-вальний Контроль-ний Високий 14,7 16,7 16,7 29,5 Достатній 43,8 46,2 44,2 51,7 Низький 41,5 37,1 39,1 18,8 

Рівень сформова-ності  
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чення критерію Фішера також підтвердили по-зитивні зрушення у бік ефективності реалізова-ної технології. Таким чином, можемо з впевненістю конс-татувати, що реалізація у навчальному процесі технології формування конфліктологічної ком-петентності майбутніх економістів при вивчен-ні гуманітарних дисциплін дійсно привела до суттєвих позитивних змін рівня сформованості даної компетентності у майбутніх економістів експериментальної групи. Відповідно до цього, переконливою підставою вважається досягнен-ня поставлених у дослідженні мети і завдань. Перспективою подальших досліджень ви-значено формування технології конфліктологі-чної компетентності майбутніх фахівців інших економічних спеціальностей. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 
В статье очерчены и охарактеризованы основные этапы технологии формирования конфлик-

тологической компетентности будущих экономистов в процессе изучения гуманитарных дисцип-
лин: констатирующий, формировочный и контрольный. В результате эксперимента определя-
лась эффективность педагогической технологии, которая содержит четыре компонента: когни-
тивный, мотивационный, управленческий и социальный. По результатам эксперимента определе-
ны позитивные сдвиги в умениях студентов реализовывать конфликтологическую компетент-
ность во время выполнения упражнений, решения проблемных ситуаций и участия в деловых иг-
рах, о чем свидетельствует рост удельного веса высокого и достаточного уровней по каждому из 
указанных компонентов. 

Ключевые  слова :  педагогическая технология, конфликтологическая компетентность, эф-
фективность технологии, подготовка экономистов, гуманитарные дисциплины.  
Voshkolup H.   

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF TECHNOLOGY OF FORMING  
OF CONFLICTOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE ECONOMISTS  

IN THE PROCESS OF STUDY OF HUMANITARIAN DISCIPLINES 
In the article the basic stages of technology of forming of conflictological competence of future econo-

mists are outlined and described in the process of study of humanitarian disciplines: establishing, forming 
and control. As a result of experiment efficiency of pedagogical technology which contains four components 
was determined: cognitive, motivational, administrative and social. On results an experiment positive 
changes are certain in abilities of students to realize a conflictological competence during implementation 
of exercises, decision of problem situations and participating in business games, to what the height of spe-
cific gravity testifies high and sufficient levels on each of the indicated components. 

Keywords:  pedagogical technology, conflictological competence, efficiency of technology, preparation 
of economists, humanitarian disciplines. Стаття надійшла до редколегії 10.05.2017 
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Ринкові відносини, інтеграція країни у між-народне співтовариство, всебічна інформатиза-ція суспільства потребують підвищення якості й рівня економічної діяльності підприємств та організацій. Це обумовлює нові, більш жорсткі вимоги, які висуваються до фахівців у сфері фі-нансової, виробничої та господарської діяльно-сті. В умовах економічної нестабільності чима-ло молодих людей обирає економічну спеціаль-ність, кар’єру підприємця. Такий вибір певною мірою сприяє досягненню свободи і незалежно-сті, підвищенню самооцінки, дозволяє реалізу-вати власний творчий потенціал.  Проблема ефективного розвитку гірських територій є надзвичайно актуальною для Укра-їни, і передусім для Карпатського регіону. Істо-рично гірські території завжди відставали в економічному розвитку. Посилення диспропор-цій в економічному розвитку гірських терито-

рій зони Карпат спричинене незадовільним станом інфраструктури, низьким рівнем адап-тації соціально-трудового потенціалу до ринко-вих умов, недостатньою підтримкою різних форм підприємницької діяльності, відсутністю виваженої державної політики щодо їхнього розвитку.  Звідси актуальність і важливість проблеми залучення професійно компетентних фахівців які будуть працювати в умовах гірського регіо-ну. Професійна компетентність майбутнього спеціаліста формується на засадах теоретичних знань, практичних умінь, значущих особистіс-них якостей та життєвого досвіду, що зумовлює готовність фахівця до виконання професійних обов‘язків та забезпечує високий рівень його самоорганізації. Зміст цього поняття обумов-люється багатьма факторами, зокрема, рівнем 

І р и н а  Г АЛ УЩ А К Шляхи формування правової компетентності майбутніх економістів в умовах гірського регіону  УДК 371.15:372.8 
Ірина ГАЛУЩАК кандидат економічних наук, доцент Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ  
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ  

В УМОВАХ ГІРСЬКОГО РЕГІОНУ 
У статті розглядаються деякі аспекти експериментального підходу до формування правової 

компетентності економістів. Автор акцентує увагу на шляхах, за яких означений процес є резуль-
тативним. Аналізуються наукові підходи до розуміння компетентності фахівців, зокрема, фахів-
ців-економістів, визначається структура професійної компетентності та місце в ній правових 
знань і вмінь. Обґрунтовано доцільність використання компетентнісного підходу у професійному 
навчанні економістів. 

Виявлено специфіку професійної компетентності фахівців економічного профілю, що виступає 
провідною передумовою ефективності їх професійної діяльності в умовах гірського регіону. Описує 
структуру професійної компетентності майбутніх економістів яка містить такі компоненти: 
1) компетенція у сфері економічної діяльності; 2) компетенції в інших сферах професійної діяльнос-
ті; 3) виробничо-діяльнісна компетенція; 4) інформаційно-комп’ютерна компетенція; 5) комуніка-
тивна компетенція; 6) компетенція у сфері самовизначення і саморегуляції особистісних якостей.  

Зроблено теоретичне обґрунтування поняття «формування професійної компетентності». 
Уточнено компонентний склад професійної компетентності фахівців у галузі економіки. Автор 
розкриває поняття і дає характеристику складових правової компетентності економіста, її зна-
чення для професійної компетентності представників цієї професії в умовах гірського регіону.  

Автор зазначає, що успішне формування правової компетентності безпосередньо впливає на 
формування світогляду майбутнього фахівця, на його ціннісні орієнтації. Правова компетент-
ність – це система правових знань, переконань, навичок, досвіду, механізму дії права і правових тех-
нологій, що дозволяють особистості орієнтуватись у правовому полі, юридично грамотно знахо-
дити в ньому вирішення завдань, які виникають.  

У статті визначаються основні шляхи формування правової компетентності в процесі на-
вчання у вищому навчальному закладі, зміст правових знань, якими повинні володіти майбутні 
економісти, що будуть працювати в умовах гірського регіону. 

Ключові  слова :  професійна компетентність, правова компетентність, майбутні економіс-
ти, гірський регіон, професійна підготовка. 
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розвитку техніки, науки, економіки, освіти; процесами, які відбуваються в суспільстві; сус-пільним замовленням.  Однак досягти успіху у професійній кар'єрі можливо лише за умов конкурентоспроможнос-ті випускника на ринку праці. Отже, сьогодні, одним із першочергових завдань системи про-фесійної освіти є підготовка конкурентоспро-можного фахівця, який має високий рівень про-фесійної компетентності, який вільно володіє професією та орієнтується в суміжних галузях діяльності, готового до постійного професійно-го росту, соціальної та професійної мобільності. Та може доречно використовувати набуті пра-вові знання у професійній діяльності. Саме то-му для гірських регіонів є дуже важливою пра-вова освіта фахівців різної категорії.  Дослідженню питань застосування компе-тентністного підходу у формуванні майбутніх фахівців присвячені роботи Г. І. Ібрагімова, В. І. Байденко, А. Г. Бермус, Ю. Ф. Зіньковського, Г. О. Мірських. Компетентнісна парадигма су-часної освіти є предметом посиленої дослідни-цької уваги сучасних науковців (Я. Герчинський (Польща), Г. Гостенс (Бельгія), Ю. Гриз (Німеч-чина), А. Маркова (Росія), О. Овчарук (Україна), Е. Шорт (США) та ін). Так, у контексті проведе-них вітчизняними науковцями досліджень (В. Бар-касі, П. Горностай, І. Козич, Г. Копил, Є. Нємцова, В. Нечипоренко, О. Савченко та ін.) компетентності визнано ключем до оновлення змісту освіти. Вивчення й аналіз наукового фонду з проб-леми саме правової компетентності дозволяє уточнити зміст, що доцільно вкладати у це по-няття. Існує точка зору, за якою правова компе-тентність особистості припускає низку блоків, а саме: знання про значення, про різні сфери, механізми правового регулювання суспільного життя; здатність до аналізу правових ситуацій, визначення оптимуму правової інформації; го-товність і вміння використовувати механізми і засоби правового вирішення життєвих про-блем; уміння виділяти правові аспекти будь-якої ситуації, бачити правові наслідки схвалю-вальних рішень та здійснювальних дій [2, 31]. Ми виходили з розуміння правової компе-тентності, зокрема економіста, як важливої ін-тегративної особистісно-професійної якості, підґрунтям якої виступають знання особистос-ті та її досвід поведінки. Метою статті є розкрити шляхи формуван-ня правової компетентності економістів в умо-вах гірського регіону. 

У наш час науковці досить часто зверта-ються до поняття компетентність. Згідно з дос-лідженнями науковців [3], існують чотири мо-делі визначення компетенції: а) засновані на параметрах особистості; б) засновані на діяль-ності та на виконанні завдань; в) засновані на виконанні виробничої діяльності; г) засновані на управлінні результатами діяльності.  Мета створення моделі залежить від того, для вирішення яких завдань і в якій ситуації вона буде використана (спеціальні й загальні моделі, моделі для лінійних менеджерів та ін.). Модель компетенції – це зведення знань, умінь, навичок співробітників, що дозволяють їм бути успішними на конкретній посаді. Вона уніфікує вимоги до співробітників і створює єдині стан-дарти функціонування, основу для оцінки і про-сування працівників. Наведемо приклади моделей компетенції світових стандартів (базові типи компетенції) [7].  Модель SHL (міжнародні стандарти керу-вання – фахівець, менеджер, керівник групи) виділяє наступні типи компетенції: 
– підприємницькі якості (бізнес, творчий підхід, рішучість, стратегія); 
– якості керівника (лідерство, планування й організація, орієнтація на якість, пере-конливість); 
– професійні якості (спеціальні знання, аналіз і вирішення проблем, усна й пись-мова комунікація); 
– особисті якості (міжособистісне розумін-ня, гнучкість, стабільність, особиста мо-тивація). Модель S. Whiddett& S. Hoolyforde (розроб-ка моделі компетенції на матеріалах компанії) виділяє такі типи компетенції: розвиток бізне-су (особистий розвиток, генерування й обґрун-тування ідей); досягнення результатів (плану-вання, чіткість менеджменту, постановка ці-лей); аналіз – робота з інформацією (аналіз і прийняття рішень); люди (робота в команді, вплив, керування відносинами). Модель Society for Human Resource Manage-ment (модель для керування колективом) виді-ляє наступні типи компетенції: знання бізнесу; персональна дієздатність; стратегічний внесок; практичні навички та володіння технологіями менеджменту. Модель «Корпоративні фінансові техноло-гії» виділяє такі типи компетенції: системне мислення; прийняття рішень; орієнтація на ре-зультат; аналітичні здатності; креативність; 
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гнучкість, швидка й адекватна реакція; здатно-сті до навчання; організаторські здібності; де-легування повноважень; уміння планувати час; управляти проектами; працювати в команді; переконувати, відстоювати думку; уміння слу-хати інших, підтримувати зворотний зв’язок; навички проведення презентацій і переговорів; здатність ретранслювати знання й навички.  Отже, професійна освіта повинна формува-ти сучасного фахівця як цілісну особистість, яка має цілу низку спеціальних та загальнолюдсь-ких якостей. Компетентність фахівця не обме-жується суто професійними рамками; розвине-на особистість має володіти всіма головними компетентностями. Аналіз вищенаведених мо-делей та освітньо-кваліфікаційної характерис-тики свідчить, що модель компетентності еко-номіста повинна складатися із багатьох компо-нентів: фахового, інтелектуального, творчого, морального, комунікативного, інформаційного, вольового.  Слід зазначити, що в сучасних умовах доку-ментом, який містить професійні вимоги до підготовки фахівців різноманітних спеціально-стей, є освітньо-кваліфікаційна характеристика [2]. У цьому документі визначено цілі освітньої та професійної підготовки майбутнього спеціа-ліста, зміст освіти, місце фахівця у структурі господарства держави, вимоги до його компе-тентності та інших соціально значущих власти-востей і якостей.  Зміст професійної діяльності фахівця-еко-номіста з’ясовано на основі алгоритму опису професії за Є. О. Клімовим [4]. Тут виявляються такі аспекти, як предмет професійної діяльнос-ті (людина, знакова система, техніка, художні образи), цілі професійної діяльності (перетво-рююча, тобто організація і проведення вихов-ного процесу, гностична, винахідницька, влас-ного розвитку та ін.), засоби професійної діяль-ності (функціональні, тобто мовлення, міміка, зір, слух тощо, теоретичні, тобто знання, спосо-би мислення, мобільні або стаціонарні технічні засоби та ін.), умови професійної діяльності (підвищена моральна відповідальність, екстре-мальні умови, робота на відкритому повітрі, в умовах побутового мікроклімату та ін.), особли-вості професійної діяльності (поліфункціо-нальний характер діяльності, вишукані відно-сини, зустрічі зі відомими людьми, відряджен-ня, завершений результат професійної діяльно-сті та ін.).  Майбутній економіст має бути підготовле-ним до виконання професійних функцій за од-

ним із видів економічної діяльності за «Держав-ним класифікатором видів економічної діяль-ності ДК 009-96», затвердженим наказом Держ-стандарту України від 22.10.96 № 441: діяль-ність у сфері інформатизації; дослідження та розробки; послуги, що надаються переважно юридичним особам; здавання під найм без об-слуговуючого персоналу; державне управління загального характеру в економічній та соціаль-ній галузі; діяльність, віднесена до компетенції держави; оптова торгівля і посередництво у торгівлі; спеціалізована роздрібна торгівля комп’ютерами, стандартним програмним забез-печенням та пристроями для зняття інформації із каналів зв’язку; громадська діяльність; фі-нансова діяльність; операції з нерухомістю, зда-вання під найм та послуги юридичним особам; державне управління; колективні, громадські та особисті послуги. Отже, структура професійної компетентно-сті майбутніх економістів містить такі компо-ненти: 1) компетенція у сфері економічної дія-льності; 2) компетенції в інших сферах профе-сійної діяльності; 3) виробничо-діяльнісна ком-петенція; 4) інформаційно-комп’ютерна компе-тенція; 5) комунікативна компетенція; 6) ком-петенція у сфері самовизначення і саморегуля-ції особистісних якостей [6].  Фахівець-економіст повинен мати здатнос-ті розв’язувати проблеми і завдання соціальної діяльності, зокрема, ураховувати правові заса-ди у професійній діяльності.  Дослідники, які вивчають феномен право-вої компетентності фахівця у зв’язку з виконан-ням ним професійних функцій (Т. Волох, В. Олейник), цілком правомірно його пов’язу-ють, по-перше, із ставленням особистості до права «як соціальної, державної та особистісної цінності, що обумовлює намагання постійно отримувати, розширювати арсенал засобів ви-значення та вирішення правових проблем»; по-друге, із правовою освіченістю, «як сукупністю знань з проблем права»; по-третє, з правовою готовністю – наявністю «вмінь з вирішення конкретних правових питань» [8].  Правова компетентність – це система пра-вових знань, переконань, навичок, досвіду, ме-ханізму дії права і правових технологій, що до-зволяють особистості орієнтуватись у правово-му полі, юридично грамотно знаходити в ньому вирішення завдань, які виникають.  Отже, вдосконалення рівня професіоналіз-му майбутнього економіста, зокрема його пра-
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вової компетентності, в умовах університетсь-кої освіти потребує глибокого аналізу правової діяльності як результату правової підготовки. Правова компетентність майбутнього економі-ста – це наявність системи професійно право-вих знань чинного законодавства; вміння мис-лити правовими категоріями; усвідомлення сутності права та механізмів його дії; доречно використовувати набуті правові знання у про-фесійній діяльності в умовах гірського регіону.  Формування правової компетентності пе-редбачає засвоєння студентом не окремих, віді-рваних один від одного елементів правових знань, умінь та якостей, а оволодіння сукуп-ність освітніх компонентів, що мають особисті-сно-діяльнісний характер. Це, зокрема, на-вчальний компонент, що передбачає: 
– розвиток теоретичного компоненту пра-вової компетентності, який забезпечує майбутнього економіста правовими знаннями, що сприяють успішній органі-зації професійної діяльності в умовах гір-ського регіону, створюють основу для формування сучасного правового мис-лення, генерують акти правосвідомості, тобто систему відносин до морально-правових норм через призму пізнання права як соціального явища; 
– розвиток практичного компоненту пра-вової компетентності майбутнього еко-номіста, який визначається, насамперед, сукупністю професійних умінь і навичок, що зумовлюють функціональну готов-ність вирішувати завдання правової ді-яльності в умовах гірського регіону. Це інформаційно-інтелектуальні, прогнос-тично-проективні, організаційно-регуля-тивні, виховні, рефлексивні, емоційно-вольові уміння і навички; 
– розвиток особистісного компоненту пра-вової компетентності, який утворює такі професійні й особистісні якості, як: про-фесійно-світоглядні (зацікавленість і ак-тивність у професійно-правовій підгото-вці), професійно-поведінкові (вимогли-вість щодо дотримання правових норм), особистісно-значущі (гуманістична спря-мованість особистості, адекватна самоо-цінка тощо). Отже, основними способами формування правової компетентності у майбутніх економіс-тів є правова освіта та соціалізація у правовому середовищі гірського регіону.  Отже, правова компетентність майбутньо-го економіста розуміється як особистісно-про-

фесійна якість, що виявляється у здатності до пізнання соціально-правової дійсності, усвідом-ленні ціннісного впливу права на клієнтів, спроможності відповідально здійснювати пра-возахисну і право реалізаційну діяльність. Як важливіша складова професійної компетентно-сті майбутнього фахівця, правова компетент-ність формується на всіх етапах його професій-ного становлення. Університетський період професійної підготовки студентів у цьому від-ношенні має специфічний і, водночас, вагомий формуючий вплив. Освіта повинна відповідати інтересам та вимогам суспільства. На вищі навчальні закла-ди покладено завдання закласти базу щодо фо-рмування правової компетентності фахівців економічного профілю здатних до швидкого реагування в умовах гірського регіону, щодо змін у трудових функціях, самостійного пошуку та впровадження в діяльність чинних нормати-вних актів, оцінки ризиків діяльності відповід-но до законодавства тощо.  Перспективи подальших досліджень окрес-леної проблеми ми пов’язуємо з визначенням факторів, які впливають на формування право-вої компетентності майбутніх економістів у перші роки їх практичної роботи. 
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Галущак  И .   
ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ В УСЛОВИЯХ ГОРНОГО РЕГИОНА 
В статье рассматриваются некоторые аспекты экспериментального подхода к формирова-

нию правовой компетентности экономистов. Автор акцентирует внимание на путях, по кото-
рым указанный процесс является результативным. Анализируются научные подходы к понима-
нию компетентности специалистов, в частности специалистов-экономистов, определяется 
структура профессиональной компетентности и место в ней правовых знаний и умений. Обосно-
вана целесообразность использования компетентностного подхода в профессиональном обучении 
экономистов. 

Выявлена специфика профессиональной компетентности специалистов экономического про-
филя, выступает ведущей предпосылкой эффективности их профессиональной деятельности в 
условиях горного региона. Описывает структуру профессиональной компетентности будущих 
экономистов, которая содержит следующие компоненты: 1) компетенция в сфере экономической 
деятельности; 2) компетенции в других сферах профессиональной деятельности; 3) производст-
венно-деятельностная компетенция; 4) информационно-компьютерная компетенция; 5) комму-
никативная компетенция; 6) компетенция в сфере самоопределения и саморегуляции личностных 
качеств. 

Сделано теоретическое обоснование понятия «формирование профессиональной компетент-
ности». Уточнение компонентный состав профессиональной компетентности специалистов в 
области экономики. Автор раскрывает понятие и дает характеристику составляющих правовой 
компетентности экономиста, ее значение для профессиональной компетентности представите-
лей этой профессии в условиях горного региона. 

Автор отмечает, что успешное формирование правовой компетентности непосредственно 
влияет на формирование мировоззрения будущего специалиста, на его ценностные ориентации. 
Правовая компетентность – это система правовых знаний, убеждений, навыков, опыта, механиз-
ма действия права и правовых технологий, позволяющих личности ориентироваться в правовом 
поле, юридически грамотно находить в нем решения задач, которые возникают. 

В статье определяются основные пути формирования правовой компетентности в процессе 
обучения в высшем учебном заведении, содержание правовых знаний, которыми должны обладать 
будущие экономисты, которые будут работать в условиях горного региона. 

Ключевые  слова :  профессиональная компетентность, правовая компетентность, будущие 
экономисты, горный регион, профессиональная подготовка.  
Galushchak І .   

THE WAYS OF FORMING LEGAL COMPETENCE OF FUTURE ECONOMISTS  
IN MOUNTAINOUS REGION CONDITIONS 

The article discusses some aspects of the experimental approach to formation of legal competence 
economists. The author focuses on the ways in which the designated process is effective. Analyzes the scien-
tific approaches to understanding the competence of experts, including experts and economists determined 
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О л е н а  Г А Л Я Н •  Ідея суб’єктності у вітчизняних особистісно-орієнтованих технологіях виховання  (досвід 90-х років ХХ століття) 

Категорії «суб’єкт», а віднедавна і «суб’єкт-ність» у контексті осмислення процесів гумані-зації та гуманітаризації освіти є одними із фун-даментальних для педагогічної науки. Їх вико-ристання у теоретико-методологічному обґру-нтуванні сучасних підходів до організації педа-гогічної співдії детерміновано законами розви-тку суспільних систем, цивілізаційними проце-сами, парадигмальними змінами, реальною на-

вчально-виховною практикою. В сукупності вони визначають становлення образу зростаю-чої особистості (виховний ідеал) та експектації щодо способу її співбуття у просторі конкрет-ного соціокультурного середовища, її ціннісних настанов, моделей поведінки тощо. Донедавна дослідження суб’єктності було пріоритетом лише психологічної науки, яка ви-значила онтофеноменологічну сутність цього 

the structure of professional competence and place of legal knowledge and skills. The use of competency 
approach in professional training of economists is soundly. 

The specific professional competence of experts in economics, serving leading precondition for the effec-
tiveness of their professional work in the conditions of the mountain region is found. Describes the structure 
of professional competence of future economists that includes: 1) competence in economic activity; 2) com-
petence in other areas of professional activity; 3) production and activity-competence; 4) information and 
computer competence; 5) communicative competence; 6) competence in the field of self-determination and 
personal qualities. 

Theoretical foundation of the concept of «formation of professional competence» is made. Component 
structure of professional competence of experts in the field of economy is clarified. The author reveals the 
concepts and components characterize the legal competence economist, its importance for professional 
competence of the profession in terms of the mountainous region. 

The author notes that the successful formation of legal competence directly affects the formation of the 
future professional world, its value orientation. Legal expertise – a system of legal knowledge, beliefs, skills, 
experience, mechanism of law and legal technologies that allow individual orientate in the legal field, legally 
correctly find it solve problems that arise. 

This article identifies the key ways of creating legal competence in teaching in higher education, the 
content of legal knowledge, which should have future economists who will work under the mountain region. 

Key words:  professional competence, legal competence, future economists, mountainous region, pro-
fessional training. Стаття надійшла до редколегії 06.05.2017 
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ІДЕЯ СУБ’ЄКТНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНИХ  
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ВИХОВАННЯ 

(ДОСВІД 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ) 
Статтю присвячено аналізу особливостей представленості суб’єктнісного компоненту в нау-

ковому обґрунтуванні особистісно-орієнтованих технологій виховання у вітчизняному освітньому 
просторі наприкінці ХХ століття. Розкрито науково-педагогічні засади, в яких імпліцитно або яв-
но описані предиктори суб’єктності особистості учасників процесу виховання, їх позиції у виховній 
співдії в умовах реалізації особистісного підходу. Окреслено засадничі положення, на яких ґрунту-
ється ідея суб’єктності вихованця в особистісно-орієнтованих виховних технологіях. Вказано, що 
вона може бути пояснена з урахуванням панівних у досліджуваний період ідей гуманістичної педа-
гогіки та ідеї демократії. Констатовано, що особистісно-орієнтований підхід забезпечує втілення 
суб’єктності лише в ситуації породження вихованцем світоглядних ставлень щодо трансльовано-
го соціокультурного досвіду. 

Ключові  слова :  виховна співдія, виховні технології, суб’єкти виховного процесу, суб’єктність, 
особистісно-орієнтовані технології, вітчизняний освітній простір, ідея демократії, ідеї гуманісти-
чної педагогіки. 
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наукового феномену як нової парадигми освіти (В. Петровський [10]). Однак, на наше переко-нання, витоки ідеї суб’єктності як педагогічної реальності варто шукати у тих концепціях і тео-ріях, в яких вона імпліцитно представлена та відображена в особистісному контексті погля-дів на організацію освітнього середовища. Йдеться про використання умов виховання-діалогу для становлення суб’єктності особисто-сті, запровадження підтримуючої стратегії у педагогічній співдії, яка стимулює й заохочує прояв суб’єктності тощо. Окреслені характерис-тики ненові для педагогічної науки. Однак саме у період демократичних перетворень в Україні (90-ті рр. ХХ ст.) вони стали предметом актив-ного обговорення (О. Вишневський, І. Зязюн та ін.), парадигмотворення (А. Бойко [2]). Можливість ретроспективного моделюван-ня системи виховання у цей час спрямовує нау-ковий пошук на відтворення одного з етапів становлення виховної системи, в якому посту-лювалися принципи демократизації освіти та гуманізації виховного процесу, їх орієнтації на особистісний підхід до вихованця, активізацію його позиції у засвоєнні соціокультурного дос-віду. Тому актуальним вважаємо розгляд осно-вних тенденцій розробки технологічного підхо-ду у вітчизняній системі виховання, що став пріоритетним у 90-ті рр. ХХ століття, на пред-мет осмислення у ньому суб’єктнісної позиції вихованців. Така постановка дослідницького завдання сприятиме впорядкуванню уявлень про розвиток ідеї суб’єктності особистості шко-ляра у вітчизняному педагогічному дискурсі та уможливить втілення дійсного виховання (з його орієнтованістю на становлення зрілої осо-бистості) у практику виховної роботи. У сучасному науковому дискурсі питання технологічного підходу у побудові освітньо-виховних систем відображено в ґрунтовному аналізі найпоширеніших у світовій і вітчизня-ній практиці педагогічних технологій (І. Дич-ківська [4], М. Чепіль, Н. Дудник [13] та ін.). Ав-торами наголошується, що кожна з педагогіч-них практик (систем), яка витримала перевірку часом і визнана ефективною у реалізації відпо-відних їй завдань, забезпечувалася концептуа-лізацією ідей та способів їх реалізації у педаго-гічній співдії. Поряд зі структурованим цілісним підхо-дом до висвітлення відомих педагогічних тех-нологій широко представлені й конкретно-наукові дослідження теоретико-методологічних 

засад виховних технологій (Г. Карпенчук [6], Г. Сорока [12] та ін.) та їх впровадження у вітчи-зняному освітньому простору. Важливо відзна-чити, що особлива увага в них зосереджена на особистісно-зорієнтованому вихованні (І. Бех [1]), В. Варава, О. Зоц [3] та ін.). Їхня спрямованість на виявлення принципів і розробку прийомів оптимізації виховного процесу забезпечила аналіз чинників, що підвищують його ефектив-ність шляхом конструювання і застосування способів і прийомів реалізації взаємодії, а та-кож оцінку емоційно-ціннісного, понятійно-логічного та операційно-дійового компонентів виховної співдії. Важливим кроком на шляху до розв’язання актуальних проблем оптимізації процесу вихо-вання стало проведення 30 жовтня 2013 р. в НАПН України методологічного семінару «Сучасні виховні технології: соціалізаційні ви-клики і педагогічний контекст», де серед пріо-ритетних були питання інноваційного потенці-алу виховних технологій, традиції і новаторст-во у вихованні особистості.  Отже, уявлення про включеність школяра у процес виховання в сучасних умовах зазнає змін: суб’єктнісна сутність вихованця як цілісна характеристика його дієво-перетворювальної активності потребує осмислення на новому рів-ні і врахування з опертям на існуючий досвід організації особистісно- та суб’єкт-орієнтова-них технологій. З огляду на невирішеність цьо-го питання у науково-педагогічному аспекті, а також виходячи з напрацювань у соціокультур-ній і психолого-педагогічній площини розгляду виховних технологій, ми сформулювали мету 
статті: змістовно і процесно представити роз-виток ідеї суб’єктності в особистісно-орієнто-ваних виховних технологіях вітчизняного осві-тнього простору кінця ХХ століття. Для реаліза-ції поставленої мети визначено такі завдання: а) простежити напрямні змін у поглядах на шко-ляра як суб’єкта виховної співдії; б) розкрити науково-педагогічні засади розробки виховних технологій визначеного періоду на предмет ак-туалізації в них предикторів суб’єктності; в) виз-начити засадничі положення, на яких розвивала-ся ідея суб’єктності особистості вихованця. Суспільні зміни, визначені новим етапом розвитку України як незалежної держави (з 1991 р.), а відповідно, й нові пріоритети та ідеа-ли молоді викликали потребу визначення чіт-ких критеріїв оцінки «правильності» вихован-ня, а отже, й науково-педагогічного обґрунту-
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О л е н а  Г А Л Я Н •  Ідея суб’єктності у вітчизняних особистісно-орієнтованих технологіях виховання  (досвід 90-х років ХХ століття) вання виховної співдії. Крім того, цивілізаційні процеси також актуалізували питання розроб-ки профілю виховного ідеалу, що відбивав би сутнісні ознаки засадничої для нього освітньої парадигми та слугував орієнтиром у вихованні. Окреслене не могло не позначитися на соціаль-них вимогах до школи, а спостережувані явища довкілля спонукали до активізації особистісно-го потенціалу суб’єктів виховного процесу та виховання дітей і молоді в новій системі цінно-стей, світоглядних позицій. Позаяк осмислення феномену виховання завжди відбувається на тлі тих суспільних про-цесів, які впливають на освітню ситуацію, мо-жемо констатувати, що у той час широкий кон-текст розгляду проблем виховання постав як особистісно-орієнтований. (Нівелювання осо-бистості школяра, розгляд його як усереднено-го об’єкта виховних впливів, по-суті, відобража-ла б «бездітність» виховання). А демократичні процеси 90-х рр. ХХ ст. в Україні, домінування гуманістичних ідей у світовій і вітчизняній нау-ці підвели до необхідності дійсного реформу-вання освітньої галузі та виховання зокрема. Зрозуміло, що розробка нової парадигми виховної діяльності у досліджуваний період – не гонитва за формотворчістю. Це був пошук конструктивних підходів до організації ефекти-вного розвивального середовища. Важливим кроком на цьому шляху стало визначення тео-ретико-методологічних засад аналізу виховної технології. Виникнення і активне використання по-няття «технологія» у досліджуваний період [1; 6; 14], детерміновано розвитком наукової і со-ціально-педагогічної сфери, що спрямовували-ся на обґрунтування і розкриття технологічних програм, які на найвищому рівні забезпечували б продуктивність, конструктивність співдії між вчителем і школярами в процесі виховання. «Технологічній» ролі педагога відповідає й най-загальніше визначення професійного педагогі-чного мислення як діяльності з розв’язання педагогічних задач. З’ясування сутності технологічної спрямо-ваності досліджень допомагає визначити на-прями і шляхи пошуку відповідей на запити теорії і практики виховання. Як зазначала С. Карпенчук, по-перше, завдяки педагогічній технології педагоги прагнуть звести до мініму-му педагогічні експромти в практичній діяль-ності і перевести останні на шлях попереднього проектування навчально-виховного процесу; 

по-друге, педагогічна технологія передбачає створення проекту навчально-виховного про-цесу, який визначає структуру і зміст діяльнос-ті самого учня; по-третє, істотна риса педагогіч-ної технології – процес цілетворення [6, 22]. У розумінні авторки, переведення всієї системи навчання і виховання в русло педагогічної тех-нології означає рішучий поворот шкільної практики від самодіяльності в побудові і реалі-зації педагогічного процесу до суворої обґрун-тованості кожного його елемента й етапу, наці-леності на кінцевий результат, що об’єктивно діагностується. Звертаємо увагу, що процес ви-ховання важко формалізувати з декількох при-чин. По-перше, його результати є відстрочени-ми у часі, а тому процес діагностування усклад-нюється. По-друге, виховання особистості пе-редбачає визнання її неповторності, унікально-сті, наявності у неї суб’єктного досвіду, на який накладається виховна стратегія чи тактика, тому будь-яка технологія потребує конкретиза-ції відповідно до змісту виховної ситуації, осо-бистості її учасників (вихователь і вихованець), домінуючої між ними системи взаємин, став-лень, отже, обґрунтувати можна лише логіку ре-алізації виховної технології. Жодна технологія не може охопити усієї розмаїтості індивідуально-сті вихованця. По-третє, сувора регламентація діяльності позбавляє педагога (вихователя) твор-чого підходу до реалізації професійних функцій. Означене дає підстави до висновку, що у контексті технологічного підходу варто гово-рити лише про загальний конструкт технології виховання. Він, у нашому розумінні, розкрива-ється такими основними компонентами як цілі, критерії, умови здійснення й оцінка ефективно-сті. Їх конкретизація, враховуючи ситуативний чинник (певні умови), сприятиме активізації ролі учасників виховної співдії, а саме станов-ленню їх суб’єктної позиції. Та й сама С. Кар-пенчук зазначала, що технологія – це «проект способу організації процесу з послідовною оріє-нтацією на чітко визначені цілі, моделювання процесу, кінцевого результату, способів його досягнення, підсистем виховання, блоків, усієї системи виховання як цілісного процесу» [6, 22]. Можливість реалізації у практиці реальної ви-ховної взаємодії технологічних елементів про-грами забезпечується а) розумінням дорослими внутрішніх механізмів становлення самосвідо-мості дітей, розвитку їх мотиваційної сфери (психологічний аспект), б) використанням аде-кватних вікові форм, методів, системи дій 
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О л е н а  Г А Л Я Н •  Ідея суб’єктності у вітчизняних особистісно-орієнтованих технологіях виховання  (досвід 90-х років ХХ століття) (впливів) задля оптимальної організації вихов-ного процесу (педагогічний аспект). Розробка особистісно-орієнтованих техно-логій, насамперед, передбачала створення такої виховної ситуації, яка б забезпечувала розви-ток творчих потенцій кожного з учасників ви-ховної співдії, їх особистісне зростання, прийн-яття іншого як цінності в усіх складності його особистісних і поведінкових проявів. Цю тезу підтверджує й позиція В. Кременя, який визна-вав необхідність «посилення особистісного ви-міру в педагогічній науці» [9, 5]. Як же характеризувалися позиції учасників виховної співдії в науковому обґрунтуванні особистісно-орієнтованих технологій та якою мірою в них представлена їхня суб’єктність? Розглядаючи виховання як процес управ-ління становленням особистості вихованця (у нашому розумінні, це стимулювання ціннісно-смислової самоорганізації та усвідомленого жит-тєздійснення школяра як його суб’єктнісної сут-ності), можемо констатувати, що у досліджува-ний період керівна (а тому апріорі суб’єктна) роль педагога визначалася здебільшого інституці-онально і потребувала корекції, що уможливлюва-лася його відкритістю до нового досвіду, визнан-ням пріоритету в реалізації виховних впливів «на користь» становлення особистості вихованця. Характеризуючи виховну позицію педагога, І. Бех визначав її як «синтез професійних та ін-дивідуальних рис» [1, 8], вказуючи на необхід-ність аналізу в ній мети, основної лінії поведін-
ки і способів спілкування з вихованцями. У меті конкретизована особистісна складо-ва виховання – сприяння становленню й розви-тку особистості вихованця. Семантичне наван-таження в її формулюванні визнається за по-няттям «сприяння», синонімами якого є «допо-мога», «підтримка». Отже, виховна позиція рег-ламентує систему співдії, в якій заохочується активний пошук смислів, цінностей, мотивів тощо. За такого підходу вихованець постає як суб’єкт виховання, не заперечується і його су-б’єктність.  

Основна лінія поведінки у виховній позиції дорослого характеризувалася І. Бехом як коор-динування очікувань і вимог, максимальні мож-ливості особистісного зростання вихованця [1]. Така орієнтація виховної діяльності виховате-ля, в котрий раз підтверджувала необхідність діалогізації взаємодії у системі «дорослий–дитина», адже саме психолого-педагогічна ку-льтура першого є запорукою їх творчої співпра-

ці, ставлення до дитини як до особистості з притаманними їй властивостями та якостями. Наступною характеристикою виховної по-зиції були визначені способи спілкування вихо-вателя з вихованцям. В умовах особистісно-орієнтованого виховання йдеться про розумін-ня, визнання і прийняття особистості школяра. (На противагу настановам, вимогам, заборонам, погрозам, нотаціям, покаранням в імперативній стратегії виховного впливу). Якою вбачається в особистісній технології роль вихованця? Яким чином він набуває соціо-культурного досвіду поведінки, засвоює цінно-сті, життєві смисли, що мотивує його на певні вчинки? Виявляється відповіді на ці питання є дискусійними. З одного боку, вказується на роз-ширення «ступеня свободи» дитини (з врахуван-ням вікових можливостей), розвиток її здібностей, потенційних можливостей, самостійності, ініціа-тивності, відповідності як предикторів суб’єктнос-ті. («Перспектива розвитку» у вихованні сигналі-зує, в якому напрямі, як змінюється особистість дитини і визначає виховуваність – готовність реа-гувати на виховні впливи, здатність адекватно співвідносити зовнішні вимоги і внутрішнє наста-новлення на їх виконання). З іншого, самостій-ність і свобода вихованця у вчинках піддаються сумніву (чи здатен він діяти відповідно до об-ставин, чи обере суспільно прийнятний спосіб задоволення потреби). Через стереотипність поглядів суб’єктність особистості визнається, але чи створюються умови для її вияву? У проекті «Концепції сучасного українсько-го виховання» декларується ідея демократії. Вихованець постає як суб’єкт, який «сам фор-мує для себе потрібну йому модель поведінки – на основі власного чи «підказаного» йому став-лення до світу» [8, 4]. Тут же авторами зазнача-ється, що цей «процес – становлення моделі поведінки – відбувається повсякчасно, повсюд-но і може вести як до позитивного, так і до не-гативного результату» [Там само]. Отже, визна-ючи право дитини на суб’єктність, передбача-лося, що її вибір може бути помилковим, або неприйнятним в умовах, що склалися. Крім то-го, складність процесу виховання, зумовлена такими його характеристиками як безперерв-ність, багатоаспектність, тривалість, спрямова-ний та стихійний характер впливів, не виклю-чає формування у школяра власного ставлення до трансльованих дорослими моральних норм (прийняття / неприйняття). У зв’язку з цим констатуємо складні взаємопереходи від соціа-
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лізації до індивідуалізації, які супроводжують становлення особистості вихованця. Його акти-вність як смислоутворювальна ознака суб’єкт-ності не тільки повинна забезпечуватися, але й набувати ціннісного забарвлення. Саме у цьому контексті сприяння особистісному розвиткові забезпечить вихователь завдяки, як зазнача-ють науковці [5], системі підтримки (мета тех-нології – сприяння); формуванню ціннісного ставлення до себе, інших, людства; відповідаль-ності за самовиховання і саморозвиток; розвит-ку соціальних навичок поведінки і настанов-лень на самостійне розв’язання соціальних про-блемних ситуацій. Але для цього йому потрібне знання про ставлення вихованця до вимоги, норми, досвіду. Цікавими з цієї позиції є дослі-дження самоактивності у виховному процесі, яке проводила група науковців під керівницт-вом М. Боришевського. Результати теоретичного й експериментального пошуку підтвердили, «що самоактивність є необхідною і вирішальною умовою забезпечення зворотного зв’язку у вихо-вному процесі, завдяки якому вихователь отри-мує інформацію стосовно характеру зустрічної дії вихованця і на цій основі уточнює, коригує алго-ритм керування виховним процесом» [11, 22]. Лише гуманізована співдія передбачає пов-ноцінний обмін смисловими позиціями між партерами. З погляду В. Клочка, гуманізація освіти можлива тільки, якщо педагогічна тех-нологія вийде за межі концепції відтворення. Жодні посилання на особистісно-орієнтований підхід, суб’єкт-суб’єктну парадигму, активність суб’єкта, що пізнає, не переконують в гуманіс-тичності. Головне – те, що вона пропонує за-мість концепції відтворення. Якщо нічого, то це звичайнісінька традиційна, трансляційна тех-нологія, яка на тлі інших є більш розвиваль-ною, формувальною, активізувальною, вільною, але трансляційною. І якщо культура еволюціо-нує, а люди творять, то це відбувається іноді не завдяки освітній моделі, а всупереч їй [7]. Тому суб’єктність вихованця може виявлятися у по-рушеннях звичних для оточуючих правил, норм як протиставлення наперед заданості, очікува-ності. Засадничим при аналізі особистісно-орієнтованих технологій виховання є визна-чення того наскільки забезпечений необхідний обсяг зовнішньої свободи та дієвої допомоги для вияву самостійності, відповідальності та внутрішньої свободи особистості, її можливості вільного самовираження, самотворення, автор-ства у житті. 

Отже, реакція на демократичні перетворен-ня в країні стимулювала у науковому середови-щі, те, що давно отримало розвиток у шкільній практиці – новаторство як виклик радянській системі – зміну призму погляду на виховну си-туацію і особистість вихованця. Розробка осо-бистісно-орієнтованих технологій виховання стала тим науково-обґрунтованим концептом, в якому отримали розвиток ідея демократиза-ції («Концепція сучасного українського вихо-вання») та ідеї гуманістичної педагогіки, а са-ме: природовідповідності; унікальності кожної конкретної людини; діалогічності її природи; самоцінності кожного періоду людського існу-вання і культурного взаємозв’язку цих періо-дів; відкритості; компліментарності (доповню-ваності); існування простору індивідуального буття; різноманітності форм і засобів втілення гуманістичних ідей у практику виховної співдії. Їх континуум створив основу цілісної системи виховання, в якій суб’єктна орієнтованість ви-значила позиції і педагога, і його вихованців. Також ідея суб’єктності особистості школяра розвивалася у тісному зв’язку концептуальни-ми положеннями про центрованість виховної співдії на особистості вихованця; необхідність забезпечення його самовизначення, сприяння особистісному становленню; розгортання спів-дії за принципом виховання-діалогу; врахуван-ня суб’єктного досвіду вихованця у виробленні життєвих смислів, осмисленні цінностей. Перспективи подальших пошуків пов’язує-мо з моделюванням процесу розвитку ідеї су-б’єктності особистості школяра у вітчизняному педагогічному дискурсі ХХ століття. 
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Галян  Е .  И .   
ИДЕЯ СУБЪЕКТНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЯХ ВОСПИТАНИЯ (ОПЫТ 90-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА) 
Статья посвящена анализу особенностей представленности субьектностного компонента в 

научном обосновании личностно-ориентированных технологий воспитания в отечественном об-
разовательном пространстве конца ХХ века. Раскрыты научно-педагогические основы, в которых 
имплицитно или явно описаны предикторы субъектности личности участников процесса воспи-
тания, их позиции в воспитательном взаимодействии в условиях реализации личностного подхо-
да. Определены основные положения, которые лежат в основе идеи субъектности воспитанника в 
личностно-ориентированных воспитательных технологиях. Указано, что она может быть объяс-
нена с учетом господствующих в исследуемый период идей гуманистической педагогики и идеи де-
мократии. Констатировано, что личностно-ориентированный подход обеспечивает воплощение 
субъектности только в ситуации порождения воспитанником мировоззренческих отношений к 
транслируемому социокультурному опыту. 

Ключевые  слова :  воспитательное взаимодействие, воспитательные технологии, субъекты 
воспитательного процесса, субъектность, личностно-ориентированные технологии, отечествен-
ное образовательное пространство, идея демократии, идеи гуманистической педагогики.  
Halian O.   

THE IDEA OF AGENCY IN UKRAINIAN PERSONALITY-ORIENTED UPBRINGING  
TECHNOLOGIES (THE EXPERIENCE OF THE 90’S OF THE TWENTIETH CENTURY) 

The article analyzes peculiarities of the representation of an agency component in the scientific sub-
stantiation of personality-oriented upbringing technologies in the national educational space at the end of 
the twentieth century. The idea of agency was actualized due to the need to study transpective views on the 
agent nature of participants in the joint action of upbringing. It was established that the reaction to democ-
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Відповідно до положень Національної стра-тегії розвитку освіти України на 2012–2021 ро-ки «Освіта належить до найважливіших напря-мків державної політики України, для якої важ-лими є процеси виховання свідомості молодшо-го школяра, навчання його основним законам існування та забезпечення формування умінь і навичок реалізовувати свої здібності у навчаль-ній діяльності» [8, 268]. Організація навчально-виховного процесу сучасної початкової школи України зумовлена суспільно-політичними змінами. Основна мета навчання української мови полягає у форму-ванні комунікативних умінь і навичок у молод-ших школярів [11, 43]. На сьогодні, важливим 

питанням постає проблема розвитку думки ди-тини, оскільки знання, набуті під час навчання мають засвоюватись та використовуватись школярами в усному та писемному мовленні: під час розповідей, створення висловлювань монологічного чи діалогічного характерів, про-дукування текстів молодшими школярами від-повідно до стилю та ситуації мовлення. Завдання вчителів початкової ланки освіти полягає у формуванні в учнів основних умінь висловлювати свої думки, логічно та граматич-но правильно відображати їх за допомогою гра-фічних знаків мови. Вище вказані операції за-безпечуватимуть реалізацію комунікативної компетентності української мови, розвитку мо-

А н н а  Г А М З А  •  Методичні етапи формування текстотворчих умінь у процесі вивчення  дієслова як основа розвитку зв’язного мовлення молодшого школяра 
ratic changes in the country stimulated a shift in views of the scientific community on the situation of up-
bringing and personality of a child. There have been revealed scientific and pedagogical principles, which 
implicitly or explicitly described predictors of personality agency (autonomy, initiative, creativity, freedom, 
responsibility) in participants in the process of upbringing, their position in the joint action of upbringing in 
terms of implementing the personality approach. The point is how secured the necessary amount of external 
freedom is as well as effective assistance in expressing autonomy, responsibility and internal personality 
freedom, the possibility of free expression, self-creation, authorship in life. There have been outlined the 
main principles on which the idea of child agency in personality-oriented upbringing technologies is based. 
It has been indicated that this idea could be explained on the basis of the ideas of humanistic pedagogy and 
the idea of democracy, predominant in the period under study. The author has stated that the personality-
oriented approach ensures agency implementation only in situations of the child’s generation of ideological 
attitudes towards the transmitted socio-cultural experience. It has been established that the idea of agency 
in the child personality developed in close relation to the conceptual principles about personality-
centeredness of the joint action of upbringing; the need to ensure his/her self-determination, encourage-
ment of personality development; deployment of joint action on the basis of education dialogue; taking into 
account agent experience of a child in creating life senses, understanding values. 

Key words:  joint action of upbringing, upbringing technologies, agents of the upbringing process, 
agency, personality-oriented technologies, national educational space, idea of democracy, ideas of humanis-
tic pedagogy. Стаття надійшла до редколегії 09.05.2017  УДК 373. 3:811.161. 2’367.625 
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МЕТОДИЧНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ  
ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ  

ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ  
ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

У статті проаналізовано важливість процесу текстотворення на уроках української мови у 
початкових класах; апробовано передовий досвід вчених, методистів і практиків щодо означеної 
проблеми; з’ясовано зміст понять «зв’язне мовлення», «опис дії», «текстотворення»; доведено ме-
тодичну важливість формування текстотворчих умінь у молодших школярів, як основу розвитку 
зв’язного мовлення. 

Ключові  слова :  мова, мовлення, дієслово, описова функція дієслова, текст, процес текстот-
ворення, текстотворчі уміння. 
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влення учнів початкових класів та здійсненню процесу текстотворення. Багатоаспектність і складність проблеми формування текстотворчих умінь зумовили її розгляд з різних позицій: збагачення словнико-вого запасу учнів на різних етапах мовленнєвого розвитку (Н. Гавриш, Н. Чепелюк, Л. Варзацька, Н. Голуб, Л. Кулибчук, Н. Сіранчук, Т. Коршун, В. Тихоша та ін.); культури мовлення (Н. Бабич, І. Хом’як, Б. Головін, О. Горошкіна, В. Костомаров, Л. Мацько та ін.); психологічних засад розвитку мовлення (Л. Виготський, М. Жинкін, І. Зимня, О. Леонтьєв, О. Лурія, І. Синиця); функціонуван-ня текстів художнього стилю (Л. Варзацька, С. Караман, В. Собко, Л. Мацько, В. Мельни-чайко, М. Пентилюк та ін.); розробки мовного компоненту загальноосвітньої підготовки учнів (О. Біляєв, М. Вашуленко, Л. Мацько, Н. Пашків-ська, М. Пентилюк, К. Плиско, О. Хорошков-ська); комунікативного аспекту вивчення мови (А. Богуш, Л. Варзацька, Н. Гавриш, В. Капінос, Т. Котик, С. Караман, Т. Ладиженська, В. Мель-ничайко, М. Пентилюк, К. Пономарьова, М. Стельмахович та ін.). 
Мета статті – виокремити методичні етапи формування текстотворчих умінь у процесі ви-вчення дієслова, як основу розвитку зв’язного мовлення молодших школярів на уроках укра-їнської мови. Аналіз праць Вашуленка М. С., Пономарьо-вої К. І., Чепелюк Н. І. дають змогу прийти до твердження, що сталими одиницями зв’язного мовлення молодшого школяра є розгорнута усна відповідь на поставлене вчителем запи-тання або ж письмовий твір на конкретно вка-зану чи вільну тему [5; 9; 14]. Покликаючись на термінологічний слов-ник, можемо зазначити, що «текст – це унікаль-на категорія мови, за допомогою якої наявна інформація доступає до мовця у різних типах і стилях висловлювання» [7, 141]. Досліджуючи процес текстотворення М. Бахтін у своїх дослідженнях висловлює думку про те, що «….школярі не обмінюються речен-нями, так як і не обмінюються словами і словос-полученнями, вони обмінюються думками, ре-зультатом чого і буде висловлювання» [2, 39]. Таким чином, на думку автора навчитися гово-рити означає вміти будувати висловлювання. Аналізуючи твердження науковців щодо поняття «текст», можемо тлумачити означе-ний процес як бесіди, розповіді, які вчителі ви-користовують у процесі роботи з молодшими 

школярами з метою формування та розвитку їхнього мовлення, результатом чого буде засво-єння знань, розвиток умінь і навичок. Згідно досліджень Чепелюк Н. І. щодо реа-лізації процесів навчання та виховання молод-ших школярів випливає імовірність того, що уміння текстотворчого процесу, дитина формує сама за рахунок власного пережитого досвіду, а вчитель виступає в ролі порадника та «ре-дактора» сформульованих думок учнів в усно-му чи писемному мовленні [14, 16]. Фіцула М. М. зазначає, що «Уміння – це зда-тність на належному рівні виконувати певні дії, заснована на використанні людиною набутих знань і навичок» [13, 156]. Початкова освіта є першорядним етапом у процесі роботи якого формуються уміння та навички сприймати на-вчальний текст, виявляти текстові компоненти та виділяти головні частини мови в ньому. Важливою морфологічною складовою укра-їнської мови є дієслово. Згідно аналізу мовного поняття «дієслово», то лінгвісти зазначають, що досліджувана нами одиниця характеризу-ється найбагатшою серед інших частин мови словотвірною структурою, оскільки їй властива префіксація, суфіксація, творення дієслівних форм за допомогою частки – ся, словоскладан-ня, що виявляється або в повторі слова, або в структурному злитті слів-синонімів. У короткому термінологічному словнику термін «дієслово» характеризується як «одна з периферійних частин мови, яка позначає дію предмета, має зумовлені опорним іменником словозмінні морфологічні категорії числа й ча-су та може виконувати комунікативну функцію залежно від теми або входити до складу ком-плексної теми висловлювання» [7, 83]. Створюючи текст, важливо продумати його логічну структуру, тобто дотримуватись пра-вил узгодження змісту тексту і його назви, дос-конале формулювання заголовку, відповідність літературному оформленню, функціональному стилю, а також наявності надфразової єдності частин тексту. Процес формування текстотворчих умінь учнів початкових класів у процесі вивчення діє-слова побудований відповідно до трьох етапів: пропедевтичного (підготовчий), ознайомлюва-льного та творчого. Кожен із них за певне спря-мування навчання і змістове наповнення на уроці української мови відповідає. Пропедевтичний (підготовчий) етап поля-гає у формулюванні та здійсненні основних за-
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вдань: а) в аналізі мовного матеріалу з метою виділення істотних ознак тексту; б) виконання розумових операцій аналізу і синтезу; в) під-готовка учнів початкових класів до сприйман-ня дієслівних форм слова (без уживання термі-ну; г) активізація уваги до мови художнього та наукового твору. Для формування поняття «дієслово», слід розвивати в учнів уміння виділяти дієслова у тексті, розуміти їх важливість щодо означеного висловлювання, виокремлювати граматичні ознаки, тобто вміти відповідати на питання: що робити?, що зробити? Для якісної оцінки важ-ливості формування текстотворчих умінь на вищеназваному етапі, пропонуємо наступні практичні вправи. Вправа 1.  З’ясуйте, про кого розповідаєть-ся у тексті? Визначте, основну думку тексту: 
Ми в парку побачили білку. Вона збирала го-

рішки. Потім їх заносила в дупло. А коли помітила 
нас, то швидко пострибала на верхів’я дерева. 

– кого ви побачили у парку? (Білочку); 
– що вона робила? (Збирала горішки); 
– куди заносила білочка горішки? (В дупло); 
– що відбулося потім? (Вона нас побачила і 

пострибала на верхів’я дерева). Вправа 2.  Прочитайте текст. З’ясуйте стиль означеного висловлювання. Виконайте завдання до тексту, запропоновані вчителем. 
Перший сніг 
Перший сніг упав на землю. Він найбіліший. 

Сніг цей неначе звучить м’якою, ліричною мело-
дією. Він пробуджує радість. Зима почалася! 

– з’ясуйте стиль запропонованого вам тек-сту; 
– визначте змістові зв’язки щодо зв’язнос-ті речнь у тексті; 
– поділіть текст на логічно-завершені час-тини. На сьогодні, актуальним процесом щодо розвитку текстотворення під час вивчення діє-слівного матеріалу є ознайомлювальний етап. Методика навчання української мови зумовлює регулювання процесів розвитку умінь узагаль-нювати прочитане, встановлювати граматичні зв’язки між усіма дієсловами у навчальному тексті, а також з’ясовувати основну думку та тему прочитаного. Наприклад:  Вправа 1.  Прочитайте текст. Визначте основну думку та виконайте завдання, постав-лені вчителем: 
Прийшла весна-красна. Гріє лагідне сонечко. 

Птахи весело щебечуть на гілках. Вони радіють 

потеплінню. Крізь вологу землю пробивається 
трава. На деревах набухають бруньки. Вони пе-
ретворюються на зелені листочки. 

– Про що цей текст? 
– Визначте основну думку тексту. 
– Підберіть заголовок до тексту із запропо-нованих: «Весна», «Весняне потепління», 

«Теплий подих весни». 
– Знайдіть дієслова теперішнього часу. 
– Замініть дієслова теперішнього часу на минулий час. Вправа 2.  Прочитайте текст. Визначте основну думку та доберіть заголовок до тексту: 
Прийшла зима. Кружляють у повітрі і пада-

ють на землю сніжинки. При сильному вітрі у 
них обламуються промені і грані. Коли мороз 
несильний, то сніжинки скочуються в щільні 
білі кульки. Падаючи на землю, вони ліпляться 
одне до одного і, якщо немає сильного морозу, 
утворюють пластівці. Шар за шаром лягає сніг 
на землю, і кожен шар пухкий, бо між сніжинка-
ми багато повітря. Йде зима, ростуть замети, і 
сніжний покрив поступово стає щільним. Ядуже 
люблю зиму. 

– Про що цей текст? 
– Визначте основну думку тексту. 
– Підберіть заголовок до тексту із запропо-нованих: «Білосніжна зима», «Летять 

сніжинки», «Суворий подих зими». 
– Знайдіть у тексті дієслова, які описують процес приходу зими. Випишіть їх. Вправа 3 .  Відредагуйте текст, замініть іменник «бджілка» іншою частиною мови так, щоб вона була у тексті засобом зв’язності ви-словлювання. Прочитайте утворений текст, поясніть, чи доцільна в ньому така заміна: 
Наталочка виручила бджілку з біди. Бджіл-

ка хотіла напитися і впала в бочку з водою. Дів-
чинка кинула на воду листочок. Вилізла на нього 
бджілка, обсушила крильця та й полетіла. 

– Встановіть смисловий зв’язок дієслів у реченнях текст.  
– Прослідкуйте послідовність опису дій. Творчий етап спрямований на формування вміння самостійно створювати тексти в усному і писемному мовленні та застосовувати вивчені дієслівні форми. Наприклад. Вправа 1.  Прочитайте текст. Поміркуйте який це тип висловлювання. Відредагуйте текст, змінивши основну частину так, щоб вона підтверджувала зміст першого речення і остан-нього, в якому подані висновки: 
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Синичка – дуже корисна пташка. Вона тро-

хи менша від горобця. У неї чорна голівка і білі 
щічки. Груди пташки жовті, а спинка – зеленку-
вата. Ці пташки дуже цінні для природи, тому 
їх потрібно оберігати. Вправа 2 .  Складіть речення: 1) на задану тему (про озеро в сонячну по-году; про прогулянку в осінній ліс; про відліт птахів); 2) за сюжетним малюнком; 3) за 2–3 опорними словами (даються, на-приклад, недавно почуті учнями слова, які ще не увійшли до їх активного слов-ника, або форми слів, при вживанні яких учні припускаються помилок); 4) за опорними словосполученнями (високе небо, наполеглива праця, сумлінне на-вчання) або порівняльними зворотами (щедрий, як осінь; летів, як стріла) чи фразеологізмами (сім раз відміряй, а раз відріж; не кидати слів на вітер); 5) речень-запитань і речень-відповідей; 6) на основі власних спостережень за змінами в природі (якого стала земля; що сталося з деревами; які зміни сталися в полі); 7) на основі переглянутого фільму чи ви-стави (що особливо сподобалось; яка по-дія дуже вразила; які вчинки не сподоба-лись); 8) складання різних варіантів речень про одне і те саме. Отже, формування текстотворчих умінь учнів початкових класів у процесі вивчення діє-слова реалізується відповідно до трьох етапів: пропедевтичного (підготовчий), ознайомлю-вального та творчого. Аналізуючи теоретико-методичні аспекти процесу текстотворення, який спрямований на формування гнучкості мислиннєвих зв’язків, зазначимо, що це явище сприяє формуванню умінь швидко і правильно аналізувати навчальні тексти, відображати лек-сико-граматичну форму дієслова та знаходити способи застосування їх у процесі створення текстів різних стилів мовлення. 
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А н н а  Г А М З А  •  Методичні етапи формування текстотворчих умінь у процесі вивчення  дієслова як основа розвитку зв’язного мовлення молодшого школяра 
Гамза  А .  В .   
МЕТОДИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕКСТОТВОРЧЕСКИХ УМЕНИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГЛАГОЛА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ  
СВЯЗНОЙ РЕЧИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

В статье проанализировано важность процесса текстотворення на уроках украинского языка 
в начальных классах; апробировано передовой опыт ученых, методистов и практиков по обозна-
ченной проблеме; выяснено содержание понятий «связная речь», «описание действия», 
«текстотворение»; доказано методическую важность формирования текстотворческих умений 
младших школьников, как основы развития связной речи.  

Ключевые  слова :  язык, речь, глагол, описательная функция глагола, текст, процесс тексто-
творения, текстотворчиские умения. 
 
Hamza A.   

THE METHODOLOGICAL STEPS OF THE FORMATION SKILLS OF THE TEXT  
IN THE PROCESS OF LEARNING THE VERB AS A BASIS OF DEVELOPMENT  

OF COHERENT SPEECH OF YOUNGER PUPILS 
Today, an important question arises the problem of development of child's mind, since the knowledge 

acquired during the training should be assimilated and used by students in oral and pisemnego speech: 
while the stories, creation of statements of the monologic or Dialogic character, the production of texts 
younger pupils in accordance to the style and situations of speech. The task of teachers in primary level of 
education is formation of pupils basic skills to Express their thoughts logically and grammatically correct to 
reflect them by using the graphical language characters. Based on the lexicon, I can say that «text is a 
unique language with which the available information dostupe to the speaker in different types and styles of 
the utterance». Exploring the process forming the text. An important morphological component of the 
Ukrainian language is the verb. In the short terminological dictionary, the term «verb» is described as «one 
of the peripheral parts of speech that denotes action of the subject, has caused the reference of a noun 
Slovan morphological categories of number and time, and can perform a communication function depend-
ing on the theme or be part of a comprehensive theme statements». Creating text, it is important to consider 
its logical structure, that is, to follow the rules to harmonize the content of the text and its title, perfect the 
wording of the title, according to the literary design, functional style and the availability of nagradova unity 
of the parts of the text. 

Key words:  language, speech, verb, descriptive function of the verb, the text, the process testatorone, 
testators skill. Стаття надійшла до редколегії 11.05.2017  
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Наразі в педагогічній науці активно обгово-рюється проблема формування у майбутніх фа-хівців готовності до діяльності за обраним фа-хом. Формування образу майбутнього фахівця, що відповідає потребам суспільства і вимогам до певної спеціальності, сьогодні є одним з фу-ндаментальних завдань сучасної педагогіки вищої школи. Механізм формування готовності у фахівців до управлінської діяльності склад-ний, в його основу закладено зв’язки між про-фесійними настановами, переконаннями і дія-льністю, між інтелектуальними, мотиваційни-ми і психофізіологічними процесами та явища-ми в структурі їх управлінського професіоналіз-му. Розв’язання проблеми ефективного форму-вання й розвитку готовності до управлінської діяльності майбутніх фахівців із логістики за-лежить від знання її структури, яка має насам-перед спиратися на особистість, закономірність її становлення, розвиток та ефективну діяль-ність, поведінку та спілкування. Питання професійної діяльності та готов-ності фахівців до неї розглядаються в сучасних наукових дослідженнях українських та російсь-ких учених, здебільшого в галузі педагогіки, теорії та методології вищої освіти. Зокрема у працях О. Абдуліної, І. Беха, А. Богуш, С. Гонча-ренка, І. Зязюна, Г. Костюка, В. Краєвського, Н. Кузьміної та ін. проаналізовано дефініції «професійна діяльність», «готовність», «підго-товленість», «компетентність». Готовність до професійної діяльності як психолого-педаго-гічний феномен аналізували М. Дьяченко, І. Зимня, Л. Кандибович, А. Ліненко, О. Мороз, 

П. Підкасистий, В. Сластьонін, Н. Тализіна, Д. Уз-надзе та ін. Концептуальні засади професійної підготовки фахівців досліджувалися такими вченими, як І. Гавриш, Р. Гуревич, О. Дубасенюк, К. Дурай-Навакова, О. Коваленко, Л. Кондрашо-ва, М. Кулакова, О. Романовський, Л. Романи-шина, Л. Хомич, Я. Цехмістер та ін. Специфіку готовності до професійної економічної діяльно-сті вивчали К. Акуленко, І. Носач, В. Різник, В. Свистун, Л. Служинська, В. Стасюк, С. Тара-сова, І. Ярощук та ін. У сучасній науковій літературі готовність пов’язується з діяльністю взагалі і професій-ною діяльністю зокрема, що є важливим у кон-тексті започаткованого дослідження. Готов-ність є істотною передумовою цілеспрямовано-сті й ефективності діяльності. Вищий рівень її сформованості допомагає молодому фахівцеві високоякісно виконувати свої професійні обо-в’язки, обґрунтовано застосовувати знання, використовувати досвід, перебудовувати про-фесійні дії відповідно до складних ситуацій. Проте формування готовності як психолого-педагогічний процес, його умови і критерії пря-мопропорційно залежать від змісту діяльності, на яку орієнтують і до якої навчають студентів. Як свідчить аналіз наукових доробок, пробле-мам підготовки студентів різних галузей до здійснення управлінських функцій у ВНЗ І–ІV рівнів акредитації, у тому числі й у системі піс-лядипломної освіти, присвячено чимало дослі-джень науковців, які обґрунтовують і вдоскона-люють теоретичні, методологічні та методичні основи підвищення ефективності управлінсь-
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ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ  
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ЛОГІСТИКИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ 

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ ЗМІСТ 
У статті запропоновано авторське бачення складових структури готовності до управлінської 

діяльності майбутніх фахівців із логістики та визначено її основні компоненти. Здійснено деталь-
ний аналіз підходів науковців щодо визначення сутності та структури готовності до управлінсь-
кої діяльності. Уточнено, що формування управлінської готовності фахівця-логіста означає на-
буття ним знань, умінь, досвіду, настанов на утворення необхідних мотивів, надання психічним 
процесам і властивостям особистості таких особливостей, які забезпечать йому можливість 
ефективно здійснювати управлінську діяльність. 

Ключові  слова :  готовність, структура готовності, компоненти готовності, управлінська 
діяльність, майбутні фахівці із логістики. 
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кої підготовки та сприяють досягненню висо-кої результативності управлінської діяльності керівників Проте, незважаючи на наявність на-укових праць із зазначеної проблеми, питання формування готовності майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності залиша-ються нез’ясованими. У зв’язку з цим метою нашої статті є визначення складових структури готовності до управлінської діяльності майбут-ніх фахівців із логістики. Зважаючи на це пропонуємо розглянути важливі для започаткованого дослідження пог-ляди науковців на тлумачення поняття «готовність до управлінської діяльності» та визначення структури готовності до управлін-ської діяльності. Так, С. Тарасова, досліджуючи проблему формування у майбутніх менеджерів фінансово-економічного профілю готовності до управлін-ської діяльності, визначає поняття «готовність менеджера до управлінської діяльності» як «…психолого-педагогічну таксономію необхідного і достатнього комплексу професійно важливих якостей і властивостей особистості та як інтег-роване системою утворення особистості, що характеризує її вибіркову активність при підго-товці та включенні до діяльності управління як свідомого і цілеспрямованого процесу впливу на свідомість і поведінку окремих індивідів або членів групи, колективу, організації з метою підвищення організованості та ефективності їх спільної виробничої діяльності». У структурі готовності майбутніх менеджерів до управлін-ської діяльності дослідниця виділяє мотивацій-ну, інформаційну, психологічну й рефлексивну складові [14, 10–11]. На думку В. Свистун, готовність майбутніх керівників-аграрників до управлінської діяль-ності – це «…їх усвідомлений та активно-діяльнісний стан, який забезпечує особистісну й професійну самореалізацію та самоактуаліза-цію у процесі вирішення виробничих, управлін-ських і соціальних проблем сільськогосподарсь-кого виробництва на основі управлінської ком-петентності, особистісного та професійного досвіду, творчого використання індивідуально-психічних особливостей та інтелектуального потенціалу в процесі професійної діяльнос-ті» [11, 238]. Готовність майбутніх керівників-аграрників до здійснення управлінської діяль-ності вчена розділяє на професійний і особисті-сний види готовності. Професійна готовність охоплює когнітивний та операційний компоне-

нти, а особистісна готовність визначається мо-тиваційним, вольовим, ціннісним, інтелектуа-льним, індивідуально-психологічним, оціноч-ним компонентами [11, 244–252]. О. Бойко, досліджуючи проблему психологі-чної готовності офіцерів до управлінської дія-льності, визначає такі її компоненти: мотива-ційний – спонукає до задоволення особистісних потреб, інтересів і бажань офіцера у процесі управлінської діяльності і забезпечує поєднан-ня їх з потребами, інтересами, мотивами членів навчального колективу (групи); ціннісний, який надає майбутнім офіцерам сукупність цін-нісних орієнтацій для здійснення управлінсь-ких функцій і забезпечує усвідомлення та твор-че сприйняття ними норм і правил управлінсь-кої діяльності; пізнавальний – забезпечує їх системою компетентностей – загальнонауко-вою, військово-професійною та управлінською; діяльнісний – сприяє вдосконаленню у них управлінської компетентності щодо організації і проведення процесу військового виховання у військовому з’єднанні; особистісний – сприяє самопізнанню офіцером самого себе як творчої особистості, формує його адекватну самооцін-ку, допомагає професійному самовизначенню, самоактуалізації та самоутвердженню у війсь-ково-професійній діяльності, важливим різно-видом якої є управлінська діяльність [2]. Проблему формування професійної готов-ності директора школи до управління якістю освіти досліджує Б. Жебровський [4]. Ним об-ґрунтовано критерії професійної готовності до управління якістю освіти майбутнього дирек-тора й здійснено їх класифікацію за такими компонентами: ціннісно-мотиваційний, який відображає його ставлення до дітей і підлеглих, авторитетність, наявність мотивації до управ-ління та прагнення постійного вдосконалення, високі духовні цінності тощо; інформаційно-когнітивний, який відображає знання в галузі вітчизняної та зарубіжної педагогіки, вміння критично мислити тощо; особистісно-вольо-вий, який відображає вияви високого рівня за-гальної культури щодо оточуючих, комунікати-вні вміння, високу вимогливість до себе, лідер-ський потенціал тощо; рефлексивно-операцій-ний, який передбачає орієнтацію керівника на ефективні засоби діяльності, зокрема, вміння визначати перспективи розвитку організації, працювати в команді, наявність активної жит-тєвої позиції тощо. Л. Карамушка у структуру психологічної готовності особистості керівника до управлін-
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ня включає такі компоненти: мотиваційний – це сукупність мотивів, адекватних змісту управлінської діяльності (соціальні, управлін-ські, особистісного розвитку, зовнішньої при-вабливості); когнітивний – це система знань, необхідних керівникові для успішного управ-ління вiдповiдно до двох рівнів аналізу (управ-лінського та психологічного), яка включає за-гальні (органiзаційно-управлiнськi, економiко-правовi, методично-педагогiчнi, предметні, українознавчі, «світського виховання» тощо) та психологічні знання (психологія управління, загальна, соціальна, вікова та педагогічна пси-хологія, психологія творчості, етнопсихологія тощо); операційний – це комплекс навичок і вмінь, які забезпечують успішність здійснення управління: управлінського (дiагностико-прогностичнi, органiзацiйно-регулятивнi, конт-рольно-коригуючi) і психологічного («зовнішні», які пов’язані з організацією керівником спілку-вання та сприяють запобіганню конфліктів, здійсненням впливу на людей, урахуванням iндивiдуально-психiчних особливостей працiв-никiв, реалiзацiєю гуманістичного підходу; «внутрішні», які пов’язані із самоаналізом і са-морегуляцією керівником своєї поведінки та діяльності, забезпеченням власного психічного здоров’я) рівня; особистісний – це система осо-бистісних характеристик керівників середньої освіти, які впливають на результативність їх управлінської діяльності, які об’єднані за став-ленням до предмета діяльності, процесу виконан-ня діяльності, самого себе, держави [5, 44–56]. Тому, на підставі визначених науковцями компонентів готовності до професійної діяль-ності та, врахувавши особливості професійної діяльності фахівців із логістики, вважаємо, що при формуванні структури готовності майбут-ніх фахівців із логістики до управлінської дія-льності необхідно виокремити професійну й особистісну види готовності.  До складу особистісної готовності майбу-тніх фахівців із логістики до управлінської дія-льності пропонуємо включити мотиваційно-ціннісний та індивідуально-психологічний ком-поненти.  
Мотиваційно-ціннісний компонент за-безпечує спрямованість на професійно-пізнавальний інтерес і прагнення до творчого засвоєння системно-наукових управлінських знань, комплексних умінь, стимулює до успіху і творчих досягнень, до лідерства, до високої оці-нки своєї роботи. Ціннісна складова готовності 

пов'язана зі світоглядною позицією студента, його життєвими та професійними пріоритетами. Мотиваційно-ціннісний компонент вклю-чає в себе мотиви, цілі, потреби, ціннісні наста-нови актуалізації у професійній компетентнос-ті, стимулює творчий прояв особистості; харак-теризує потребу особистості фахівця в знаннях, в оволодінні ефективними способами форму-вання професійної компетентності; передбачає необхідність докласти додаткові зусилля для зменшення ймовірності невдачі, а також мобі-лізацію енергії, вияв наполегливості, активнос-ті та вміння витримувати навантаження, на-стійливість у виконанні складних задач, цілесп-рямованість. Успіх у будь-якій діяльності, акцентує С. Фармачей, залежить не тільки від здібностей, навичок, знань, а й від мотивації досягнення, адже людина з високим рівнем мотивації досяг-нення, намагаючись отримати високі результа-ти, настирливо працює заради досягнення пос-тавлених цілей [15]. За результатами дослідження Дж. Равена [9], «компетентність може проявлятися тільки за умови глибокої особистісної зацікавленості людини в певному виді діяльності». Така пози-ція автора підсилює роль мотиваційного чин-ника в структурі компетентності. Разом з тим, слід зауважити, що «сьогодні в літературі є ве-лика кількість визначень поняття мотивації, які розкривають його зміст з різних сторін і в основному зводяться до того, що це сукупність рушійних сил, котрі спонукають особистість до виконання певних дій» [12].  Отже, мотиваційно-ціннісний компонент є стрижнем для формування інших структурних компонентів, оскільки всім видам діяльності притаманні мотивація до діяльності, знання про діяльність та практичне виконання цієї дія-льності. В основі мотиваційно-ціннісного ком-понента лежить позитивне ставлення до на-вчання, стійкий інтерес до освітнього процесу, потреба використовувати набуті знання, умін-ня й навички в майбутній професійній діяльно-сті для реалізації власних здібностей та особис-тих якостей. У зв’язку з цим, мотиваційно-ціннісний компонент – є базисом управлінської компетентності майбутніх фахівців-логістів, що спонукає їх до управлінської діяльності, спря-мовує на успіх, на ефективне здійснення управ-лінських функцій. 
Індивідуально-психологічний компонент є важливим чинником успішного здійснення 
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управлінської діяльності. В основі цього компо-нента ми вбачаємо чітко виражені здібності до управлінської діяльності (здатність до плану-вання, прогнозування, працездатність, актив-ність, саморегуляція) і сформовану особистісну зрілість (сформоване почуття цілісності влас-ної особистості і наявність моральних норм, 
гнучкість і здатність до адаптації, толерант-
ність; самокритичність, відповідальність).  Вбачаючи в основі індивідуально-психоло-гічного компонента здібності до управлінської діяльності, ми погоджуємось з твердженнями Н. Попадюка, який зазначає, що «чинником ефе-ктивності управлінської діяльності виступають специфічні управлінські здібності, які предста-вляють індивідуально-психічні якості особис-тості, що є умовою ефективного виконання тієї чи іншої продуктивної діяльності» [8]. Основні підходи до вибору управлінського стилю, здійснення управлінських функцій, про-цесу кар’єрного просування, культури ділового спілкування суттєво визначаються належністю особи до певного психологічного типу, а це, за словами швейцарського вченого Карла Густава Юнга, автора теорії психологічних типів, «залежить від вроджених властивостей люди-ни» [11]. Ми поділяємо думку А. Карпова, який вва-жає, що «не тільки ефективність, а навіть сама можливість реалізації управлінських функцій залежить від того, чи володіє людина управлін-ськими здібностями» [6]. Така ознака, як сформована особистісна зрілість, є, на нашу думку, ще одним не менш важливим складником індивідуально-психоло-гічного компонента. Особистісна зрілість хара-ктеризується процесом внутрішньоособистіс-ної трансформації, джерелом якої є потреба особистості в самоактуалізації. Чим більш зрі-лою з психологічного та соціального погляду є особистість, тим більше зростає її здатність до подальшого розвитку. Сформовану особистісну зрілість характеризують такі якості, як: сфор-моване почуття цілісності власної особистості і наявність моральних норм, гнучкість і здат-
ність до адаптації, толерантність (зріла осо-бистість враховує, що люди різні, внаслідок як вікових особливостей і виховання, так і природ-них особливостей (темпераменту) і терпимо ставиться до поглядів іншої особи, особливос-тей її поведінки); самокритичність (зрілість людини характеризується вмінням людини ба-чити не тільки свої переваги, але й свої недолі-

ки), відповідальність за свої почуття, думки і вчинки (усвідомлення свого вибору: в зрілої особистості сформована здатність не звалюва-ти провину на когось іншого, не шукати причин своєї байдужості або агресії в комусь іншому). У складі професійної готовності до управ-лінської діяльності майбутніх фахівців із логіс-тики було виокремлено когнітивно-операцій-ний та комунікативно-діяльнісний компоненти: 
Когнітивно-операційний компонент охо-плює наявність у студентів теоретичних знань з основ тих наук, що забезпечують зміст профе-сійної діяльності, умінь і навичок, необхідних для практичного розв’язання завдань управління.  Доречною для нас є думка Л. Кацової, яка зазначає, що «…студентів слід озброїти поня-тійним апаратом та системою знань, які є необ-хідними для виконання завдань майбутньої діяльності, при цьому забезпечити розвиток розумових якостей, операцій і процесів, видів і форм мислення відповідно до специфіки за-вдань і умов професійної діяльності, оскільки чим більш багате і розвинене професійне мис-лення, тим сильніший його вплив на професій-ний інтерес» [7]. Виходячи із вищезазначеного, когнітивно-операційний компонент готовності майбутніх фахівців з логістики до управлінської діяльнос-ті передбачає наявність таких компетентнос-тей:  
Загально-наукова компетентність, яка відображає наявний рівень професійно-фахових знань (логістичних, економічних, фі-нансових, математичних (сформованість знань, умінь і навичок з математичних дисциплін не-обхідних логісту для розв’язання фахових за-дач), технічних (сформованість знань, пов’яза-них з технологічними процесами, які відбува-ються в технічних пристроях або сукупності технічних пристроїв, пов’язаних один з одним виробничим ланцюжком), інформаційних (сформованість знань, умінь і навичок пов’яза-них із використанням комп’ютерної техніки при розв'язанні практичних задач, умінь пра-цювати в інформаційному середовищі, сформо-ваність інформаційної культури), правових), що складають зміст професійного розвитку моло-дого спеціаліста. 
Професійна компетентність, яка являє собою систему професійних умінь і навичок використання професійно-профільованих знань у галузі логістики, менеджменту, еконо-міки для оцінювання логістичних систем різ-
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них ієрархічних рівнів, здатність використову-вати професійно-профільовані знання, вміння й навички для аналізування, оцінювання і проек-тування логістичних процесів і систем, впрова-джувати в управлінську практику сучасні тех-нології, програми дослідно-експериментальної роботи, інноваційні проекти. 
Управлінська компетентність (стратегічна, організаційна, виробнича, системна, адмініст-ративна), яка забезпечує систему управлінсь-ких навичок і вмінь, методик і технологій, необ-хідних для ефективного здійснення управлінсь-кої діяльності.  
Комунікативно-діяльнісний компонент відображає здатність студентів до комунікації (включаючи міжкультурну) та активної взаємо-дії. Комунікативно-діяльнісний компонент охоплює вміння ясно та чітко викладати думки рідною та іноземною мовою, переконувати, ар-гументувати, аналізувати, передавати раціона-льну та емоційну інформації, встановлювати міжособистісні зв’язки, вибирати оптимальний стиль спілкування в різних ділових ситуаціях, організовувати та підтримувати діалог.  Термін «комунікація» тлумачать як обмін інформацією між людьми, як смисловий аспект соціальної взаємодії, складову спілкування. По-няття «комунікативна компетенція» трактують як оволодіння всіма видами мовленнєвої діяль-ності та основами культури усного і писемного мовлення, базовими вміннями і навичками ви-користання мови у життєво важливих сферах і ситуаціях спілкування Так як поняття «комуні-кація» є досить суперечливим, то, відповідно, існує значна кількість визначень. У контексті нашого дослідження спираємося на тезу В. Со-колової про те, що комунікація «…складається з обміну важливою інформацією між людьми че-рез мовленнєві знаки та інші культурні симво-ли. Комунікація припускає цілеспрямовану пе-редачу та вибіркове отримання інформації, хо-ча не завжди призводить до взаєморозумін-ня» [13].  Науковці І. Горєлов та К. Сєдов, говорячи про мовну діяльність людини, наголошують на її соціальній сутності, що відображається у спрямованості на досягнення бажаних резуль-татів в особистісній і соціально значущій взає-модії, а тому «знання оптимальних за ефектив-ністю умов і засобів мовних процесів є цілком необхідним» [3, 199]. Цікавою є думка науковця Є. Руденського, який зазначає, що ефективна 

словесна дія залежить від того, наскільки су-б’єкт володіє психотехнікою мови (наголошу-ючи: саме психотехнікою, а не технікою). На його погляд, психотехніка мови – це система індивідуально-психологічного управління голо-сом, дикцією, інтонацією, логікою відповідно до соціально-психологічних умов спілкування [10]. Мовленнєві знаки як символи комунікатив-ної культури потребують особливої уваги під час формування культури професійного спілку-вання студентів, майбутніх фахівців з логісти-ки. «Якщо у процесі праці механізмом взаємодії між людиною і об’єктом праці є знаряддя праці, то у процесі спілкування таким механізмом є знак, знакова система» [1, 164]. Серед знакових систем прийнято виокремлювати вербальну (мова) і невербальну (міміка, жести) комуніка-ції. Від того, як індивід оформлює свої думки в слова, наскільки розбірливо їх промовляє, з яким емоційним забарвленням –залежить розу-міння в спілкуванні. Важливими є також жести, міміка, пантоміміка, пози, контакт очей, оскіль-ки значна частина спілкування базується на основі невербального спілкування. Через систе-му невербальних засобів транслюється інфор-мація про почуття, які люди відчувають в про-цесі спілкування [16]. Проте володіючи мовою як засобом комунікації, майбутній фахівець здатен більш компетентно виконувати профе-сійні завдання, знаходити взаєморозуміння з колегами, вирішувати професійні конфлікти шляхом переговорів, досягати професійного успіху та самореалізовуватися. Компетентність менеджера з логістики пе-редбачає включення в комунікативний компо-нент таких умінь: вміння проведення ділових зустрічей, бесід і ділових нарад, ведення пере-говорів, ділової переписки, вміння спілкуватися по телефону, обговорити план, проект, брати участь у створенні спільних проектів, виступи-ти з доповіддю, звітом. Крім того, компетент-ний фахівець повинен знати діловий етикет, національні стилі ведення ділових переговорів. Сюди входить також володіння технологіями комп’ютерного спілкування. Підсумовуючи вищезазначене, доходимо висновку, що із структури готовності майбутніх фахівців з логістики до управлінської діяльнос-ті необхідно виокремити професійну й особис-тісну види готовності, які у свою чергу містять мотиваційно-ціннісний, індивідуально-психо-логічний, когнітивно-операційний та комуніка-тивно-діяльнісний компоненти, див. рисунок. 
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Вважаємо, що всі компоненти неподільно існують в єдиній структурі готовності майбут-нього фахівця із логістики до управлінської дія-льності, їх розвиненість вказує на високий рі-вень готовності майбутнього фахівця із логіс-тики до управлінської діяльності, яка забезпе-чується активною його діяльністю щодо досяг-нення мети, мобільністю внутрішніх умов, осо-бливостями протікання різних психічних про-цесів, цілісним проявом вроджених і набутих механізмів й культури поведінки, спілкування та діяльності протягом усього періоду його професійної підготовки у вищій школі. Відпові-дно до цього, формування управлінської готов-ності фахівця-логіста означає набуття знань, умінь, досвіду, настанов на утворення необхід-них мотивів, надання психічним процесам і вла-стивостям особистості таких особливостей, які забезпечать йому можливість ефективно здійс-нювати управлінську діяльність. Презентовані в роботі результати дослі-дження структури готовності до управлінської діяльності майбутніми фахівцями із логістики не вичерпують всіх аспектів означеної пробле-ми. Перспективи подальшого її вивчення ми вбачаємо у визначенні критеріїв і відповідних показників сформованості кожного з компоне-нтів структури готовності до управлінської дія-льності майбутніх фахівців із логістики з метою діагностики рівнів сформованості готовності до управлінської діяльності. 
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Гармаш  Т .  А .   
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПО ЛОГИСТИКЕ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

В статье предложено авторское видение составляющих структуры готовности к управлен-
ческой деятельности будущих специалистов по логистике и определены ее основные компоненты. 
Осуществлен детальный анализ подходов ученых относительно определения сущности и струк-
туры готовности к управленческой деятельности. Отмечено, что формирование управленческой 
готовности специалиста-логиста означает приобретение им знаний, умений, опыта, установок 
на создание необходимых мотивов, придание психическим процессам и свойствам личности таких 
особенностей, которые обеспечат ему возможность эффективно осуществлять управленческую 
деятельность.  

Ключевые  слова :  готовность, структура готовности, компоненты готовности, управлен-
ческая деятельность, будущие специалисты по логистике.  
Harmash T.   

MAIN COMPONENTS OF READINESS OF FUTURE LOGISTICS SPECIALISTS  
TO IMPLEMENTING MANAGERIAL ACTIVITIES АND THEIR CONTENTS 

The article offers the author's vision of the components of the structure of readiness to managerial ac-
tivities of future logistics specialists and identifies its main components. A detailed analysis of scientists’ ap-
proaches to the definition of the essence and structure of readiness to managerial activities is carried out. 
The formation of managerial readiness of logistics specialists implies the acquisition of knowledge, skills, 
and experience, mindsets for such motives, assigning such features to mental processes and personality at-
tributes, which will provide them with the opportunity to effectively implement managerial activities.  

Key words:  readiness, structure of readiness, components of readiness, managerial activities, future 
logistics specialists. Стаття надійшла до редколегії 05.05.2017 
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В іт ал і й  Г Л АД У Н Виховання патріотизму та національної гідності на уроках історії України УДК37.035.6:316.42;37.017 
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ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГІДНОСТІ 

НА УРОКАХ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
У статті розглядаються проблеми й особливості патріотичного виховання на уроках історії 

України та формування національної гідності учнівської молоді в умовах сучасного реформування 
освіти. Проаналізовано останні публікації з даної теми та дискусійні питання, що вимагають пе-
регляду й уточнення існуючого розуміння поняття «патріотизм». Із урахуванням сучасних події на 
теренах нашої держави питання національно-патріотичного виховання в українському суспільст-
ві є актуальним у виробленні перспективної системи патріотичного виховання. Простежується, 
що стрижнем у сучасній суспільствознавчій освіті виступає моральність, патріотичність, право-
ва культура і поведінка та формування честі, гідності в молодого покоління. Наголошено, що пат-
ріотичне виховання учнів у процесі навчання історії повинно відбуватися через використання зміс-
ту історичного матеріалу, який опрацьовується на уроці.  

Ключові  слова :  патріотизм, національна пам'ять, національна гідність, героїзм, історична 
освіта, ідентичність. 

Із періоду здобуття незалежності українсь-ке суспільство намагається подолати наслідки радянської епохи та шукає перспективну мо-дель розвитку держави. Особливо це актуально в сфері освіти, насамперед, це стосується патрі-отичного виховання учнівської молоді в на-вчально виховному процесі.  Сучасні події на Сході нашої держави акти-візують національно-патріотичне виховання в українському суспільстві. Тому особливої акту-альності набуває створення перспективної сис-теми патріотичного виховання. Без високого духовного й патріотичного злету ми не станемо цивілізованою нацією, не зможемо подолати негативні явища у молодіжному середовищі. За відносно короткий період пострадянсь-кої дійсності в патріотичному вихованні вияв-ленні певні прорахунки. Виховання було неефе-ктивним та не досягло певного результату, а саме, не сприяло об’єднанню українського сус-пільства в єдину націю або «організм». Патріо-тизм був несистемним, непослідовним, навіть супроводжувався декларативним підходом. За 25 років незалежності так і не вдалося сформу-вати чіткої національної ідеї, національної іде-нтичності в суспільстві та історичної пам’яті. Реалії життя незалежної, суверенної України вимагають перегляду й уточнення існуючого розуміння поняття «патріотизм», розробки но-вого його бачення.  Щоб виховувати патріотизм у позитивному сенсі як систему можливостей для соціальних 

ініціатив і оформлення їх у діяльності на основі узгодження інтересів і груп, як суспільно-гро-мадський прояв, ми повинні розуміти й знати, яку державу ми будуємо, якими є її пріоритети.  У цьому контексті виховання в учнів шано-бливого ставлення до своєї історії набуває осо-бливого значення. Це зумовлено винятково ва-жливою роллю історичної свідомості у форму-ванні ідеалів і ціннісних орієнтацій особистості, адже історичне минуле є одним із чинників, що сприяє об’єднанню народу. Тому метою даної статті є розкриття пріоритетних чинників у вихованні патріотизму та національної гідності на уроках історії, розроблення й застосування навчальних матеріалів, які б містили неупере-джені та об’єктивні висновки щодо історичних подій; аналіз не лише трагічних, а й позитивних сторінок української історії. Аналіз історичних аспектів патріотичного виховання молоді з метою актуалізації та адап-тації досвіду минулого до сучасних умов є нага-льною суспільною та науковою потребою для оптимізації існуючих знань в умовах глобальної нестабільності та національних викликів. Науковці традиційно інтерпретують патрі-отизм як почуття любові до своєї землі, країни, рідного села чи міста, ідентифікуючи принале-жність особистості до тих суспільних груп, які становлять основу її ідентичності. Питання вихованню патріотизму у дітей та молоді яскраво відображається у працях видат-них вітчизняних педагогів Г. Ващенка, О. Духно-
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вича, О. Захаренка, А. Макаренка, С. Русової, В. Сухомлинського, К. Ушинського, Я. Чепіги та інших.  Фундаментальне значення у своїх творах для дослідження проблеми патріотичного вихо-вання школярів, особистості взагалі приділяли: історики, філософи та літературознавці такі як, М. Грушевський, С. Єфремов, В. Липинський, Г. Сковорода, І. Франко, Д. Чижевський, Т. Шев-ченко, П. Юркевич. Які відводили велике зна-чення вихованню любові до рідної землі, малої та великої Батьківщини, рідної мови, поваги до історичного минулого та формуванню націона-льної свідомості.  Серед сучасних науковців, які розглядали теоретико-методологічні засади громадянсько-го та національного виховання особистості й проблеми формування в учнів патріотичних почуттів, національної самосвідомості молодого покоління є І. Бех, А. Бойко, М. Боришевський, О. Вишневський, К. Журба, В. Кафарський, О. Коркішко, В. Кремень, В. Матящук, М. Стельмахович, К. Стьопіна, О. Сухомлинська, К. Чорна та інші.  У своїх працях і наукових розробках вчені висвітлювали актуальні для свого часу пробле-ми розвитку патріотичних почуттів школярів як складової частини національної системи ви-ховання, висували ідею виховання «свідомого» громадянина, патріота своєї Батьківщини.  Патріотизм виступає як суспільний та мора-льний принцип, який характеризує ставлення людей до своєї країни й проявляється у певному способі дій, а саме любові до своєї Батьківщини, що закріплювалося століттями та тисячоліттями розвитку відокремлених етносів, таке розуміння вживається серед філософів та політологів.  Людина без сформованого патріотизму є особою без історії, духовного буття, тобто це особа, позбавлена людських властивостей. То-му патріотичне виховання є послідовним і сис-тематичним процесом формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, по-чуття любові до України, пошани до видатних вітчизняних історичних діячів, готовності до виконання громадянських і конституційних обо-в’язків. Формування патріотизму в нашій країні все частіше розглядається як можлива націона-льна ідея, здатна згуртувати суспільство на шляху до зміцнення могутності України [3, 15]. Саме, мабуть, правильне і важливе визна-чення патріотизму – це «любов-відповідаль-ність». Абсолютно ясно, що якщо громадяни 

відповідально не відноситимуться до своєї кра-їни – у цієї країни не буде майбутнього. Можна скільки завгодно гордитися героями минувши-ни, але все це має сенс до тих пір, поки громадя-ни розуміють, що повинні працювати для збе-реження й зростання своєї країни. Питання про патріотизм не викликає здивування у тих, хто розуміє, що він сам – частина своєї країни і свого народу. А для цього потрібно трудитися. І, мож-ливо, ще не одному поколінню. І не для себе або, точніше, не лише, – але і для своїх дітей [5, 58].  У ході історичного аналізу феномена «патріотизм», можна умовно виділити такі пе-ріоди його становлення та еволюції: філософсь-ко-пропедевтичний період (до XVI ст.), коли поняття ще не існує, але зароджується феномен патріотизму як наріжної духовної цінності; за-гальнотеоретичний період (XVII ст. – 1917 р.), коли формується поняття патріотизм, знахо-дить своє філософсько-педагогічне обґрунту-вання, наповнюється новим змістом; радянсь-кий період (1918–1991 рр.), під час якого по-няття ідеологізується і переводиться з мораль-ної категорії в політико-економічну, пострадян-ський період (90-і рр. ХХ ст. – перші десятиліття XXI ст.), що засвідчує неоднозначність і багатог-ранність трактувань поняття «патріотизм», конструюванням його змісту, виходячи із засад антропоцентризму та світових глобальних ін-теграційних процесів [2]. Дослідниця Гула Р. В. визначає, що історич-ний досвід наочно свідчить про вирішальну роль патріотичного чинника у формуванні ма-сової свідомості народу та дає можливість сфо-рмулювати низку уроків. Урок перший – історичний. Нігілістичне заперечення основ патріотичної ідеології попе-редників, досягнень та здобутків національної історії призводить до втрати патріотичних орі-єнтирів народу.  Урок другий – ідеологічний. Відсутність механізму створення та оновлення патріотич-ної ідеї привело до кризового стану патріотич-ної свідомості українського суспільства.  Урок третій – соціальний. Політичні та «духовні» «еліти» України не є носіями страте-гії розвитку національно-патріотичної ідеї у її класичному вигляді. Урок четвертий – військово-патріотичний. Свідоме ігнорування проблем патріотичного виховання у Збройних Силах України, падіння престижу військової служби створює умови для погіршення морально-психологічного стану 
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військ та несе у собі реальну загрозу національ-ній безпеці держави. Й нарешті п’ятий урок – урок національно-
державний. Досвід Великої Вітчизняної війни наочно продемонстрував, що ігнорування пат-ріотизму є вкрай загрозливим [4, 38–43].  У сучасній українській школі згідно мето-дичних рекомендацій концепції національно-патріотичного виховання на уроках історії, в процесі формування феномена «патріотизм» доцільно використовувати вислів Олександра Довженка: «Народ, що не знає своєї історії, є народ сліпців». І такий народ завжди будуть зневажати й поневолювати. Українська держа-ва зможе розвиватися лише знаючи своє мину-ле, і пам’ятати, що саме історична свідомість є вищою духовною цінністю будь-якої нації. На уроках історії закладаються підвалини історич-них уявлень майбутніх громадян про давнє ми-нуле власне українського народу, його мови, культури, ментальних рис характеру, державно-політичного життя, як невід’ємної складової формування європейської цивілізації [7]. Історична освіта здатна ефективно вихову-вати патріотичні почуття через героїчні та тра-гічні події минулого нашого народу. Українсь-кий народ мав славне минуле і відзначався зна-чними досягненнями на історичній арені, але в його історії було багато й сумних сторінок та подій, що призводили до переривання процесу українського державотворення і позбавлення українців права на самостійне історичне буття. В учнівської молоді повинно це викликати ба-жання стати на захист своєї Батьківщини і дати відсіч будь – яким посяганням на її благополуч-чя в наш час [6, 160]. Цього року Україна відзначає 100-річчя по-дій Української революції 1917–1921 років од-ного із найважливіших і найскладніших періо-дів в історії Українського народу ХХ століття, який дуже схожий на те, що відбуваються сьо-годні на Сході нашої держави, це встановлення контролю над Україною, що використовували більшовики в післяреволюційний період. Росій-ське військо без оголошення війни вдерлося на територію України. Більшовицьке керівництво відповідало, що російських збройних формувань в Україні нема, а воєнні дії відбуваються між вій-ськами Директорії і радянського уряду України. Ці несправедливі дії сприяють усвідомленню необхідності побудови і збереження незалежної української держави, існування якої унеможли-влює геноцид та приниження народу України.  

Пріоритетним елементом в навчально-виховному процесі школі має стати національ-на ідея, яка консолідує молоде покоління та формує в нього активну громадянську позицію. Наголошують про це І. Бех і К. Чорна, що сього-дні національна ідея повинна відповідати наці-ональному проекту ідеалу справжнього україн-ця – громадянина-патріота, демократа, гуманіс-та [1, 15].  Стрижнем в сучасній суспільствознавчій освіті виступає моральність, патріотичність, правова культура і поведінка та формування честі, гідності у молодого покоління. Майже кожен урок з історії України це урок виховання патріотизму і громадянськості. Педагоги мають навчати вихованців не лише критично аналізу-вати історичні події та явища, але й сприяти толерантному ставленню до історії та пам’яті представників інших культурних спільнот. Український народ був змушений століття-ми доводити право на своє життя і свободу. Зга-даючи перемоги наших предків в боях за май-бутню державу на уроках історії можна показа-ти звитягу та героїчність тих подій, які просте-жуються протягом всієї української історії. Мо-жна хоч б загадати такі як: в 7 класі – битва на 
Синіх Водах (1362 року). Вважається, що пере-мога русько-литовського війська в цій битві підірвала могутність Золотої орди, що дозволи-ло по максимуму звільнити українські терито-рії від монголо-татарського ярма.  У 8 класі – похід на Москву під проводом гетьмана Петра Сагайдачного (1618 року), що посприяв укладенню перемир’я на умовах Речі Посполитої, де основними умовами були роз-ширення козацької території, зняття заборон і обмежень на православ’я, збільшення чисель-ності війська, визнання Польщею судової та адміністративної автономії Війська Запорізько-го. Переможні битви в національно-визвольній війні під приводом Б. Хмельницького (Корсу-нем, Жовтими Водами, Пілявцями). Конотопсь-ка битва (1658 року) була і залишається одним зі славних символів національно – визвольної боротьби українського народу, вона засвідчує високий моральний дух і високий рівень війсь-кового мистецтва Збройних Сил України. Її дос-від ще раз засвідчив, що будь – які воєнні зви-тяги залишаються безрезультатними, коли від-сутня єдність народу, коли фундаментальна загально національна справа здобуття держави підмінюється боротьбою за інтереси одного класу, групи чи партії, що має своїм наслідком 
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громадянські конфлікти й війни, втрату своєї держави. Згадок про цю битву не знайти в ра-дянських підручниках з історії. І не лише тому, що вона належить до найганебніших і наймас-штабніших поразок російської зброї. Конотоп-ська битва розвінчує чимало великодержавних міфів, особливо про «споконвічне прагнення українців до союзу з Росією».  В 10 класі – розгляд бою на горі Маківка 
(1915 року) в ході Горлицького прориву – на-ступальної операції німецько-австрійських про-ти російських військ в Першу світову – став найбільшим боєм Українських січових стріль-ців, які воювали на боці Австро-Угорщини про-ти російської армії. Саме Січові стрільці вимага-ють окремої уваги, оскільки вони мали велике значення для створення військової терміноло-гії, фольклору, пісні і музики та появи українсь-кої уніформи, зокрема, «мазепинки». Подвиг українських юнаків під Крутами (1918 року), що своєю кров’ю окропили святу землю в боро-тьбі за волю України, навічно залишиться в іс-торії як символ національної честі. Студенти, курсанти, школярі виявилися в своєму патріо-тизмові вище за класові інтереси і коли постала потреба, без вагань віддали молоде життя в ім’я волі свого народу. Історичні дати – не тіль-ки пам’ять про минуле, а й ключ до того, щоб у майбутньому уникнути помилок минулого. Адже коли на таку свідому самопожертву здат-на молодь – нація незнищена.  Потрібно на уроках цього періоду не забу-вати героїчний рейд 6-тисячної дивізії полков-ника Зураба Натієва на Полтаву весною 1918 ро-ку, коли українські війська розсіяли майже 100-тисячне більшовицьке «воїнство», не говорячи вже про прорив 5-тисячної Кримської групи пол-ковника Петра Болбочана з Харкова до Криму.  Виховання національно свідомого молодо-го покоління на уроках історії України повинно формуватися через відчуття гордості за рідний край, культуру, звичаї та традиції народу. Тому завдання школи – залучити молодь до вивчен-ня історичного минулого свого народу, усвідо-мити свої корені, виховати почуття національ-ної гідності, патріотизму. Аналізуючи світовий досвід, без перебіль-шень можна зазначити, що немає у світі такої країни, де б не знайшлися зразкові приклади патріотичного характеру і духу. Всьому світові відомі відвага, жертовність і палка любов до рідної землі. Безумовно, особистість учителя, його особистий приклад є головною передумо-

вою успішності виховних зусиль із патріотич-ного виховання. Автор погоджується з думкою К. Чорної, що любов до Батьківщини в українського патріота поєднується з вірою в неї, в її покликання, пре-красне майбутнє, що обов’язково відбудеться. Справжній патріот, керуючись сучасним досві-дом і героїчним минулим народу, вірить, що він здолає всі історичні випробовування, вийде з них міцнішим. Також патріотична особистість повинна бачити й слабкі сторони, помилки і недосконалості в історії України. Свідомий пат-ріотизм нерозривний з відповідальністю. Від-повідальність передбачає, з одного боку, усві-домлення необхідного, а з іншого – можливість вибору шляхів його реалізації. Місія свідомого громадянина-патріота – не руйнувати правопо-рядок, а берегти, правильно й терпляче вдоско-налювати його зміст [8, 65–66]. Головна мета в сучасній українській школі – формування нового українця, який діє на основі національних та європейських цінностей: пова-жає права людини, бере активну участь у житті суспільства, готовий захищати суверенітет та територіальну цілісність держави.  Історія – це не тільки події, а й історичні постаті. Вчитель має продемонструвати важли-вість українських діячів в боротьбі за державу та національну гідність нашого народу, обґрун-тувати національну ідею видатних постатей.  Важливе місце серед українських держав-них діячів ХХ століття належить Симону Пет-люрі. Людина яка боролася за незалежність України в буремний період Української револю-ції 1917–1921 рр., який заклав початки побудо-ви української армії. Проте його ім’я довгий час було очорнене ворогами української державно-сті, а подекуди навіть представниками власної інтелектуальної еліти.  Персона Петлюри є найбільш контровер-сійною та міфологізованою в суспільному сприйнятті. Дуже часто його порівнюють із І. Мазепою та С. Бандерою. Ця тріада категорич-но не сприймається частиною суспільства, що є рудиментом радянської доби та підігрівається певними політичними силами.  Усвідомлюючи значення утвердження української державності, С. Петлюра робив ви-сновок, що боротьба за українську державу – це справа всієї нації, а не одного класу чи однієї партії, справа, яка вимагає єдності нації, пріори-тету державних завдань над партійністю. В бо-ротьбі проти російської експансії головною 
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В іт ал і й  Г Л АД У Н Виховання патріотизму та національної гідності на уроках історії України зброєю залишається популяризація історії України в новому вимірі та розумінні. Народ без героїв – держава без захисників. Ми повинні пам’ятати своїх національних патріотів і продо-вжувати поповнювати цей перелік, збагачуючи рідну землю.  Тому сьогодні важливим є пошук шляхів до утвердження національної єдності та насампе-ред національної історичної пам'яті. Українська нація повинна ідентифікувати себе як єдина історична спільнота з її символами, мовою, культурою, державою.  Українському суспільству нав’язувалася фальшива, спотворена історія, ідеологія меншо-вартості. На справжніх героїв-патріотів накида-лось тавро зрадників, ворогів, що в кінцевому рахунку призвело до морально-духовного калі-цтва багатьох українців.  Таким чином, патріотичне виховання учнів на уроках історії повинно відбуватися через використання змісту історичного матеріалу, який опрацьовується в процесі навчання, а та-кож через особливі вправи й процедури рефле-ксії, що допоможуть учням прийти до розумін-ня важливості формування в собі рис справж-нього патріота України. Виникає нагальна не-обхідність переосмислення зробленого і здійс-нення системних заходів, спрямованих на поси-лення патріотичного виховання дітей та молоді у формуванні нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей. Сучасна система національної освіти по-винна ґрунтуватися на ідеях української героїч-ної історії, багатої культури, звичаях народу та глибокому знанні рідної мови, літератури, по-ваги до національних та народних символів, що сприяє формуванню історичної пам’яті учнівсь-кої молоді. 
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В іт ал і й  Г Л АД У Н Виховання патріотизму та національної гідності на уроках історії України 
Гладун  В .  В .   

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА  
НА УРОКАХ ИСТОРИИ УКРАИНЫ 

В статье рассматриваются проблемы и особенности патриотического воспитания на уроках 
истории Украины, а также формирования национального достоинства учащейся молодежи в ус-
ловиях современного реформирования образования. Были проанализированы последние публикации 
по данной теме и дискуссионные вопросы, которые требуют пересмотра и уточнения существую-
щего понимания понятия «патриотизм». С учетом современных событий в нашем государстве 
вопрос национально-патриотического воспитание в украинском обществе является актуальным 
в создании перспективной системы патриотического воспитания.  

Рассмотрены приоритетные элементы патриотического воспитания, которые целесообраз-
но использовать на уроках истории Украины. Прослеживается, что стержнем в современном об-
разовании выступает нравственность, патриотизм, правовая культура и формирование чести, 
достоинства у молодого поколения. Особое внимание уделяется преподаванию исторических дис-
циплин, так как именно через них осуществляется конструирование национального исторического 
сознания.  

Ключевые  слова :  патриотизм, национальная память, национальное достоинство, героизм, 
историческое образование, идентичность.  
Hladun V.   

PATRIOTIC AND NATIONAL EDUCATION AT THE LESSONS  
OF HISTORY OF UKRAINE 

The article deals with the problems and peculiarities of patriotic education at the lessons of History of 
Ukraine and the formation of student national dignity in today's educational reform. It is analyzed the latest 
publications on this topic and discussion questions for review and specification of the current understanding 
of the concept «patriotism». The national patriotic education in Ukrainian society is the important question 
in the development of perspective system of patriotic education in view of current events in our country.  

It is spoken in detail the main stages of the perception of the phenomenon of «patriotism» at different 
times. It is dealt with the priority items that should be used at the lessons of History of Ukraine for the patri-
otic education. It is shown that morality, patriotism, legal culture and behavior and the formation of honor 
and dignity of the young generation are foundations of modern social science education. Attention is drawn 
to teaching historical subjects, because through them are creating a national historical narrative. Teacher 
of History by his subject educating young patriot, forms patriotism and beliefs, directs students for the fu-
ture.  

Thus, the patriotic education of students in process of learning history should occur through the use of 
content historical material that is processed at the lesson and through special exercises and procedures re-
flection that will help students come to understand the importance of forming in them feature of a true pa-
triot of Ukraine.  

Key words:  patriotism, national memory, national dignity, heroism, history education, identity. Стаття надійшла до редколегії 12.05.2017 
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Істотні зміни в ідеології українського сус-пільства ставлять перед загальною середньою освітою і сім’єю якісно нові вимоги до вихован-ня підростаючого покоління. На думку авторів Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (Національна акаде-мія педагогічних наук України, 2016 р.), «…стрижневим вектором системи цінностей пере-дусім є цінності дитиноцентрованої освіти. Окрім гуманізації відносин і середовища, це пе-редбачає якнайповніше і точніше врахування природних основ дитячого розвитку – індивіду-альних, фізичних, психічних, пізнавальних осо-бливостей і можливостей дітей, соціальних умов їх життя. Гуманістичні цінності сприяти-муть зміцненню духовного зв’язку різних поко-лінь, збереженню історичної пам’яті, консоліда-ції суспільства навколо захисту інтересів ди-тинства» [1, 56]. Утілення в життя гуманістичних цінностей, які проголошують утвердження прав людини, людської гідності й громадянської відповідаль-ності нерозривно пов’язано із формуванням гуманних батьківсько-дитячих взаємин. Проблема формування сімейних цінностей, у тому числі гуманних взаємин між дорослими і дітьми в сім’ї, були наскрізними у роботах Т. Алєксєєнко, І. Беха, О. Докукіної, В. Киричок, О. Кононко, Т. Кравченко, В. Постового, Р. Се-рьожникової, О. Сухомлинської, О. Хромової та ін. Дана проблема аспектно висвітлена і в дисе-ртаційних роботах І. Корягіної (динаміка розви-

тку гуманних взаємин дітей і дорослих у вихов-ному процесі), І. Тадєєвої (виховання в учнів молодших класів гуманних якостей в процесі вивчення предметів гуманітарного циклу), Ю. Сидоренко (формування гармонійних взає-мин батьків і підлітків у неповній сім’ї).  Мета статті полягає у визначенні на основі аналізу результатів констатувального етапу експерименту рівнів сформованості прояву гу-манних взаємин до батьків з боку дітей молод-шого шкільного віку. Визначаючи рівні сформованості прояву гуманних взаємин до батьків з боку дітей моло-дшого шкільного віку, враховували психо-фізіологічні особливості дітей цього віку. Зок-рема, зважали на те, що важливою особливістю розвитку дитини в цьому віці є зміна соціальної позиції дитини в силу того, що дитина присту-пає до систематичного навчання, стає членом шкільного і класного колективу. Це призводить до зміни системи її взаємин з іншими людьми, розширює і поглиблює їх. Дитина молодшого шкільного віку має більше можливостей для формування моральних якостей ніж, скажімо, підліток, оскільки для молодшого школяра ха-рактерними є підвищена емоційність, довірли-вість, схильність до наслідування, сугестив-ність, податливість, наявність значного автори-тету дорослих (батьків і вчителів), що у сукуп-ності створює сприятливі передумови для фор-мування гуманних батьківсько-дитячих взає-мин. Однак, брали до уваги й те, що характеру 

Л юд м и л а ГО Н Ч А Р   Діагностика стану сформованості прояву гуманних взаємин до батьків з боку дітей молодшого шкільного віку УДК 37.018.1:173:165.742 
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 ДІАГНОСТИКА СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ПРОЯВУ  
ГУМАННИХ ВЗАЄМИН ДО БАТЬКІВ З БОКУ ДІТЕЙ  

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Стаття присвячена висвітленню результатів констатувального експерименту, спрямовано-

го на з’ясування стану сформованості прояву гуманних взаємин до батьків за діагностикою дітей 
молодшого шкільного віку. Для визначення рівнів сформованості прояву гуманних взаємин до бать-
ків з боку молодших школярів використано низку взаємодоповнюючих діагностичних методів: опи-
тування (авторська анкета, методика І. Дерманової «Заверши історію», метод проективного ма-
люнка «Моя сім’я», опитувальник для виявлення стану батьківсько-дитячих взаємин у сім’ї, тест 
«Діагностика емоційних взаємин у сім’ї, методика «Програшна лотерея» та ін. Одержані за резуль-
татами констатувального етапу експерименту дані дали змогу виявити рівні сформованості 
прояву гуманних взаємин до батьків (за діагностикою молодших школярів): високий, середній, низький. 

Ключові  слова :  молодші школярі, батьки, гуманні взаємини, констатувальний експеримент. 
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молодших школярів притаманна імпульсив-ність та швидка зміна настрою, а діям – спон-танність та нестійкість. В основу дослідно-експериментальної ро-боти з молодшими школярами покладалися визначені нами компоненти (когнітивний, емо-ційно-ціннісний, діяльнісний) прояву гуманних взаємин до батьків з боку дітей, їх критерії та показники. Для з’ясування рівня сформованості прояву гуманних батьківсько-дитячих взаємин до ба-тьків з боку молодших школярів за критерієм «знання та уявлення про гуманні взаємини» в процесі педагогічної діагностики в початкових класах використовували комплекс взаємопов’я-заних методів дослідження: опитування, моди-фікований варіант методики Н. Шагай «Допо-можи Петрикові», методику І. Дерманової «Заверши історію» та ін. З метою виявити рівень сформованості знань молодших школярів про такі гуманні якості, як доброта, чуйність, турботливість, ми-лосердя; уявлень про поняття «гуманний» і «гуманність» проводили опитування учнів 1–4-х класів. Аналіз відповідей дітей засвідчив, що неве-лика група дітей 1–2-х класів (5,7%) і трохи більша група дітей 3–4-х класів (6,2%) проде-монструвала досить повне розуміння того, яка людина є гуманною (через усвідомлення конк-ретних понять «доброта», «чуйність», «мило-сердя», «турботливість» тощо). На думку дітей цієї групи, доброю є людина, яка «любить ін-ших людей» («піклується про інших», «уважна до навколишніх»; чуйна людина – це «добра і вихована людина», «яка добре ставиться до ін-ших»; турботлива людина – це та, яка «турбу-ється про людей і тварин», «добра душею». Слід зазначити, що, характеризуючи моральні якос-ті, які в сукупності визначають поняття «гуман-ність», молодші школярі 1–2-х класів найперше співвідносили їх із собою, своїми вчинками. Ти-повими відповідями дітей цього віку були: доб-рота – це «коли я піклуюся про маму, тата, бра-тика», «коли я даю гратися своїй сестрі своїми іграшками»; чуйність – це «коли я прислухаюсь до прохань мами й тата». Діти більш старшої вікової групи (учні 3–4-х класів) показали розу-міння того, що добра людина – це «не лише до-брозичлива і привітна до інших, але й та, що ненавидить зло», «людина, яка робить всім до-бро і співчуває бідним і хворим»; «бажає зроби-ти добро, в першу чергу, оточуючим людям, а 

потім подумає про себе»; турботлива людина – «яка піклується про інших, допомагає їм, якщо треба, ніколи не залишить у біді»; співчутлива людина – «не лише говорить ніжні слова, але й допомагає на ділі».  У цілому вірні, проте неповні відповіді на поставлені вище запитання надали 60,3% мо-лодших школярів 1–2-х класів (64,7% школярів 3–4-х класів відповідно). Приміром, молодші школярі 1–2-класів цієї групи вважають, що добра людина – це «гарна і вихована», «не за-смучує маму і вчительку»; чуйна людина – «добра, гарна», «добра душею, ввічлива»; тур-ботлива – «та, що турбується про гарне навчан-ня». Діти цієї групи також пов’язували гуманні якості з певними вчинками, хоча в основному оцінювали не власні вчинки, а дії батьків: «У мене добра мама. Вона ніколи на мене не кри-чить»; «мама не дозволила мені гратися в ком-п’ютерну гру, а тато дозволив, бо він добрий і чуйний».  Суперечливі, неправильні відповіді (або повну їх відсутність) продемонстрували 24,0% дітей 1–2-х класів та 19,1% – 3–4-х класів. При-міром, діти цієї групи стверджували, що добра людина – це «людина весела і всіх смішить»; турботлива людина – «турбує дорослих», «гарна»; не змогли дати ніякої відповіді – 12,3 % дітей.  Сформованість знань молодших школярів про моральні норми і правила поведінки, що характеризують гуманні взаємини, перевіряла-ся за допомогою модифікованого варіанту ме-тодики Н. Шагай «Допоможи Петрикові». Про-цедурна робота полягала у тому, що вчитель розповідав (зачитував) дітям оповідання «Як Петрик забажав стати добрим», а потім пропо-нував допомогти Петрикові віднайти мудрі по-ради цариці Гуманності, тобто вибрати зі спис-ку запропонованих правильні, на думку дітей, відповіді на запитання.  Дослідження виявило, що знання учнів 3–4-х класів стосовно моральних норм і правил пове-дінки, що в цілому характеризують гуманні вза-ємини в родині, знаходяться на більш високому рівні у порівнянні із знаннями молодших шко-лярів 1–2-х класів. Так, 18,2% дітей 3–4-х класів (відповідно 16,8% молодших школярів 1–2-х класів) засвідчили наявність повних, усвідом-лених знань щодо таких моральних норм, як: «доброзичливість» («бажати всім добра і роби-ти тільки хороші вчинки»); «щедрість» («бути щедрим на добрі справи, любити дарувати по-дарунки»; «турбота» (допомагати всім, хто цьо-
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го потребує»); «повага» (слухатися батьків, ста-рших та охоче їм допомагати); «чуйність» («бути уважним і турботливим до інших»). Відповіді дітей цієї групи відзначались альтруїстичною налаштованістю допомагати близьким людям та всім, хто потребує допомоги, тому цю групу мо-лодших школярів було віднесено до високого рівня усвідомлення знань про гуманні взаємини.  Середній рівень знань про гуманні взаєми-ни виявили 55,7% молодших школярів (53,8 % учнів 1–2-х класів і 57,6 % учнів 3–4-х класів). Їхній вибір засвідчив в цілому правильне розу-міння моральних норм і правил поведінки, що виражають гуманні взаємини в родині, проте з егоїстичною спрямованістю. Діти цієї групи обрали такі позиції: «робити добрі вчинки ли-ше тим людям, які роблять щось хороше тобі», «виконувати доручення батьків за їхнім про-ханням», ділитися своїми іграшками, речами з тими дітьми, які також діляться з тобою» тощо.  До низького рівня усвідомлення знань мо-ральних норм і правил поведінки, що визнача-ють гуманні взаємини між батьками і дітьми, віднесено невірні, неусвідомлені відповіді моло-дших школярів, такі як: «Чуйна людина – це лю-дина байдужа», «бути доброзичливим означає – не жити за законами «добра» тощо. Таких дітей виявилося: 29,4 % молодших школярів 1–2-х класів; 24,2 % молодших школярів 3–4-х класів. Для з’ясування рівня сформованості прояву гуманних батьківсько-дитячих взаємин до ба-тьків з боку молодших школярів за критерієм «емоційно-ціннісне ставлення» в процесі педа-гогічної діагностики в початкових класах засто-совували комплекс взаємопов’язаних методів: методику О. Листік «Оціни власні емоції», ме-тод проективного малюнка «Моя сім’я», мето-дику «Опитувальники і шкали для виявлення внутрішньосімейних взаємин вашої дити-ни» (А. Баркан), тест «Діагностика емоційних взаємин в сім’ї» (А. Лідере, І. Анісимов). Зокрема, з метою з’ясування умінь та пот-реб молодших школярів відчувати переживан-ня батьків, готовність виявляти емпатійність у взаєминах з ними використовувались методи опитування та тестування. На цьому етапі спо-чатку визначалась міра прихильності молод-ших школярів до батьків, інших членів сім’ї, а вже потім – характер емоційного ставлення до них. З цією метою застосовувалась методика «Опитувальники і шкали для виявлення внут-рішньосімейних взаємин вашої дитини» (за А. Баркан).  

Процедурна робота за цією методикою по-лягала в тому, що дітям пропонувалось відпові-сти на наведені вчителем запитання шкали прихильності. Молодшим школярам пропону-валось обрати відповіді на поставлене запитан-ня: «Якби я був чарівником, я … (варіанти від-повідей були наведені). Після відповідей дітей на всі 10 запитань підраховувалась загальна кількість вибірок стосовно кожного члена сім’ї, причому одна вибірка прирівнювалась до одно-го бала. Бралось до уваги, що той із сім’ї, який набрав найбільшу кількість балів, був тією лю-диною, до якої дитина відчуває найбільшу при-хильність; натомість, член сім’ї, який набрав найменшу кількість балів або не набрав жодно-го бала, вважався джерелом дискомфорту дити-ни в сім’ї. Завдяки аналізу одержаних результатів з’ясувалось, що молодші школярі відчувають найбільшу прихильність до мами, до того ж ре-зультати вибірки відповідей хлопців і дівчат майже не відрізнялись. Так, відповіді 79,7% ді-тей 1–2-х класів і 68,2% – 3-4-х класів засвідчи-ли, що вони: ніколи би не розлучались з мамою; ходили би по п’ятах невидимкою за мамою; ба-жали б завжди у своїх снах бачити маму; діли-лись би з мамою своїм чаклунством; дарували б мамі незвичайний подарунок; створювали каз-кову машину; будували б найкрасивіший палац; брали на безлюдний острів маму; випікали для мами смачний пиріг; придбали б для мами най-красивіше вбрання (останні два пункти були уподобанням здебільшого дівчат). Тато посів друге місце за шкалою прихильності – він фігу-рував у відповідях 34,1% і 1–2-х класів і 37,4% дітей 3–4-х класів), третє – бабуся (дідусь) – 23,8% дітей 1–2-х класів і 20,2% дітей 3–4-х класів відповідно. Отримані дані засвідчили, що сестра (брат) зайняли останнє місце за шкалою прихильності, що пояснюється, на наш погляд, наявністю ревнощів і суперництва до сиблінгів. З метою виявлення рівня сформованості прояву гуманних взаємин до батьків з боку ді-тей молодшого шкільного віку за критерієм «вміння виявляти гуманні взаємини в реально-му житті», використовували метод розв’язання проблемних ситуацій, які вводили молодших школярів в уявну сімейну ситуацію. Для прик-ладу, наведемо одну з ситуацій, які застосовува-лись у роботі з молодшими школярами: 
Прийшовши після школи додому, Андрій по-

бачив, що у його кімнаті немовби пронісся вихор – 
його речі, іграшки, книги – розкидані по підлозі. 
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Це постарався його 6-річний брат, який вирішив 
у відсутність старшого прибрати у його кімна-
ті. Обурений хлопець зірвався на крик. Зопалу, 
він навіть схватив молодшого брата і надавав 
йому ляпасів. Після ознайомлення з ситуацією дітям ста-вились такі запитання: Чи правильно діяв Анд-рій у цій ситуації? Чиї моральні права він пору-шив? Як би ви вчинили на його місці? Чи були порушені права Андрія?  Також давалося завдання завершити цю ситуацію таким чином, щоб Андрій змінив свою поведінку. Під час обговорення ситуації 56,8 % молод-ших школярів висловили переконаність у тому, що Андрій вчинив неправильно. На те, що він порушив моральне право на повагу гідності брата, вказало 21,7% молодших школярів; 15,9 % молодших школярів відзначили, що мо-лодший брат порушив право Андрія на особис-ту недоторканість; 5,6 % дітей не змогли нічого відповісти. Щодо продовження ситуації зі зміною пове-дінки Андрія, були запропоновані такі варіан-ти: Андрій повинен розпитати брата, чому він зробив розгардіяш у його кімнаті, доки його не було – 14,5 % молодших школярів; Андрій по-винен вибачитися за свою поведінку – 17,2 % молодших школярів. Частина учнів зрозуміли, що Андрій вчинив погано, але не могли поясни-ти, чому саме, і як виправити ситуацію (24,0 % молодших школярів). Водночас близько поло-вини дітей (44,3 %) не побачили в поведінці Андрія нічого поганого, аргументуючи тим, що йому «треба було покарати брата за розкидані речі». Учням також пропонувалося надати свій варіант поведінки (розповісти, як би вони вчи-нили в подібній ситуації). Одержані відповіді розподілилися таким чином: «не звернув би увагу» (18,7 % молодших школярів), «спитав би, хто це зробив» (11,6 % молодших школярів), «пожалілася б мамі/татові» (40,8 % молодших школярів), «розповів би бабусі/дідусю» (28,9 % молодших школярів). Результати діагностики засвідчили, що не всі учні володіють правилами гуманної міжосо-бистісної взаємодії, часто надають перевагу не стільки прояву власної активності, а, здебіль-шого, зверненню до суджень авторитетних до-рослих. З огляду на результати констатувального етапу експерименту, відповідно до визначених 

критеріїв і показників були окреслені такі ти-пологічні групи молодших школярів. Типологічну групу високого рівня (12,9% респондентів) склали молодші школярі, які ха-рактеризувалися: наявністю повних усвідомле-них знань про гуманні якості, основні моральні норми і правила поведінки, що визначають гу-манні взаємини батьків і дітей; усвідомленням необхідності виконувати певні обов’язки стосо-вно батьків; вмінням розпізнавати власні емо-ційні стани та прояви, здатністю усвідомлюва-ти емоції своїх батьків; наявністю потреби від-чувати переживання батьків, у разі необхіднос-ті їм співчувати й співпереживати; стійким по-зитивним ставленням до норм міжособистісної взаємодії в сім’ї, готовністю їх виконувати зад-ля батьків; постійним дотриманням правил міжособистісної взаємодії як показника гуман-ної поведінки; наявністю гуманного типу взає-модії стосовно батьків. Належність до типологічної групи серед-
нього рівня сформованості прояву гуманних взаємин до батьків передбачала: наявність не досить повних і не досить усвідомлених знань молодших школярів про гуманні якості, основні моральні норми і правила поведінки в сім’ї, що визначають гуманні взаємини між батьками і дітьми; достатнє усвідомлення потреби відчу-вати переживання батьків, разом з тим ситуа-тивну здатність їм емпатійно співчувати й спів-переживати; загалом позитивне ставлення до норм міжособистісної взаємодії в сім’ї, проте несистематичну готовність їх виконувати зад-ля батьків; ситуативне дотримання правил мі-жособистісної взаємодії; прояв конкурентного типу взаємодії стосовно батьків. До цієї групи було віднесено 56,6 % дітей молодшого шкіль-ного віку. Типологічну групу низького рівня сформо-ваності прояву гуманних взаємин до батьків (30,5 % респондентів) склали діти молодшого шкільного віку, яким властиві неповні та не-усвідомлені знання про гуманні якості й гуман-ні взаємини та відповідні правила поведінки в родині або ж повна їх відсутність; неусвідом-лення потреби відчувати переживання батьків, емпатійно їм співчувати й співпереживати; не-готовність виконувати норми міжособистісної взаємодії заради батьків; недотримання правил міжособистісної взаємодії; прояв егоїстичного типу взаємодії стосовно батьків. Отже, результати констатації засвідчили, що найбільша кількість молодших школярів за 
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всіма класами належить до середнього рівня сформованості прояву гуманних взаємин до батьків. Водночас зафіксована тенденція деякого зниження наповнюваності цього рівня від 1-го до 4-го класу і збільшення наповнюваності ви-сокого рівня. Це потребує розробки й запровадження педагогічних умов, орієнтованих на подолання виявлених недоліків. 
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Л юд м и л а ГО Н Ч А Р   Діагностика стану сформованості прояву гуманних взаємин до батьків з боку дітей молодшого шкільного віку 

Гончар  Л .  В .   
ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ  
ГУМАННЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ К РОДИТЕЛЯМ СО СТОРОНЫ  

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Статья посвящена освещению результатов констатирующего эксперимента, направленного 

на выяснение состояния сформированности проявления гуманных взаимоотношений к родителям 
за диагностикой детей младшего школьного возраста. Для определения уровней сформированно-
сти проявления гуманных взаимоотношений к родителям со стороны младших школьников ис-
пользован ряд взаимодополняющих диагностических методов: опроса (авторская анкета методи-
ка И. Дермановой «Заверши историю», метод проективного рисунка «Моя семья», опросник для 
выявления состояния родительско-детских взаимоотношений в семье, тест «Диагностика эмо-
циональных отношений в семье, методика» Проигрышная лотерея» и др. Полученные по результа-
там констатирующего этапа эксперимента данные позволили выявить уровни сформированно-
сти проявления гуманных взаимоотношений к родителям (за диагностикой младших школьни-
ков): высокий, средний, низкий. 

Ключевые  слова :  младшие школьники, родители, гуманные взаимоотношения, констати-
рующий эксперимент.    
Gonchar L.   

DIAGNOSTICS OF THE STATE OF FORMATION OF THE MANIFESTATIONS  
OF HUMANE RELATIONSHIPS WITH PARENTS FROM CHILDREN  

OF PRIMARY SCHOOL AGE 
The article is devoted to the coverage of the results of the ascertaining experiment aimed at elucidating 

the state of formation of humane relations with parents for the diagnostics of children of primary school 
age. To determine the level of formation of humane relations to parents from younger schoolchildren, a 
number of mutually complementary diagnostic methods were used: a survey (author's questionnaire 
I.Dermanova's «Complete the story,» a method of the projective drawing «My family», a questionnaire for 
revealing the state of parent-child relationships in the family, The test «Diagnostics of emotional relations in 
the family, the technique» Losing lottery «, etc. According to established criteria and indicators were deter-
mined typological groups of primary school children, each of which corresponded to a particular level of 
manifestation of humane relationships to parents. Typological high-level group made up children of pri-
mary school age who were characterized by: the presence of full conscious knowledge of humane quality 
basic moral norms and rules of conduct defining humane relationship between parents and children; the 
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Збереження здоров’я студентської молоді в сучасній соціокультурній ситуації є пріоритет-ним завданням системи загальної вищої освіти в галузі фізичного виховання. Сьогодні головною проблемою залишається відсутність пріоритету культури здоров’я в суспільстві, в структурі під-готовки студентів до їх майбутньої професійної діяльності. У зв’язку з цим актуальним стає впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховну сферу вищих навчальних 

закладів, формування у студентів прагнення до здоров’ятворення. Культура здоров’я у студе-нтської молоді повинна формуватися протягом усього навчання в навчальному закладі.  Сьогодні можна констатувати наявність великої кількості досліджень у галузі збере-ження здоров’я в умовах навчальних закладів та підготовки педагогів до здійснення здоро-в'язбережувальної діяльності (Н. Абаскалова, О. Алексеєва, Г. Мещерякова, І. Ніколаєва, С. Чу-

Ю р і й  Г РИ Ц АЙ ,  С віт л а н а Б І РЮ К ,  Л юдм и л а  Х ОХ ЛОВ А  •  Впровадження здоров’язберігаючих  технологій у навчально-виховну сферу вищих навчальних закладів 
ability to understand the emotions of their parents; presence needs to feel the experience of parents, if neces-
sary they sympathize and empathize; continuous compliance with the rules of interpersonal interaction as 
an indicator of humane behavior; availability humane type of interaction regarding parents. To typological 
groups average level belonged younger students whose knowledge of humane relationships, basic moral 
norms and rules of behavior in the family were not quite complete; for them available generally positive 
attitude to the rules of interpersonal interaction in the family, but not systematically perform their willing-
ness for parents; situational compliance with the rules of interpersonal interaction; the manifestation of 
competitive type of interaction regarding parents. Typological group forming lower level of manifestation 
humane relationships to parents were children of primary school age who are unconscious and inherent 
incomplete knowledge of humane relations and related rules of behavior in the family; misrecognition needs 
to feel the experience of parents empatiyno they sympathize and empathize; non-compliance interpersonal 
interaction; display of selfish type of interaction regarding parents. 

At the same time fixed a tendency to a decrease in population density of the filling level from 1st to 4th 
class and increasing population density high. 

Key words:  primary school children, parents, humane relationships, ascertaining experiment.  Стаття надійшла до редколегії 11.05.2017   УДК 378.147.8.037 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНУ СФЕРУ ВИЩИХ  

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
У статті розглядаються питання організації навчального-виховного процесу з фізичного вихо-

вання у вищих навчальних закладах з урахуванням технологій здоров’язбереження. Дослідження 
присвячено проблемі зміцнення здоров'я студентської молоді і методам оптимізації та вдоскона-
лення процесу впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховну сферу ВНЗ. В статті 
надані результати анкетування з ціллю діагностики стану здоро’язбереження студентів ВНЗ. 

Ключові  слова :  технології здоров’язбереження, впровадження, методи оптимізації, сту-
дентська молодь, організація навчально-виховного процесу.  
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рюкіна). Провідне місце у напрямку здоров’яз-бережувальної компетенції належить вчителю фізичної культури, від компетентності якого багато в чому залежить здоров’я і працездат-ність нації [4]. О. Підгірна наголошує на тому, що здоров’я-зберігальний простір забезпечує усвідомлення його суб’єктами цінності здорового способу життя, збереження й зміцнення здоров’я, про-дуктивну активність усіх учасників простору щодо розвитку навичок культури здоров’я та духовно-етичного самовдосконалення [5]. Вчена Г. Кривошеєва розглядає культуру здоров’я майбутнього фахівця через усвідомле-ність ним потреби в удосконаленні своєї фізич-ної, психічної та духовної сфери. Важко не пого-дитись з Г. Кривошеєвою, оскільки без сформо-ваності у студента свідомого та творчого став-лення до власного здоров’я, не можна досягти значних результатів в підвищенні рівня будь-якого аспекту здоров’я . Навчальна діяльність – це суть здоров’язбе-реження дітей. У цьому нас переконує робота педагогів, які зробили особистий внесок у роз-робку здоров’язберігаючих технологій. І очо-лює цих першопрохідців – Василь Олександро-вич Сухомлинський. Видатний педагог, усвідомлюючи, що вихо-вання й навчання визначають благополуччя або неблагополуччя людини в дорослому жит-ті, постійно стверджував: «Турбота про здоро-в’я – це найважливіша праця вчителя… Якщо виміряти всі мої турботи й тривоги про дітей, то добра половина їх – про здоров’я».  Сьогоднішні спостереження за студентами вищих навчальних закладів і опора на багаторі-чну педагогічну діяльність В.О. Сухомлинсько-го, дають нам можливість стверджувати, що здоров'я вихованців залежить від колективу викладачів, які з ним працюють, від способу життя дітей, від прикладу, який їм подає ввесь педагогічний колектив вцілому [2, 1–6]. Поява нових професій, розрахованих на спеціалістів з високим рівнем розвитку функці-ональних здібностей і рухових якостей, ставить перед Вузами основне завдання – створення психолого-педагогічних умов для успішної реа-лізації в освітноьому процесі найважливішої установки на здоров'язберігаючі способи жит-тєдіяльності. Основними показниками ефективності фу-нкціонування здоров’язберігаючих технологій у ВНЗ є наступні:  
– матеріально-технічна забезпеченість здоров’язберігаючого середовища,  

– їх відповідність санітарно-гігієнічним нормам;  
– відповідність організації системи харчу-вання чинним санітарним правилам та нормам;  
– міжособистісні взаємини між суб’єктами навчально-виховного процесу;  
– стан фізичного та психічного здоров’я студентів та викладачів; 
– показники рухової підготовленості сту-дентів;  
– рівень професійної компетентності педа-гогів; 
– цілісність оздоровчих впливів та стабіль-ність результатів [1]. Предметом дослідження є впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховну сферу освітніх закладів ІІІ–ІV рівня ак-редитації.  Метою дослідження є вивчення методів оптимізації та вдосконалення процесу впрова-дження здоров’язберігаючих технологій в на-вчально-виховній сфері освітніх закладів ІІІ–ІV рівня акредитації.  Завдання дослідження:  
– вивчити потреби студентів та рівень їх задоволення функціонуючими здоров’яз-берігаючими технологіями в умовах ви-щого навчального закладу ; 
– сприяти оптимізації впровадження здо-ров’язберігаючих технологій у навчально-виховну сферу вищих навчальних закла-дів. Здоров’язберігальне середовище навчаль-ного закладу становить фундамент цінностей та здоров’я студентської молоді, і від нього за-лежить ефективність формування здорового способу життя тих, хто навчається. Стан здоро-в’я студента та моніторинг за ним – невід’ємна частина навчально-виховного процесу, спрямо-вана на розвиток здорової людини та спеціаліс-та, і від рівня його функціонування залежить ефективність становлення здорового студента. Для діагностики потреб студентів та рівня їх задоволення функціонуючими здоров’язбері-гаючими технологіями, студентам була запро-поновано відповісти на запитання анкети, що складалася з 25 питань. В анкету ввійшли пи-тання що дозволили зрозуміти, як студенти факультету фізичної культури і спорту МДУ ім. В. О. Сухомлинського оцінюють стан свого здоров’я, спосіб життя (що є важливим факто-ром здоров’язбереження) і що в найбільшій мі-
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рі, на думку студентів, впливає на стан здоро-в’язберігаючого освітнього середовища навча-льного закладу. В дослідженні прийняли участь 82 студенти факультету фізичної культури і спорту старших курсів. Дослідження показало, що більшість студе-нтів (70,9%) оцінюють стан свого здоров’я як «добрий», 6,5% не дуже добрий, 22,6% задові-льний, не задовільний стан 0%. Засмучує цифра 22,6% , яка говорить про певні відхилення у здоров’ї майбутніх фахівців з фізичної культури в віці 20-21 рік. «Яке відношення, на вашу думку, має стан 
здоров’я до результату вашої професійної діяль-
ності?», на що отримали такі відповіді: 93,5 % студентів виявляють розуміння і важливість здоров’я для обраної майбутньої фахової діяль-ності; 6,5 % респондентів вважають, що стан здоров’я ніякого впливу на професійну діяль-ність не має. Опитування респондентів засвід-чує, яку роль відіграє здоров’я в їхньому житті: здоров’я – це головне в житті 41,7 %; здоров’я – необхідна умова повноцінної життєдіяльності 51,5 %; є і інші цінності, які так само важливі, як і здоров’я 6,8 %; 0 % опонентів прагнуть жити, не думаючи про здоров’я.  У відповіді на запитання про можливість впливу фізичного здоров’я на їхнє психічне само-
почуття 71,1% респондентів зазначили, що воно чинить вплив; 28,9% вважають, що здоро-в’я не впливає на їх психічне самопочуття.  У результаті проведеного анкетування бу-ло виявлено, що студентам для того, щоб спра-
витись із навчальним навантаженням в універ-
ситеті потрібні: певні вольові зусилля 53,9% респондентів, 26,5% – необхідні значні вольові зусилля і лише 19,6% справляються з ним лег-ко, без зусиль.  У відповідях на запитання «чи існує, на вашу 
думку, залежність між якістю навчальної дія-
льності і вашим фізичним статусом?» студен-ти виявляють розуміння і важливість фізично-го здоров’я 61,3% випадків, 35,0% – ним нехту-ють; 3,7% не змогли дати відповідь. Наслідком цього є те, що відповідаючи на наступне питан-ня, «яким видам відпочинку Ви надаєте перева-
гу», 22,3% вказали, що надають перевагу пасив-ному відпочинку «перегляд телевізора, перебу-вання в Інтернеті». Різним фізичним вправам і спорту в якості активного відпочинку віддають перевагу 69,1% студентів. 8,7% надають перева-гу розвагам (клуби, дискотеки). Слід зазначити, що одна третина студентів не зорієнтована на 

регулярне заняття спортом і це саме вона, на наш погляд, оцінює свій стан здоров’я як задо-вільний. Наступна група питань була присвячена способу життя студентів. Позитивним є те, що менше 5 годин на добу сплять тільки 4,3% сту-дентів, а негативним, що 20% студентів харчу-ються тільки 1–2 рази в день. Невеликий про-цент студентів 8,3% хворіють раз на місяць, 18,2% – раз в семестр. Динаміка захворюваності студентів вказує на кінцевий результат форму-вання здоров’язберігальної компетенції. Дина-міка зменшується – сигнал на покращення, по-гіршується – потрібно вносити корективи в на-вчально-виховний процес. На питання «Ви палите ?», відповіли «так» 6,7% студентів; палять «інколи» ще 20,3% сту-дентів. На питання «Вживання алкогольних напоїв?», відповіли «один раз у тиждень» – 13,6% студентів; «вживають інколи» – 64,5%, «не вживають зовсім» 21,5% студентів. Треба відмітити, що студенти нашого факультету ве-дуть більш здоровий спосіб життя ніж студенти вузів не спортивного спрямування (за даними досліджень) [1; 3, с. 66–68].  Комфортність та рівень тривожності студе-нтів ми відносимо до психологічних аспектів, які відіграють значну роль у структурі психоло-гічного здоров’я молоді і тому ми запропонува-ли студентам питання з цього приводу. Вияви-лося, що кількість значних стресових ситуацій за останні 4 роки «три і більше разів» відчували 42,6% студентів, «дві» – 33,3%, «одну» – 13,4%, «не було» – 10,7%. Після навчального дня «відчувають себе психологічно виснаженим» –18,5% студентів, «відчувають себе втомленими ще до початку занять» – 6,6%. Ми поставили перед студентами наступне запитання: «Що на Ваш погляд може зберегти і 
покращити ваше здоров’я в найближчий час? « і получили наступні результати: хороше харчу-вання – 30%, можливість виспатися – 24%, зме-ншення учбового навантаження – 10,4%, змен-шення стресових ситуацій – 18%, покращення умов проживання – 11,5%, покращення лікуван-ня – 6,4%. Також 65% студентів факультету вва-жають важливим організацію дієтичного харчу-вання в університеті. Таким чином, організація системи харчування, відпочинку та психологіч-ного клімату оцінюється студентами як найваж-ливіші чинники у покращенні стану їх здоров’я. В Україні існує і функціонує освітня норма-тивно – правова база, що має важливе значення 
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для вирішення цієї проблеми, а саме: закон України «Про освіту», Національна доктрина розвитку освіти України, Концепція формуван-ня позитивної мотивації за здоровий спосіб життя, тощо. Але науковці вказують на погір-шення стану здоров’язбереження у вищіх на-вчальних закладах України. Вищий навчальний заклад повинен виступати ініціатором і організатором цілеспрямованої та ефективної роботи щодо збереження, реабіліта-ції та зміцнення здоров'я студентів і викладачів. Під час проектування здоров’язберігаючого середовища навчального закладу необхідно забезпечити наступні педагогічні умови: 
– розробку та затвердження здоров’язбері-гаючої концепції, формулювання здійс-нення діагностики та моніторингу стану здоров’я студентів;  
– прилучення студентів до основ здорово-го способу життя, формування валеоло-гічної компетентності; 
– підвищення професійної компетентності педагогічного колективу в контексті здо-ров’язберігаючої діяльності, формування культури здоров’я; 
– змістовну взаємодію всіх суб’єктів педа-гогічного процесу (адміністрації, викла-дачів, інструкторів з фізичної культури, психологів, медичних сестер, студентів, батьків), визначення їхніх обов’язків та відповідальності в реалізації програмних цілей [3]. На факультеті фізичної культури і спорту МНУ ім. В. О. Сухомлинського було проведено певну роботу по впровадженню здоров’язбере-жувальних технологій в навчально-виховну сферу. Насамперед це включення відповідних тем до предметів загальнонавчального циклу, уведення до варіативної частини навчального плану нових предметів, організація факульта-тивного навчання та додаткової освіти; вихо-вання культури здоров’я студентів. Створення здоров’язберігаючого освітньо-го середовища має стати найважливішим за-вданням кожного ВНЗ. А МНУ ім. В. О. Сухом-линського продовжити практичне впроваджен-

ня здоров’язбережувальних технологій в навча-льно-виховну сферу всього університету. Спри-яти посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я. 
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Грицай  Ю .  А . ,  Бирюк  С .  В . ,  Хохлова  Л .  А .   
ВНЕДРЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ СФЕРУ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
В статье рассматриваются вопросы организации учебного-воспитательного процесса по фи-

зическому воспитанию в высших учебных заведениях с учетом технологий здоровьесбережения. 
Исследование посвящено проблеме укрепления здоровья студенческой молодежи и методам опти-
мизации и совершенствования процесса внедрения здоровьесберегающих технологий в учебно-
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Реформування вітчизняної вищої освіти, пов’язане з інтеграцією у світовий освітній про-стір вимагає перегляду орієнтирів професійної підготовки практичних психологів в Україні, актуальність та доцільність діяльності яких насьогодні усвідомлюється усіма соціальними інститутами та категоріями населення. Над-швидке зростання потреби у психологічній до-помозі, що зумовлене кризовими ситуаціями в українському суспільстві, насамперед, – війсь-кові дії на сході України, криза політичної елі-ти, значне економічне падіння тощо та пов’яза-не з цим значне погіршення психологічного здоров’я населення, вимагають перегляду ви-

мог до практичних психологів та їх фахової під-готовки. Крім того, кризові процеси відбува-ються і в самій вітчизняній психологічній науці, детерміновані, передусім, методологічною кри-зою – схизисом (за Ф. Е. Василюком), що вияв-ляється у втраті єдиної наукової методології, входженням західних, інших за своєю науковою основою теорій, переважанням серед психоло-гів «презентаторів», «липових та самопроголо-шених психологів», які мають сумнівну освіту та відсутність професійного мислення та самос-відомості (за А. В. Юревичем). Отже, одним із дієвих шляхів вирішення існуючого протиріччя між зростаючою потребою українського сус-

О л е кс а н д р  Г У Р А ,  Т ет я на  Г У Р А  •  Концептуальні засади реформування професійної  підготовки практичних психологів в Україні 
воспитательную сферу ВНЗ. В статье предоставлены результаты анкетирования с целью диаг-
ностики состояния здоровьясбережения студентов ВУЗов. 

Ключевые  слова :  технологии здоровьесбережения, внедрение, методы оптимизации, сту-
денческая молодежь, организация учебно-воспитательного процесса.   
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INTRODUCTION OF HEALTH SAVING TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL SPHERE  

OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
In article are considered questions of the organization of the educational process of higher educational 

institutions with the health-saving technologies. The research deals with the problem of strengthening of 
health of students and methods of optimization and improvement of process the introduction of health tech-
nologies in the educational sphere of higher educational institutions. The article presents the results of the 
survey to diagnose the state health-saving technologies of students. 
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ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ В УКРАЇНІ 
У статті здійснюється аналіз особливостей зарубіжної професійної підготовки практичних 

психологів (у країнах Європейського Союзу та США), визначаються її моделі та принципи, серед 
яких: практичної зорієнтованості, захисту від неякісної допомоги, постійного оновлення диплома, 
сертифікації, професійної мобільності, професійного відбору та ін. Охарактеризовані специфічні 
риси вітчизняної психологічної освіти, її концептуальні проблеми. Запропоновані шляхи подолання 
кризи фахової освіти практичних психологів в Україні. 

Ключові  слова :  майбутній психолог, фахова підготовка, психологічна освіта, сертифікація, 
компетентність. 
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пільства у високопрофесійних практичних пси-хологах, здатних успішно вирішувати складні професійні проблеми, пов’язані з наданням пси-хологічної допомоги, та кризою вітчизняної психологічної науки і практики, є суттєве ре-формування системи професійної підготовки фахівців. Що, у свою чергу, вимагає здійснення відповідного порівняльного аналізу. Метою статті є визначення концептуаль-них засад реформування професійної підготов-ки практичних психологів в Україні. Для цього, на нашу думку, доцільним є здійснення аналізу зарубіжного досвіду їх фахової підготовки. Професійна підготовка психологів у краї-нах Європи має значні історичні корені, харак-теризується різноманітністю моделей і форм та об’єднана спільною нормативною базою. Пере-дусім зазначимо, що в 1990 р. Європейською федерацією асоціацій професійних психологів були прийняті «Оптимальні стандарти» для професійної підготовки фахівців у галузі психо-логії (EFPPA), що визначають загальні принципи та підходи до неї [4], а в 2001 р. на засіданні Гене-ральної асамблеї Європейської федерації асоціа-цій психологів затвердили European Diploma in Psychology, відповідно до якого, у всіх вищих на-вчальних закладах Європи професійна підготов-ка психологів є триступеневою (бакалавр – ма-гістр – практика супервізії) і в середньому три-ває шість років.  Основними принципами професійної підго-товки психологів в Євросоюзі визначено такі: 1) просування психологічної допомоги, доступ-ності кваліфікованої психологічної допомоги всім верствам населення; 2) захисту від неква-ліфікованих спеціалістів, неякісної допомоги; 3) підтримки професійної мобільності психоло-гів, можливості їх вільної професійної діяльнос-ті у межах європейського простору; 4) відпо-відності диплома стандартам академічної осві-ти та спеціальної психологічної підготовки, а також європейським етнічним стандартам; 5) доступності професійного навчання незале-жно від національних та інших особливостей майбутнього фахівця; 6) практичної зорієнто-ваності професійної підготовки, обов’язковості супервізорської практики; 7) постійного онов-лення диплома, що свідчить про професійну підготовку: (European Diploma in Psychology по-винен оновлюватися кожні сім років та у випа-дку його не підтвердження має бути анульова-ний) [4, 4]. Незважаючи на єдину нормативно-правову основу, єдиний інваріантний зміст фахової під-

готовки психологів, за структурою психологіч-ної освіти та її термінами європейські країни можна розподілити на три групи: 1) ті, де така освіта відбувається безперервно п’ять років та є спеціалізованою; 2) країни, у яких вона прохо-дить безперервно п’ять років та є загальною; 3) країни з переривчастою підготовкою психо-логів: загальна – три роки та спеціалізована – ще три роки. До першої групи країн входять Фінляндія, Швеція, Бельгія. Професійна підго-товка психологів у них здійснюється з першого курсу спеціалізовано: у сфері або клінічної, або педагогічної психології, або у психології розви-тку чи організаційної психології. До другої гру-пи належать Португалія, Норвегія, Австрія, Іта-лія, Німеччина, Швейцарія та ін. У цих країнах перші три роки навчання студенти – майбутні психологи опановують загальні психологічні дисципліни, а вже з третього курсу обирають вузьку психологічну спеціалізацію, за якою і отримують диплом.  Так, у Німеччині, наприклад, фахова підго-товка психологів відбувається на базі універси-тетів протягом двох періодів. Перший – базисне навчання, що передбачає опанування майбут-нім фахівцем загальної психології, методів/статистики, фізіології, психології розвитку, со-ціальної психології та психології особистості. Цей період триває протягом дев’ять семестрів (по два семестри на рік), тобто 3,5 роки навчан-ня. Другий період – основне навчання, яке за-безпечує оволодіння певною спеціалізацією (клінічна психологія, організаційна психологія, психологія в освіті та ін.), він триває протягом чотирьох семестрів, тобто два роки навчання. У країнах третьої групи, таких як Велика Британія, Греція, Франція, Португалія та ін., протягом трьох років студенти здобувають за-гальну психологічну освіту, після чого можуть продовжити своє навчання за вузькою спеціа-льністю також протягом трьох років. Професійна підготовка психологів у Фран-ції, наприклад, відбувається за декількома ета-пами або рівнями. Перший етап – це отримання Диплома про загальну університетську освіту за спеціалізацією з психології (DEUG). Майбут-ній психолог протягом двох років має вивчити такі дисципліни, як «Клінічна психологія», «Біологія», «Фізіологія тварин та людини», «Психологія розвитку» та ін., і якщо його навча-льна успішність не буде нижчою за 10 з 20 мож-ливих балів на рік, то він отримує вищезазначе-ний Диплом та переходить на другий етап/
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рівень професійного навчання. Якщо ж студент не набирає необхідної кількості балів, то пер-ший і другий курси він може пройти повторно, а в разі необхідності ще одного повтору здійс-нюється спеціальний запит на визначення його професійної придатності [2]. Другий етап – це отримання диплома про вищу освіту зі спеціа-льності «Психологія», який майбутній фахівець має відпрацювати протягом ще одного року навчання. На цьому етапі студент самостійно обирає ті навчальні дисципліни, які має буде опанувати, причому вони включають не тільки аудиторні заняття, але й стажування. Для підт-вердження Диплома також потрібно набрати не менше ніж 10 із 20 можливих балів. Третій етап професійної підготовки психологів у Франції – це навчання в магістратурі протягом одного року, що передбачає аудиторні заняття, стажування та написання випускної роботи. Четвертий – завершальний етап – це етап здо-буття вищої спеціальної освіти. Після нього сту-дент отримує Диплом про поглиблену вищу освіту (DESS) або (DEA) та кваліфікацію психо-лога зі спеціалізацією: соціальна, клінічна пси-хологія, психологія праці, експериментальна та ін. На цьому етапі йому необхідно пройти виро-бничу практику і захистити випускну кваліфі-каційну роботу. Для вступу на цей рівень май-бутньому фахівцю необхідно підготувати пакет документів, включаючи портфоліо, пройти співбесіду, причому найбільш важливим є доку-менти про результати стажування, професійні проекти, магістерська робота. Важливо зазна-чити, що здобути кваліфікацію «психолог» з отриманням Дипломів DESS або DEA у Франції у середньому на рік можуть близько 20 студен-тів, тому конкурс на ці місця є дуже великим. Система професійної підготовки психологів у Великій Британії складається з чотирьох рів-нів: 1) навчання на бакалавріаті протягом трьох років та здобуття загальної психологіч-ної освіти; 2) практична діяльність в якості аси-стента психолога (професійне стажування) про-тягом року; 3) навчання в магістратурі, в якій психолог опановує вузьку спеціалізацію, зі здо-буттям ступеня магістра психології (Master of Sciences), захисту докторської дисертації для здобуття ступеня доктора психології (PsyD) або доктора філософії (PhD); 4) отримання статусу сертифікованого психолога (Chartered Psycholo-gist) в одній із галузей: психологічного консуль-тування, психології здоров’я, судової психології, психології професійної діяльності, клінічної 

психології, психології в освітніх системах. Для цього необхідно пройти навчання на курсах підвищення кваліфікації. Близьким за структурою, змістом і форма-ми до європейської системи професійної підго-товки психологів є фахове навчання психологів у США, яке відбувається з 1636 р. (заснування коледжу в Гарварді). До 1991 р. кожний факуль-тет психології мав право здійснювати профе-сійну підготовку майбутніх фахівців за своєю власною програмою, але в 1991 р. конференція Американської психологічної асоціації сприяла створенню національних стандартів з навчання та викладання психології.  Структура професійної психологічної осві-ти в США є багатокомпонентною. Її перший сту-пінь – дворічне навчання у коледжах, він забез-печує загальноосвітню та початкову професій-ну освіту й надає випускнику ступінь молодшо-го спеціаліста. Другий ступінь психологічної освіти – навчання у чотирирічних коледжах, які можуть входити до складу університету. Навча-льний план підготовки психологів містить три групи дисциплін: загальноосвітні, курси спеціа-лізації та дисципліни за вибором студента. Ви-пускники коледжу отримують ступінь бакалав-ра та можуть розпочати свою професійну діяль-ність як помічник кваліфікованого психолога. Третій ступінь професійної психологічної осві-ти – навчання в університеті протягом одного-двох років за дослідницьким або професійним напрямом, що передбачає наукову підготовку фахівця, здійснення фундаментальних дослі-джень у галузі психології та отримання ступеня магістра. Останній, вищий ступінь професійної підготовки психологів, – це докторська підгото-вка, яка також може відбуватися за двома на-прямами: академічним та практичним. Протя-гом трьох-п’яти років психолог може опанувати дослідну роботу: пройти підготовку за обов’яз-ковими навчальними вузькопрофесійними кур-сам та елективними курсами поза галуззю спе-ціалізації, написати дисертацію та здобути сту-пінь доктора філософії (PhD). Також він може навчатися у професійних школах, опанувати спеціалізовану галузь професійної психологіч-ної практики та за значний практичний внесок у психологію здобути ступінь доктора психоло-гії (PsyD). Якщо психолог-магістр сам успішно викладав психологічні дисципліни у коледжах та університетах, йому може бути присуджений ступінь доктора педагогічних наук (EdD) [5]. Особливістю професійної підготовки пси-холога та його професійної діяльності у США є 
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жорстка система сертифікації. Для того, щоб психолог мав право працювати самостійно, практикувати, йому потрібно: 1) мати доктор-ський ступінь у галузі психології; 2) мати досвід роботи під супервізією не менше ніж п’ять ро-ків у закладах та організаціях, що затверджені професійною радою штату; 3) отримати «Квалі-фікаційний сертифікат з психології» (CPQ) успі-шно склавши «Іспит на здійснення професійної діяльності у галузі психології» (Examination in Professional Practice in Psychology – EPPP), що складається з 200 питань, які стосуються таких проблем: методів та інструментів психологіч-ного дослідження; інтерпретації та написання звітів; створення дослідного плану за результа-тами діагностики, моніторингу динаміки, заве-ршального оцінювання; дизайну експерименту; і, що для нас є особливо важливим, професійної компетентності психолога, вимог до його когні-тивної сфери, професійних, етичних та юридич-них обмежень у діяльності психологів [4]; 4) відповідати адміністративним вимогам (у деяких штатах існують особливі вимоги до віку, досвіду, громадянства, місця проживання пси-холога, а також вимоги морально-етичного ха-рактеру); 5) проходити переекзаменацію кожні один – три роки. Оцінювання професійної ком-петентності психолога здійснюється Американ-ською радою професійної психології (ABPP), яка у випадку професійної непридатності може позбавити психолога не тільки права на діяль-ність, але й здобутих у процесі навчання серти-фікатів і дипломів.  Визначальною особливістю професійної підготовки психологів у США є те, що вона зна-чно зумовлюється типом університету, у якому відбувається. Так, університети цієї країни по-діляються на дві групи: перша – ті, які є базови-ми, готують фахівців для різних галузей психо-логічної науки та практики й статусно не виді-ляються з усіх вищих навчальних закладів; дру-га – такі, які входять до престижної Ivy League та займаються підготовкою елітних кадрів – психологів, які покликані здійснювати відкрит-тя у науковій психології та створювати нові психологічні технології, практики. Диплом цих університетів (їх рейтинг очолюють Гарвардсь-кий, Йельський і Стенфордський університети) найвище цінується у світі. За рік освіту здобува-ють лише 25 таких психологів, причому універ-ситети мають щорічно виборювати право готу-вати таких фахівців. Навчання в цих універси-тетах передусім відбувається позааудиторно: у 

науково-дослідних лабораторіях, психологіч-них центрах; будується на основі самостійної роботи студентів під керівництвом провідних учених-психологів та всесвітньо відомих прак-тиків.  Отже, підсумовуючи усе вищезазначене, основними загальними рисами професійної психологічної освіти в країнах Європейського Союзу та США можна визначити такі. 1. Психологічна освіта розпочинається в системі загальної освіти через вибір шко-лярем психології як профільного предме-та.  2. Навчальні програми підготовки майбут-ніх психологів в університетах на всіх етапах навчання містять обов’язкові кур-си та курси за вибором студента, причо-му вибір останніх дуже значний: студент обирає від п’яти до десяти курсів на рік з понад 30 можливих.  3. Серед форм професійної підготовки в аудиторіях домінують практичні занят-тя; на лекції відводиться близько 30% навчального часу, а практики, тренінги, семінари, майстерні, супервізії та інші форми практичної підготовки охоплю-ють 70% часу. Особливу роль у фаховій підготовці психологів грають лаборатор-ні роботи, спрямовані, передусім, на роз-виток професійних умінь студентів з екс-периментальної психології, психофізіо-логії, нейропсихології тощо. 4. Існує розвинута система наставництва – студент працює під керівництвом досвід-ченого психолога-практика, який супро-воджує майбутнього фахівця та забезпе-чує йому професійну практику. Крім то-го, кожний студент стає членом універ-ситетської науково-дослідної лаборато-рії, в якій під керівництвом вченого-психолога здійснює експериментальні дослідження, результати яких виходять за межі навчального закладу, апробують-ся у ході реальної суспільної практики.  5. Значний вплив на професійну освіту пси-хологів має психологічне товариство країни або асоціація професійних психо-логів. Саме вони беруть участь в акреди-тації спеціальності та окремих курсів (Ірландія, Швеція), здійснюють експер-тизу якості викладання психології, напи-сання студентами дипломних робіт, рів-ня науково-дослідної роботи факультету (Велика Британія) і можуть відкликати ліцензію університету на право підготов-ки психологів.  

О л е кс а н д р  Г У Р А ,  Т ет я на  Г У Р А  •  Концептуальні засади реформування професійної  підготовки практичних психологів в Україні 



163 № 2 (57), травень 2017 

6. Обов’язковою умовою отримання права на самостійну професійну діяльність практичним психологом є значний (понад п’яти років) досвід роботи під су-первізією у закладах та організаціях, які затверджені професійними асоціаціями. 7. Професійна підготовка психологів вклю-чає як систему діагностики професійної придатності абітурієнтів психологічних спеціальностей, так і жорстку систему сертифікації, що передбачає отримання випускником кваліфікаційного сертифі-ката на право самостійної професійної діяльності з наступним його підтвер-дженням через певний відрізок часу. Вітчизняна психологічна освіта має свої методологічні основи, особливі шляхи розвит-ку. Так, підготовку психологів в українських ВНЗ розпочато з 90-х рр. ХХ ст. Важливо відзна-чити те, що першими кваліфікацію практично-го психолога у багатьох ВНЗ України здобували студенти факультетів післядипломної освіти – переважно педагоги та інженери, які навчалися протягом одного року. Це сприяло швидкому роз-витку психологічної служби системи освіти, проте не завжди якісній підготовці фахівців. У цьому вітчизняна професійна освіта психологів значно відрізняється від європейської системи їх про-фесійного навчання, адже майже в усіх західних країнах педагогічна професія є протипоказан-ням до здобуття кваліфікації психолога [5; 6]. Узагалі концептуальними проблемами під-готовки практичних психологів у вітчизняних ВНЗ є, на нашу думку, такі.  1. Переважання лекційно-семінарської фор-ми навчання студентів-психологів, не-зважаючи на декларативне твердження про пріоритет інноваційних, активних форм і методів. Крім того, у навчальних планах ВНЗ майже відсутні лабораторні заняття з використанням апаратних та інших методів, що вкрай необхідні май-бутнім психологам для опанування як фундаментальних, так і вузькопрофесій-них дисциплін.  2. Формальне ставлення як студентів, так і більшості викладачів ВНЗ до написання курсових та дипломних робіт, відсутність цілеспрямованої роботи з вибору їх тем, узгодження технології написання й захи-сту. Багато з майбутніх психологів не ма-ють досвіду самостійної роботи над кур-совими та дипломними проектами, а ви-користовують Інтернет для отримання готового продукту.  

3. Низький рівень якості організації та про-ведення навчальних практик, формальне ставлення до них як з боку керівників практики від ВНЗ, так і з боку керівників практики від організації, самих студен-тів. Як свідчить досвід роботи у ВНЗ, ду-же часто вибір бази практики для студе-нта-психолога обмежується тільки закла-дами освіти, з якими простіше домовити-ся її керівникам. 4. Недостатня організація самостійної ро-боти студентів-психологів, яка, відповід-но до європейських вимог, має забезпечу-ватися відповідним електронним контен-том, польовими дослідженнями, багаторі-вневими практичними завданнями та ін. 5. Неусвідомлений еклектизм у роботі пси-холога (О. Ф. Бондаренко), який зумов-лює еклектизм і його професійної підго-товки. Професійна підготовка психологів у вітчизняних ВНЗ є позапарадигмаль-ною, причому у більшості майбутніх фа-хівців навіть на рівні формування профе-сійних знань парадигмальне самовизна-чення не відбувається. Це спричинюєть-ся, на нашу думку, як відсутністю необ-хідності ВНЗ вводити спеціалізацію, оскільки це не передбачено освітніми стандартами, так і неготовністю викла-дачів працювати у просторі різних психо-логічних парадигм. 6. Недостатній рівень професійної компете-нтності викладачів психології, якості ви-кладання ними психологічних дисцип-лін. Наразі можна констатувати, що у віт-чизняних ВНЗ працюють не тільки прові-дні вчені та психологи-практики, але й такі викладачі, які зовсім не мають ані досвіду професійної діяльності як психо-лога-практика, ані досвіду серйозної нау-кової роботи. Вони викладають психоло-гію за тими самими посібниками, за яки-ми навчаються студенти. Дуже пошире-ною є така схема професійного просуван-ня викладачів вітчизняних ВНЗ у цілому та викладачів психології зокрема: сту-дент ВНЗ – викладач того самого ВНЗ. Це призводить до закінченості, «зацикле-ності» знань: ті самі знання, що передава-ли йому, він передає іншим і так далі. Така ситуація є неприпустимою для зару-біжних ВНЗ. Так, з одного боку, викладач психології, відповідно до європейських стандартів, має досконало володіти знан-нями з психології та бути дипломованим психологом, мати не менш як дворічний стаж професійної діяльності як практич-

О л е кс а н д р  Г У Р А ,  Т ет я на  Г У Р А  •  Концептуальні засади реформування професійної  підготовки практичних психологів в Україні 



164 НАУКОВИЙ  ВІСНИК  МНУ  ІМЕНІ  В .  О .  СУХОМЛИНСЬКОГО .  ПЕДАГОГІЧНІ  НАУКИ  

ного психолога, мати наукові розробки у галузі психології, володіти однією з по-ширених європейських мов, пройти цикл педагогічної підготовки [3]. З іншого бо-ку, – випускник ВНЗ не може зразу ж піс-ля його закінчення залишитися працюва-ти на кафедрі, пріоритет буде надано ви-пускнику іншого ВНЗ (і чим далі він те-риторіально, тим краще) [1]. 7. Відсутність дійсного психолого-педаго-гічного супроводу професійного розвитку студентів-психологів, який має реалізову-ватися завдяки: якісному функціонуван-ню психологічної служби ВНЗ; організації професійних свят, інших різноманітних позанавчальних професійно орієнтованих заходів; наставництву, активній взаємодії з професійними асоціаціями тощо. 8. Випуск так званих «подвоєних», а в де-яких вишах і «потроєних» професій, що приводить до руйнування професійної ідентичності, професійної самосвідомості фахівця, знецінює значущість психологі-чної професії взагалі, формує уявлення про неї як додаткової, вторинної, несамо-стійної. Так, наприклад, у Мелітопольсь-кому державному педагогічному універ-ситеті (м. Мелітополь, Запорізька об-ласть) протягом багатьох років студенти отримували диплом вчителя за двома спеціальностями (іноді з різних галузей знань) та ще й і практичного психолога. Таким чином, вирішення усіх вищезазначе-них проблем і є, на нашу думку, головним за-вданням реформування фахової підготовки практичних психологів, що досягається завдя-ки здійсненню таких болючих, але неминучих кроків як: 1) ведення додаткових до ЗНО проце-дур професійного відбору абітурієнтів психоло-гічних спеціальностей; 2) дійсна, а не задекла-рована практична спрямованість професійного навчання майбутніх психологів, забезпечення співвідношення теоретичної та практичної складової як 30% на 70%; 3) домінування акти-вних форм і методів фахової підготовки, вклю-чаючи обов’язкову супервізію; 4) «перевід» пси-хології з традиційного для нас гуманітарного знання до природничо-наукового, що потребує дійсного проведення лабораторних робіт із за-стосуванням апаратних методів, особливо що стосується вивчення особливостей функціону-вання нервової системи, головного мозку лю-дини; 5) застосування проектних технологій як основи курсової та дипломної роботи студентів-психологів; 6) впровадження спеціалізованої 

професійної підготовки на основі базової, зага-льнонаукової; 7) введення професійної серти-фікації практичних психологів та ліцензування психологічних послуг, що знизить ризик непро-фесійної психологічної допомоги, зростання кількості псевдопсихологів; 8) посилення ви-мог щодо професійної компетентності виклада-чів психологічних дисциплін, у тому числі – обов’язковості досвіду їх психологічної діяль-ності; 9) залучення до фахової підготовки пси-хологів професійних співтовариств та потен-ційних роботодавців. 
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ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ В УКРАИНЕ 
В статье осуществляется анализ особенностей зарубежной профессиональной подготовки 

практических психологов (в странах европейского Союза и США), определяются ее модели и прин-
ципы, среди которых: принцип практической ориентации, защиты от некачественной помощи, 
постоянного обновления диплома, сертификации, профессиональной мобильности, профессио-
нального отбора и др.  

Отмечено, что несмотря на национальные особенности, общими чертами зарубежной подго-
товки психологов являются такие: наличие системы профессионального отбора; вариативность 
учебных курсов; специализированность профессиональной подготовки; доминирование практиче-
ских форм работы; наличие развитой системы наставничества; значительное влияние ассоциа-
ций профессиональных психологов; обязательность опыта работы под супервизией; жесткая сис-
тема сертификации. 

Охарактеризованы специфические черты отечественного психологического образования, его 
концептуальные проблемы. Предложены пути преодоления кризиса профессиональной подготовки 
практических психологов в Украине. 

Ключевые  слова :  будущий психолог, профессиональная подготовка, психологическое образо-
вание, сертификация, компетентность.  
Gura A. ,  Gura T.   

THE CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF REFORMING THE SYSTEM OF PRACTICAL  
PSYCHOLOGISTS PROFESSIONAL TRAINING IN UKRAINE 

The article analyzes the specific features of practical psychologists training in the countries of European 
Union and USA and defines its basic models and principles: the principle of practical orientation, protection 
from substandard care, constant renewal of the diploma, certification, professional mobility, professional 
selection, etc. It was noted that despite the national aspect the common features of the foreign training of 
psychologists contain the availability of a professional selection system; variability of training courses; spe-
cialization of professional training; domination of practical forms of work; a complex system of mentoring; 
a significant influence of associations of professional psychologists; mandatory supervision; rigid certifica-
tion system. 

The authors specify the features of domestic psychological education and its conceptual problems: the 
predominance of the lecture-seminar form of education, the lack of laboratory work with the usage of hard-
ware methods; careless attitude to the writing of course and diploma papers; low level of organizational 
quality and conduct of training practices; insufficient organization of independent work of students; uncon-
scious eclecticism; insufficient level of professional competence of teachers of psychological disciplines; the 
absence of a system of psychological and pedagogical support for the professional development of students, 
psychologists, etc. 

According to the article, the main ways of overcoming the crisis of professional training of practical 
psychologists in Ukraine are the introduction of additional procedures for professional selection of entrants; 
the practical orientation of trainings; the dominance of active forms and methods of education; mandatory 
supervision; usage of project technologies as a basis for creation of course and diploma papers; the certifica-
tion and licensing of psychological services; strengthening the requirements for the professional competence 
of teachers of psychological disciplines; attracting the professional associations and employers. 

Key words:  future psychologist, professional training, psychological education, certification, compe-
tence. Стаття надійшла до редколегії 08.05.2017 
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Стрімко зростаючий потенціал сучасних інформаційних технологій надає великі можли-вості для впровадження новітніх форм органі-зації праці і зайнятості в рамках як окремих організацій, підприємств, корпорацій, так і сус-пільства в цілому. За досить короткий час мало розповсюджена ІТ-діяльність на сьогодні офор-милась у велику професійну спільноту зі своєю структурою, етикетом та спеціалізаціями, спе-цифічними вимогами до професійної компетен-тності представників. Якість підготовки остан-ніх більшою мірою залежить, з одного боку, від спроможності системи вищої професійної осві-ти до моніторингу зміни векторів розвитку, методологій, технологій та форм робочого про-цесу фахівців ІТ-сфери, з іншого, – вчасної реак-ції на них: модернізації змісту, форм та методів організації освітнього процесу. Відтак, одними з актуальних завдань системи професійної під-готовки ІТ-фахівців є аналіз сучасних трендів і нововведень у галузі, визначення й характерис-тика основних сфер діяльності та вимог до неї. Аналіз як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду вивчення проблем підготовки студен-тів ІТ-спеціальностей свідчить, що більшість наукових досліджень сучасних авторів спрямо-вані на аналіз вимог до професійної діяльності майбутніх спеціалістів, засновуючись на загаль-ному понятті «працівник сфери інформаційних технологій», не уділяючи уваги конкретним спеціалізаціям. Однак, деякі науковці все ж акцентують увагу на аналізі особливостей різних напрямів в ІТ та дослідженні глобальних тенденцій в га-лузі. Так, Д. Є. Щедролосьєв приводить аналіз типового проекту з розробки ПЗ, деком позує 

його на певні етапи та співвідносить їх з необ-хідними навичками кожного з членів команди [9]. Т.Ю. Морозова здійснює аналіз ІТ професій на вітчизняному та зарубіжному ринках праці та зіставляє його з актуальними напрямами підготовки молодих спеціалістів [3]. Проте, за-лишаються невирішеними проблеми класифі-кації спеціалізацій працівників сучасного ІТ-ринку та розуміння актуальних вимог до їх про-фесійної діяльності.  Метою цієї статті є аналіз основних сфер реалізації ІТ-фахівця на сучасному ринку праці та визначення вимог до його особистісних яко-стей та професійної діяльності у цих сферах. В цілому, фахівців ІТ галузі можна розгля-дати відповідно до двох критеріїв: за їх проект-ною позицією чи за родом програмного забез-печення, що вони розробляють. Продукти, які розроблюються, можуть бути комп’ютерними іграми, веб-сайтами,офісними додатками, про-грамним забезпеченням для смартфонів та ін. Розробка кожного з них вимагає специфічних теоретичних та практичних знань у галузі, різ-них мов програмування та технічних засобів. Проте, незважаючи на технічні аспекти, сам про-цес та методології розробки залишаються не-змінними. Найбільш контрастним є порівняння проектних позицій працівників ІТ, які, в свою чер-гу, й зумовлюють їх основні проектні обов’язки.  Найбільш поширеною та загальновідомою спеціалізацією фахівця ІТ є розробник програм-ного забезпечення (далі – ПЗ) (з англ. – «developer»). Як можна здогадатися з назви, основною метою розробника є, безпосередньо, розробка кінцевого продукту чи його елемен-тів.  
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РИНКУ ПРАЦІ: АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНИХ ВИМОГ 
У статті розглядаються основні сфери реалізації фахівців ІТ на сучасному ринку праці, приво-

диться аналіз як професійних, так і особистісних вимог до них. За основу класифікації було взяте 
розподілення працівників за їх проектними позиціями. Був приведений детальний опис кожної з 
позицій, її основні напрямки діяльності та місце у процесі розробки програмного забезпечення. На 
основі опису діяльності до кожної сфери реалізації був приведений аналіз професійних вимог, які 
висуваються до молодих працівників на відповідній позиції. Також були розглянуті особистісні ха-
рактеристики, які можуть буди необхідними для ефективної проектної діяльності.  

Ключові  слова :  фахівці ІТ, професійні вимоги, проектна діяльність, розробник, тестуваль-
ник, аналітик, менеджер, системний адміністратор.  
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До основних обов’язків розробника відно-сяться: написання коду та налагодження про-грам з використанням відповідних програмних технологій і апаратних засобів, баз даних і мов програмування, прийнятих в компанії; зв'язу-вання модулів програми; розробка модифікацій програм; внесення змін за вимогами; розробка високорівневої програмної логіки; створення і супровід програмної документації. За напрямами розробники можуть поділя-тися на спеціалістів з клієнтської частини, сер-верної частини, баз даних, хмарних технологій та ін. Всі спеціалізації вимагають знань різних технологій та технічних галузей, однак, незва-жаючи на різноманіття напрямків, глобальний підхід до роботи та обов’язки у всіх схожі.  До молодих спеціалістів з розробки зазви-чай висувають наступні вимоги: базові знання з програмування (конкретної мови); знання ал-горитмів та паттернів, а також загальних підхо-дів до розробки; вміння працювати з допоміж-ним ПЗ; знання методологій розробки. Подібні робочі обов’язки вимагають від працівника логічності, системності та гнучкості мислення та технічної творчості. Окрім розробників, жоден процес розробки ПЗ не може обійтись без спеціалістів у сфері тестування. Тестування програмного забезпе-чення (з англ. – «softwaretesting») – це процес аналізу або експлуатації програмного забезпе-чення з метою виявлення дефектів. Завдання тестування полягає у визначенні умов, при яких виявляються дефекти системи і протоколювання цих умов. До завдань тесту-вання зазвичай не входить виявлення конкрет-них дефектних ділянок програмного коду і ні-коли не входить виправлення дефектів – це завдання до розробників, яке виконується за результатами тестування системи. До основних посадових обов'язків тесту-вальників відносяться: розробка тест-стратегії, тест-планів, тест-сценаріїв; проведення різних типів тестування згідно з планом; реєстрація та моніторинг виявлених дефектів; написання звітів про проведені тестування; взаємодія з розробниками і аналітиками. Обов’язки тестувальника зумовлюють зо-всім інші вимоги, які висувають до молодих спе-ціалістів: досвід організації та проведення різних видів тестування; вміння писати тестові сцена-рії; вміння пріоритезувати дефекти в контексті програмного продукту; початкові знання мов програмування; знання інструментів і бібліотек 

для автотестування; знання принципів роботи веб-додатків; знання мобільних платформ. Згідно з вимогами, будь-який тестувальник повинен володіти технічними знаннями і хоча б базовими навичками адміністрування прик-ладних програм і популярних операційних сис-тем. Крім того, тестувальник повинен мати ба-зове уявлення про мови програмування, вміти читати код на інтуїтивному рівні, а також шви-дко адаптуватися до нових мов і програм / се-редовищ. Проте, не дуже високі вимоги з боку технічної часті компенсуються необхідністю в доволі специфічних теоретичних та практич-них знаннях з тестування ПЗ, а саме: основних методик, підходів до написання тестів, їх прохо-дження, аналізу результатів та потенційно сла-бких місць у продукті. Також професія тесту-вальника в більшій мірі пов’язана з комунікацією: щоденні наради, спілкування з командами роз-робників, аналітиків та замовником потребу-ють високих комунікативних навичок та знан-ня іноземної мови. Якщо говорити про особистісні якості, тес-тувальник повинен: мати широкий IT-кругозір; вміти спілкуватися; бути уважним до деталей, посидючим, відповідальним і наполегливим; володіти аналітичними здібностями, вміти мо-делювати і працювати з абстракціями; мати критичний або навіть «деструктивний» склад розуму, спрямований на вивчення помилок. Як і будь-яку іншу діяльність, ланка мене-джменту не оминула й ІТ. Кожен комерційний проект з розробки ПЗ має менеджера, який ке-рує процесом розробки і може приймати як ад-міністративні, так і технічні та архітектурні рі-шення. Завдання менеджера (з англ. – «projectmanager») – розробити стратегію розро-бки і управління проектним процесом, зробити його максимально гнучким та стабільним. ІТ-менеджер організовує і керує щоденною роботою цілої команди, яка складається з роз-робників, дизайнерів, рекламістів і фахівців зі зв'язків з громадськістю. Він знає, що може зро-бити програміст, адміністратор або технічний фахівець, до якого результату призведе вико-ристання певної технології, в чому зацікавлені замовники, які програмні рішення використову-вати в цілях більш ефективної підприємницької діяльності, як формувати команду і яке фінансу-вання потрібно для виконання певної роботи. Якщо узагальнити вищезазначене, до обо-в’язків менеджера входять: з'ясування потреб кінцевих користувачів передбачуваного проду-
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кту; визначення концепту продукту, його цілей, вимог до нього; розробка плану реалізації про-дукту спільно з командою розробників; плану-вання процесу розробки; прогнозування ризи-ків; формування команди. У сучасному ІТ середовищі досить пошире-ним є питання – чи повинен проектний мене-джер мати досвід розробки? Інакше кажучи, сама професія менеджера – окрема ланка чи новий етап розвитку технічного спеціаліста, який вже має досвід у всіх аспектах розробки? Насправді, однозначної відповіді немає. Згідно з професійними обов’язками, менеджер не має потреби в технічних знаннях, його ціль – слідкувати за самим процесом, а не технічною реалізацією. Більш того, якщо менеджер колись був розробником, він часто може сам фільтру-вати свої ідеї, виходячи з власного минулого досвіду, який може бути спокусою при постано-вці термінів виконання завдання, шляхів його реалізації та оцінки якості, а звідси вже недале-ко до прямих конфліктів між командою і мене-джером. З іншого боку, лише прямий досвід в розробці ПЗ та праці в команді може допомогти більш конкретно оцінити ризики та коректно планувати процес.  Врешті-решт можна зробити висновок, що значні технічні вміння та досвід роботи розроб-ником можуть стати у нагоді досвідченому ме-неджеру, проте вони ні в якому разі не є обов’я-зковими.  Щодо особистісних якостей у професії ІТ-менеджера, можна виділити: лідерські якості; навички презентацій і переконання; вміння домовлятися і враховувати інтереси різних груп людей; здатність ввічливо і зрозуміло ви-кладати думки на багатьох мовах; вміння зби-рати загальну картину по розрізненим фактам. Жоден процес розробки не може обійтись без апаратної та низькорівневої програмної структури. Весь код, який пишуть розробники, повинен інсталюватися та виконуватися на сервері. Помилки, знайдені тестувальниками, повинні автоматично перетворюватися в елек-тронний лист, який буде нотифікувати розроб-ників (що є дуже актуальним, коли команда розподілена між різними країнами).  Для вирішення подібних питань в ІТ існу-ють спеціалісти окремого напрямку – системні адміністратори (з англ. – «systemengineer»), або системні інженери. Головне завдання системного адміністра-тора – покращувати і модернізувати всю інфор-

маційну інфраструктуру проекту, а також сте-жити за її працездатністю, реагувати на вини-каючі проблеми. Також буває, що системний адміністратор за сумісництвом виконує завдан-ня мережевого адміністратора (робота з мере-жами на рівні комутаторів, маршрутизаторів, віртуальних мереж). У класичному випадку сис-темний адміністратор займається вирішенням проблем на рівні операційної системи і прикла-дних програм, а мережевий – на рівні мережі і програм, що працюють з мережею. В робочі обов'язки системного адміністра-тора може входити: налаштування апаратного і програмного забезпечення для стабільної робо-ти; конфігурація серверів, відмовостійких рі-шень, інфраструктурних елементів; установка / інсталяція серверів / сервісів, модернізація іс-нуючих; написання серверного ПЗ; тестування апаратного забезпечення; налаштування робо-чих станцій, мереж і мережевого устаткування (роутери, модеми); інформаційна безпека; орга-нізація резервного копіювання; організація від-даленого доступу. На відміну від спеціалізацій, розглянутих вище, системні адміністратори повинні вміти працювати з апаратними засобами. Для успіш-ного виконання проектних обов’язків потрібно: знати і вміти налаштовувати операційні систе-ми; розуміти принципи роботи мережевого уста-ткування, мережевих протоколів; вміти працю-вати з доменними службами, поштовими служ-бами; вміти інсталювати і налаштовувати сис-теми збірки та безперервної інтеграції проекту. Що стосується особистих якостей, необхід-но: володіти широким колом знань різних сис-тем і технологій; вміти швидко знаходити інфо-рмацію для вирішення проблем; вміти прогно-зувати наслідки своїх дій; бути стійким до стре-сів; бути готовим нести відповідальність. 
Ще однією ланкою розвитку молодого ІТ-

спеціаліста є бізнес-аналітика. Головне за-вдання бізнес-аналітика (з англ. «businessana-lyst») – виявити проблеми бізнесу замовника і знайти максимально ефективне рішення. Для цього він повинен володіти знаннями в пред-метній області. Бізнес-аналітик працює з вимо-гами на всіх етапах життєвого циклу розробки ПЗ і постійно виступає посередником між замо-вником і командою програмістів. Робота бізнес-аналітика включає такі етапи: виявити потреби замовника, зрозуміти пробле-му, яку він хоче вирішити; самостійно або з до-помогою команди сформулювати концепцію 
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рішення; оформити концепцію в технічне за-вдання з конкретними вимогами до майбутньо-го продукту. Для цього використовуються різні техніки бізнес-аналізу: моделювання процесів і структур, прототипів інтерфейсу, сценаріїв ви-користання продукту. В цей же час робиться точна оцінка трудовитрат і тривалості робіт. Для роботи бізнес-аналітика важливо: зна-ти методології збору, аналізу і формалізації; знати предметну область, яку потрібно аналізу-вати; розуміти життєвий цикл ПО відповідно до різними методологіями; знати основи програ-мування, тестування, алгоритмів, економіки. Взагалі можна виділити два шляхи станов-лення фахівця як бізнес-аналітика, які, фактич-но, дублюють ситуацію проектного менеджеру. Аналітиком може бути IT-фахівець, якому бли-жче спілкування, ніж написання коду. Такий аналітик буде розуміти процес розробки, знає можливості програмного забезпечення і розу-міє, що потрібно знати розробнику для якісної роботи. Однак йому необхідно окремо отриму-вати бізнес-знання в сфері розробки. З іншого боку, це може бути спеціаліст і без IT-освіти, який є професіоналом в певній предметній об-ласті. Такий аналітик розуміє всі нюанси бізне-су і розмовляє з замовником на одній мові. Але йому доведеться розбиратися, що саме підлягає автоматизації, як коректно зіставити бізнес-ідеї з технічною реалізацією і які дані потрібні розробникам для роботи. Що стосується особистісних якостей, то біз-нес-аналітику необхідно: володіти аналітичним мисленням; легко розбиратися в невідомій сфері; вміти аналізувати поточну ситуацію в порівнянні з минулим; вміти приймати рішення; мати від-мінні комунікативні здібності; бути уважним до деталей; чітко і ясно висловлювати свої думки. Узагальнюючи вищесказане, можна зазна-чити, що концепція пошуку загальних підходів до підготовки ІТ-спеціалістів не є цілком корек-тною. Вищезазначені спеціальності ні в якому разі не є повним списком усіх напрямів роботи фахівців з інформаційних технологій. Однак, вони дають змогу оцінити різноманіття знань, видів діяльності та технічних і соціальних нюа-нсів, з якими може мати справу молодий спеціа-ліст, що, в свою чергу, дозволяє оцінити вимоги до його професійної підготовки.  Безумовно, незважаючи на конкретну спе-ціалізацію, кожен фахівець ІТ-сфери має володі-ти загальною базою знань, оволодіння якими забезпечується такими навчальними дисциплі-нами, як: 

– математика та алгоритми; 
– основи програмування; 
– методології розробки та місце кожного члена команди у них; 
– іноземна мова за бізнес спрямуванням. Дисципліни, зазначені вище, є класичними та присутні у тій чи іншій формі майже у кожній навчальній програмі, пов’язаній з галуззю ІТ. Однак на цьому усі загальні знання і закін-чуються: більша частина професійних навичок майбутнього спеціаліста за конкретним напря-мом є вузькоспрямованою та малозастосова-ною в інших сферах, проте вона потребує сер-йозних зусиль та довгої підготовки задля коре-ктного використання у подальшій професійній діяльності.  Отже, ключем до успішної підготовки спе-ціалістів ІТ-сфери у системі сучасної вищої осві-ти, на нашу думку, є аналіз сучасних реалій та трендів у розробці програмного забезпечення, фокусування освітнього процесу саме на акту-альних напрямах і контекстах роботи майбут-ніх фахівців.  
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Гура  А .  А .   
ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ІT НА СОВРЕМЕННОМ  

РЫНКЕ ТРУДА: АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
В статье рассматриваются основные сферы реализации специалистов IT на современном 

рынке труда, приводится анализ как профессиональных, так и личностных требований к ним. За 
основу классификации было взято распределение работников по их проектным позициям. Было 
приведено подробное описание каждой из позиций, их основные направления деятельности и место 
в процессе разработки программного обеспечения. На основе описания деятельности в каждой 
сфере реализации был приведен анализ профессиональных требований, предъявляемых к молодым 
работникам на соответствующей позиции. Также были рассмотрены личностные характеристи-
ки, которые могут быть необходимыми для эффективной проектной деятельности. 

Ключевые  слова :  специалисты IT, профессиональные требования, проектная деятель-
ность, разработчик, тестировщик, аналитик, менеджер, системный администратор.  
Gura O.   
ТHE MAIN SPHERES OF JOB PLACEMENT OF IT SPECIALISTS IN THE MODERN  

LABOR MARKET: ANALYSIS OF PROFESSIONAL REQUIREMENTS 
The article reveals the main areas of job placement of IT professionals in the modern labor market, ana-

lyzes both professional and personal requirements for them. 
The classification was based on the distribution of employees according to their project positions. The 

article provides a detailed description of each position, their main activities and a place in the software de-
velopment process: developer (coding and debugging using appropriate software and hardware technolo-
gies, databases and programming languages adopted by the company), tester (development of the test 
strategies, test plans, test scripts; various types of testing; bug tracking), project manager (definition of the 
concept of the product, its objectives, requirements; product development implementation plan; planning of 
development process; risks forecasting; team building), business analyst (formulate the concept of the prod-
uct; draw concept into the business vision with specific requirements for future product) and system engi-
neer (configuration of hardware and software for stable operation; server configuration, fault-tolerant so-
lutions, infrastructure elements). Based on the description of activities in each area of product development, 
the author highlights the necessary professional characteristics, which are critically important for the suc-
cessful working performance of the employee. 

Key words:  IT specialists, professional requirements, project activity, developer, tester, analyst, man-
ager, system administrator. Стаття надійшла до редколегії 08.05.2017 
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Підготовка висококваліфікованих учителів іноземної мови, здатних до реалізації іншомов-ного спілкування, компетентних і мотивованих фахівців, які зуміють успішно формувати клю-чові компетентності учнів, розвивати їх здібно-сті, є одним з пріоритетних завдань, що стоять перед українською освітою. Компетентність у читанні – важливий компонент комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземних мов, оскільки читання як вид мовленнєвої дія-льності відображає комунікативні потреби в оволодінні новою інформацією, наміри читача та характер його діяльності. Аналіз науково-методичної літератури з досліджуваної проблеми доводить, що пробле-ма удосконалення вмінь читання не втрачає актуальності з огляду на швидкий розвиток і прогрес цивілізації і поки що недостатній рі-вень володіння студентами зазначеною компе-тентністю. Проаналізовані методичні дослі-дження, спрямовані на вирішення проблеми формування компетентності в читанні у майбу-тніх філологів, також вказують на необхідність подальшого її дослідження. Формуванню ком-петентності у читанні студентів філологічних спеціальностей присвячені праці Г. Е. Борецької, К. В. Барбакової Т. О. Вдовіної Н. І. Гез, Н. Д. Гальскової, Л. П. Рудакової, С. К. Фолом-кіної та ін. Особлива увага науковців спрямова-на на формування вмінь професійно орієнтова-ного читання. Зокрема, створено методику фо-

рмування соціокультурної компетентності май-бутніх учителів у навчанні читання англомов-них публіцистичних текстів О. В. Бирюк (2005), І. В. Корейба (2011) розробила методику на-вчання майбутніх учителів німецької мови про-фесійого читання, Ю. В. Британ (2014) запропо-нувала методику формування професійно оріє-нтованої читацької компетентності майбутніх викладачів англійської мови з використанням Інтернет ресурсів. Однак, незважаючи на знач-ну кількість наукових праць, проблема форму-вання вмінь читання у майбутніх учителів анг-лійської мови потребує подальшого аналізу. Метою статті є створення комплексу вправ для вдосконалення вмінь читання майбутніх учителів англійської мови із застосуванням драматизації на заняттях з дисципліни «Практичний курс англійської мови» на почат-ковому ступені навчання. Завдання статті: 1) розглянути сучасні ви-моги до рівня сформованості компетентності у читанні майбутніх учителів англійської мови на початковому ступені навчання; 2) обґрунту-вати доцільність використання драматизації для формування зазначених умінь і розглянути форми драматизації, які можуть застосовувати-ся для вдосконалення вмінь читання у майбут-ніх учителів англійської мови; 3) визначити структуру комплексу вправ і навести приклади вправ для вдосконалення вмінь читання із за-стосуванням драматизації. 
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УДОСКОНАЛЕНННЯ ВМІНЬ ЧИТАННЯ МАЙБУТНІХ  
УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ  

ДРАМАТИЗАЦІЇ 
У статті розглядається проблема формування компетентності у читанні майбутніх учите-

лів англійської мови. Засобом розвитку загальних та професійно спрямованих умінь читання ви-
значено драматизацію. Обґрунтовано доцільність застосування різних форм драматизації для 
удосконалення вмінь читання студентів на початковому ступені навчання у мовному ВНЗ, розгля-
нуто форми драматизації, які можуть застосовуватися для формування вмінь читання майбут-
ніх учителів англійської мови, визначено загальні та професійно спрямовані вміння читання сту-
дентів другого курсу – майбутніх учителів англійської мови. Запропоновано комплекс вправ для 
вдосконалення вмінь читання студентів: визначено структуру комплексу, охарактеризовано ти-
пи та види вправ, подано приклади вправ. 

Ключові  слова :  майбутні вчителі англійської мови, загальні вміння читання, професійно 
спрямовані вміння читання, форми драматизації, комплекс вправ. 
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У сучасній методиці навчання іноземних мов і культур компетентність у читанні визна-чається як здатність читати автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розумін-ня змісту в умовах опосередкованого спілку-вання [5, 370]. У складі зазначеної компетент-ності дослідники виокремлюють знання, нави-чки, уміння ознайомлювального, переглядово-го та вивчаючого читання, а також комунікати-вні здібності до читання. У цій статті об’єктом нашої уваги будуть уміння читання, хоча ми не применшуємо важливості відповідних знань і навичок, які є основою для формування вмінь. Для розробки комплексу вправ, спрямова-ного на формування вмінь, ми взяли за основу виокремлені І. П. Задорожною загальні вміння читання, які необхідно сформувати у студентів ІІ курсу, а саме: під час ознайомлювального чи-тання виділяти основні ідеї, фактичну та основ-ну інформацію в складних у мовному плані ори-гінальних художніх текстах (оповіданнях, каз-ках, п’єсах, есе, романах, драматичних творах); розуміти основний зміст складних у мовному і змістовому плані газетних статей, інтерв’ю, ре-портажів (у тому числі електронних); ділових листів, текстів пізнавального характеру (у тому числі електронних); під час переглядового чи-тання швидко визначити тему, зміст і важли-вість статтей, доповідей, рекламних оголошень, брошур, оригінальних творів художньої літера-тури із широкого спектра тем і визначити чи варто їх читати уважніше; виділяти необхідну інформацію у текстах, складніших у змістовому та лінгвістичному аспектах, за умови, що тема знайома читачу та мовлення нормативне; під час вивчаючого читання розуміти складніші в мовному плані загадки, вірші; розуміти тексти повсякденного спілкування (гороскопи, рекла-мні тексти, ділові листи, заяви, інструкції ); ро-зуміти деталі нескладних у мовному і змістово-му плані оригінальних художніх текстів (опо-відань, казок, п’єс, есе, романів, драматичних творів); розрізняти факти, ідеї та погляди у складніших у мовному та змістовому аспектах текстах, виражені експліцитно; розпізнавати авторське ставлення, позицію чи емоції, вира-жені експліцитно; розуміти різноманітні засоби міжфразового зв’язку; простежувати розвиток аргументації у текстах, складніших у змістово-му та мовному аспектах, за умови, що тема зна-йома читачу [4, 504–505]. Ю. В. Британ визначає професійно орієнто-вану читацьку компетентність як складну ди-

намічну сукупність знань, навичок, вмінь і здат-ностей, що дозволяють читачу знаходити, ви-лучати, усвідомлювати, оцінювати фахову інфо-рмацію з різних джерел, у тому числі з Інтернет-ресурсів, і готовність її практично використо-вувати в процесі виконання навчальної профе-сійно орієнтованої або безпосередньої профе-сійної діяльності майбутнього викладача інозе-мної мови [8, 86]. Як бачимо, тут мова йде про розвиток і вдосконалення вмінь вивчаючого, ознайомлювального, переглядового [6, 217] читання навчальних фахових текстів. Оскільки найбільш поширеним у повсякденному житті є ознайомлювальне читання, воно є пріоритет-ним і в навчальному процесі. Наступним за зна-ченням є переглядове читання, що зумовлено його важливістю у професійній діяльності вчи-теля іноземної мови. Зазначені види читання взаємопов’язані між собою, і на практиці зазви-чай важко виокремити якийсь один вид читан-ня, оскільки, переглядаючи певний текст, сту-дент знаходить цікаву для себе інформацію (переглядове читання), ознайомлюється з нею (ознайомлювальне читання), акцентує особли-ву увагу на певних частинах тексту, які викли-кають найбільший інтерес чи певні проблеми, перекладає та аналізує їх, робить висновки, шу-кає підтвердження чи спростування в інших текстах (вивчаюче читання). Тому необхідною умовою оволодіння компетентністю в читанні є розвиток умінь обирати доцільний режим чи-тання, який не завжди передбачає використан-ня словника.  На І–ІІ курсах студенти в основному чита-ють художні тексти, хоча у підручниках можна зустріти також і тексти повсякденного спілку-вання, публіцистичні тексти і тексти науково-популярного характеру.  Як бачимо із перелічених вище вмінь, вимо-ги до рівня сформованості компетентності у читанні майбутніх учителів англійської мови є високими, а тому викладачі дисциплін циклу професійної підготовки повинні використову-вати різноманітні методи і прийоми навчання для того, щоб успішно формувати цю компетен-тність у студентів, адже кінцевою метою є сфо-рмованість загальної і професійно орієнтованої компетентностей у читанні учителів іноземної мови на рівні С2.1 (досвідчений користувач) за Загальноєвропейськими рекомендаціями [6, 214]. Вважаємо, що досягнення визначеної вище мети навчання читання можливе за умови за-
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стосування новітніх технологій особистісно-орієнтованого навчання, які б створювали ат-мосферу міжкультурного спілкування, викли-кали та підтримували позитивну мотивацію студентів. Одним із таких засобів є драматиза-ція як сукупність прийомів взаємодії викладача і студентів у драматичних та рольових іграх, ім-провізаціях, симуляціях та театральних проектах, спрямованих на формування іншомовної комуні-кативної компетентності [3, 6], а отже і компетен-тності у читанні як її важливої складової. Аналіз наукових джерел, досвід викладання дисциплін «Практичний курс англійської мо-ви», «Метод драматизації у навчанні іноземних мов», «Методика навчання іноземних мов», бе-сіди з колегами і студентами дозволили зроби-ти висновок про те, що усі визначені нами фор-ми драматизації (драматичні ігри, рольові ігри, імпровізації, симуляції, театральні проекти) мають великий потенціал для вдосконалення вмінь читання. Застосування різних форм драматизації забезпечує формування у студентів, крім ком-петентності у читанні, рефлексивного підходу до процесу навчання і вивчення іноземних мов шляхом самовдосконалення. Драматизація сприяє розвитку педагогічних здібностей та вмінь, на необхідності розвитку яких наголошу-ють науковці [3, 39; 9; 11, 15]. Зауважимо, що залучення студентів до уча-сті у імпровізаціях, симуляціях, театральних проектах сприяє набуттю ними як декларатив-них країнознавчих та фонових знань так і про-цедурних соціокультурних знань, які, разом зі згаданими вище вміннями, відповідними нави-чками, а також комунікативними здібностями, формують компетентність у читанні. Комплекс вправ і завдань, що пропонується у цій статті, створено автором з метою практи-чної реалізації системи вправ для формування вмінь читання на заняттях з «Практичного кур-су англійської мови» із студентами другого кур-су. Головна мета комплексу – формування і вдо-сконалення вмінь читання, однак слід зазначи-ти, що одночасно відбувається вдосконалення інших мовленнєвих умінь, зокрема говоріння, аудіювання і письма.  З огляду на обґрунтовану дослідниками Н. Ф. Бориско, О. Ю. Бочкарьовою, Ю .В. Головач, С. В. Роман та ін. необхідність здійснення на заняттях випереджувальної професіоналізації вважаємо доцільним включення у структуру комплексу двох груп вправ: 1) для вдоскона-

лення загальних умінь читання; 2) для вдоско-налення професійно орієнтованих умінь читання. Аналіз методичної літератури і досвід ви-кладання підтверджують, що для вдосконален-ня вмінь читання майбутніх учителів англійсь-кої мови доцільно використовувати умовно-комунікативні, комунікативні; рецептивно-репродуктивні, рецептивно-продуктивні і про-дуктивні вправи з повним, частковим, мініма-льним керуванням; без ігрового компонента і з рольовим ігровим компонентом, з нерольовим ігровим компонентом; без опор, зі спеціально створеними опорами, з природними опорами; індивідуальні, парні, групові вправи на читання тексту і визначення вірності / хибності запро-понованих тверджень; вибір серед наведених предметів / явищ / тверджень тих, про які йшлося у тексті; вибір правильної відповіді се-ред запропонованих щодо його змісту; розта-шування тверджень у порядку, який відповідає змісту прочитаного; заповнення таблиці на ос-нові змісту тексту; виправлення помилки у ко-роткому викладі змісту; заповнення пропусків; відповіді на запитання щодо змісту; переказ змісту прочитаного тексту кількома речення-ми; визначення основної і другорядної інфор-мації; читання тексту і визначення отриманих нових знань; визначення фактичної і оцінної інформації у тексті; формулювання основної думки автора, обґрунтування власного став-лення до неї.  Також для набуття майбутніми вчителями лінгвосоціокультурних знань доцільними бу-дуть вправи на знаходження (інформації про власні назви тексту (із використанням комен-тара, інформації з додаткової літератури, внут-рішнього коментара (інформації, поданої авто-ром у тексті)); опису певного соціокультурного явища і його аналіз; приказок, крилатих вира-зів і визначення відповідностей з виразами рід-ної мови; підтвердження того, що події відбува-ються у … (місце), у … (час)), визначення (авторського ставлення до певних явищ соціо-культурного характеру; нової для студента лін-гвосоціокультурної інформації твору; націона-льних рис, притаманних … на основі аналізу системи образів), аналіз (назви твору з погляду лінгвосоціокультурної інформативності; мови героїв і визначення, яку інформацію про соціа-льний статус, професію, вік, стать, національ-ність вона передає). До комплексу увійшли вправи і завдання у формі драматичних ігор, рольових ігор, інсцені-
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О л ь г а Д А Ц КІ В Удосконалення вмінь читання майбутніх учителів англійської мови із застосуванням драматизації зацій, імпровізацій, симуляцій, які передбача-ють формування мовленнєвих і професійно спрямованих умінь читання. Наведемо прикла-ди вправ і завдань до тексту «Amelia Where Are You?» у підручнику Дж. Дулі і Б. Обі «Upstream Upper-Intermediate» видавництва Express Pub-lishing: 
ДОТЕКСТОВИЙ ЕТАП І. ГРУПА ВПРАВ І ЗАВДАНЬ  ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ  УМІНЬ ЧИТАННЯ 

Приклад 1 Форма драматизації :  драматична гра. Мета:  формувати вміння передбачати зміст тексту. Інструкція:  Read the title of the text and tell the class who might be asking this question? De-scribe the situation this question is used in.  
Приклад 2 Форма драматизації :  імпровізація. Мета:  формувати вміння передбачати зміст тексту. Інструкція:  Work in pairs. Read the quote and describe Amelia’s character. What kind of per-son is she?  
«… decide whether the goal is worh the risks 

involved. If it is, stop worrying.» Amelia Earhart Stand, walk and read the text of the speech I will give you the way she would do it. 
Приклад 3 Форма драматизації :  драматична гра. Мета:  формувати вміння передбачати зміст тексту. Інструкція:  Work in pairs. Read the begin-ning of a joke and mime the object which should be included in the ending.  
Both optimists and pessimists contribute to the 

society. The optimist invents the aeroplane, the pes-
simist…(the parachute). George Bernard Shaw ІІ. ГРУПА ВПРАВ І ЗАВДАНЬ  ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ УМІНЬ ЧИТАННЯ 

Приклад 4 Форма драматизації :  рольова гра. Мета:  формувати професійно орієнтовані вміння вивчаючого читання. Інструкція:  S. 1, you are a teacher. Read the text and write down three questions your students will ask you before they have read it. S.2, what questions would you ask your teacher before read-ing this text? 

Приклад 5 Форма драматизації :  рольова гра. Мета:  формувати професійно орієнтовані вміння аналізувати прочитаний текст. Інструкція:  S.1. You are a teacher. Read the composition below and write your feedback to a student. S.2. You are a student. Talk to your teacher about your composition. 
WHY I WANT TO BE A PILOT 
When I grow up I want to be a pilot because it's 

a fun job and easy to do. That's why there are so 
many pilots flying around these days. 

Pilots don't need much school. They just have to 
learn to read numbers so they can read their instru-
ments. 

I guess they should be able to read a road map, too. 
Pilots should be brave to they won't get scared 

it it's foggy and they can't see, or if a wing or motor 
falls off. 

Pilots have to have good eyes to see through the 
clouds, and they can't be afraid of thunder or lightning 
because they are much closer to them than we are. 

The salary pilots make is another thing I like. 
They make more money than they know what to do 
with. This is because most people think that flying a 
plane is dangerous, except pilots don't because they 
know how easy it is. 

I hope I don't get airsick because I get carsick 
and if I get airsick, I couldn't be a pilot and then I 
would have to go to work. Written by a fifth grade student at Jefferson School, Beaufort, SC, USA.  http://aviationhumor.net/why-i-want-to-be-a-pilot/ 

ПРИТЕКСТОВИЙ  
І ПІСЛЯТЕКСТОВИЙ ЕТАПИ І. ГРУПА ВПРАВ І ЗАВДАНЬ  ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ  УМІНЬ ЧИТАННЯ 

Приклад 6 
Форма  драматизації :  драматична гра.  
Мета: розвивати вміння визначати логічну послідовність подій. Інструкція:  Work in groups of three. Read the story and take turns to show what happened using mime. Other S-s will tell the whole story when you finish. 
Приклад 7 Форма драматизації :  рольова гра.  Мета:  формувати вміння розуміти прочи-таний текст. Інструкція:  S1, you are an actor at an audi-tion for a movie about Amelia Earhart. Read your text. 
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S2, уou are a director. You have a script the actor is reading. Follow his reading and tell if it was accurate. 
Приклад 8 Форма драматизації: театральний проект. Мета:  формувати вміння визначати основ-ні ідеї тексту. Інструкція:  Read the text in your textbooks and write a script for a short play using the infor-mation you have heard. Rehearse and show your play in class. ІІ. ГРУПА ВПРАВ І ЗАВДАНЬ  ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ УМІНЬ ЧИТАННЯ 
Приклад 9 Форма драматизації :  симуляція. Мета:  формувати професійно орієнтовані методичні вміння та уміння вивчаючого читання. Інструкція:  You are teaching a class and need to check their understanding of the text «Amelia Where Are You?» Read the text. What ac-tivities would you design for this purpose? 
Приклад 10 Форма драматизації :  симуляція Мета:  формувати професійно орієнтовані вміння переглядового читання. Інструкція:  S.1, you assign a project about women pilots to your students. Prepare a reading list for the project. S. 2. Your colleague wants to discuss a reading list for her class project. Read her list and give your suggestions. Отже, у цій статті нами було розглянуто проблему формування компетентності у читан-ні майбутніх учителів англійської мови і запро-поновано комплекс вправ для формування вмінь читання у студентів другого курсу. Вва-жаємо, що виконання вправ комплексу сприя-тиме ефективному вдосконаленню загальних умінь читання у студентів та готуватиме їх до майбутньої професійної діяльності. Перспекти-ву подальшого дослідження вбачаємо в укла-данні комплексу вправ для формування у сту-дентів умінь письма засобами драматизації. 
Список  використаних  джерел  1. Барбакова Е. В. Методика использования опор для чтения текстов различных функциональных стилей (языковой вуз, 1 курс) : дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.02 / Барбакова Екатерина Викторовна. – Улан-Удэ, 2005. – 184 с.  2. Вдовіна Т. О. Методика навчання майбутніх учителів іноземної мови читання англійських художніх текс-тів : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Вдовіна Тетяна Олександрівна. – К., 2003. – 285 c.  3. Дацків О.П. Методика формування вмінь говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами дра-

матизації : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Дацків Ольга Павлівна. – К., 2012. – 321 с. 4. Задорожна І. П. Теоретико-методичні засади органі-зації самостійної роботи майбутніх учителів з оволо-діння англомовною комунікативною компетенцією: дис.. ... доктора пед. наук : 13.00.02 / Задорожна Ірина Павлівна. – К., 2012. – 770 с. 5. Методика навчання іноземних мов і культур : теорія і практика : підручник для студ. класичних, педагогі-чних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бори-ско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 с. 6. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції : Курс лекцій : [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»] / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за ред. С. Ю. Ніколаєвої – К. : Ленвіт, 2011. – 344 с. 7. Рудакова Л. П. Навчання студентів розуміння соціо-культурної інформації при читанні англомовної ху-дожньої літератури у вищих мовних навчальних закладах : дис... кандидата пед. наук : 13.00.02 / Руда-кова Людмила Пилипівна. – К., 2004. – 255 c. 8. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах: Колективна монографія / С. Ю. Ніколаєва, Г. Е. Бо-рецька, Н. В. Майєр, О. М. Устименко, В. В. Черниш та інші; [за ред. С. Ю. Ніколаєвої]. – К.: Ленвіт, 2015. – 444 с.  9. Maley A. Drama techniques: a resource book of commu-nication activities for language teachers. Third edition / Alan Maley, Alan Duff. – Cambridge : Cambridge Univer-sity Press, 2005. – 246 p. 10. Nunan D. Designing Tasks for the Communicative Class-room / David Nunan. – Cambridge : Cambridge Univer-sity Press, 1991. – 211 p. 11. Wessels Ch. Drama / Charlyn Wessels. – Oxford : Oxford University Press, 1995. – 137 p. 
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Дацкив  О .  П .   
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УМЕНИЙ ЧТЕНИЯ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДРАМАТИЗАЦИИ 

В статье рассматривается проблема формирования компетентности в чтении будущих учи-
телей английского языка. Драматизация определена как средство развития общих и профессио-
нально направленных умений чтения. Обоснована целесообразность использования различных 
форм драматизации для совершенствовования умений чтения студентов на начальной ступени 
обучения в языковом вузе, рассмотрены формы драматизации, которые могут использоваться 
для формирования умений чтения будущих учителей английского языка, определены общие и про-
фессионально направленные умения чтения студентов второго курса – будущих учителей англий-
ского языка. Предложен комплекс упражнений для формирования у студентов умений чтения: оп-
ределена структура комплекса, охарактеризованы типы и виды упражнений, приведены примеры 
упражнений. 

Ключевые  слова :  будущие учителя английского языка, общие умения чтения, профессио-
нально направленные умения чтения, формы драматизации, комплекс упражнений.   
Datskiv  O.   
FORMING FUTURE ENGLISH TEACHERS’ READING SKILLS VIA DRAMATIZATION 

The article analyses the problem of forming future English teachers’ reading competence as an impor-
tant component of future English teachers’ communicative competence. The structure of future English 
teachers’ reading competence has been elaborated on. Knowledge, lexical and grammatical sub-skills, gen-
eral reading and professionally oriented skills and reading abilities have been mentioned as structural ele-
ments of future English teachers’ reading competence. General reading skills and professionally oriented 
skills have been determined as key components of reading competence. Dramatization has been determined 
as interaction of a teacher and students in drama games, role plays, improvisations, simulations and drama 
projects aimed at forming future English teachers’ communicative competence and considered as a means 
of developing future English teachers’ reading skills. The appropriateness of using different forms of drama-
tization for forming the second year students’ reading competence has been substantiated, in particular the 
suitability of different forms of dramatization for forming the students’ general reading skills and profes-
sionally oriented reading skills has been proved. The complex of exercises for forming the students’ reading 
skills via dramatization has been suggested. The structure of the complex has been outlined, the types and 
kinds of exercises have been described. The examples of exercises have been given. The conclusion about 
effectiveness of dramatization for of forming future English teachers’ general and professionally oriented 
reading skills has been made. 

Key words:  future English teachers, general reading skills, professionally oriented reading skills, 
forms of dramatization, the complex of exercises. Стаття надійшла до редколегії 11.05.2017 
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ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ  
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ  

ПІДГОТОВКИ СПРИНТЕРІВ В РІЧНОМУ МАКРОЦИКЛІ 
Стаття присвячена проблемі раціонального розподілу тренувальних засобів швидкісної та 

швидкісно-силової підготовки бігунів на короткі дистанції за структурними елементами трену-
вального річного макроциклу. Здійснено спробу з’ясувати та узагальнити думку провідних вітчиз-
няних фахівців-практиків щодо ранжирування тренувальних засобів спеціальної підготовки сприн-
терів за ступенем їх значущості, в залежності від періоду підготовки спортсменів. Отримані ре-
зультати порівняні з відповідними рекомендаціями, наведеними у науково-методичних джерелах 
та нормативних документах; виявлено збіги та розбіжності в уявленнях науковців та тренерів-
практиків стосовно значущості основних тренувальних засобів та їх місця в річному циклі підго-
товки бігунів на короткі дистанції. 

Ключові  слова :  біг на короткі дистанції, тренувальні засоби, швидкісно-силова підготовка, 
макроцикл, період підготовки, анкетування, ранжирування. Сьогодні високі результати в легкоатлети-чному спорті залежать від ряду компонентів спільної діяльності спортсмена і тренера різно-го ступеня значущості. Очевидно, що перше міс-це серед них займає процес спортивної підгото-вки. У свою чергу, найважливішими його ком-понентами є фізична і технічна підготов-ка. Головним завданням цього процесу є вхо-дження в стан піку спортивної форми (оптимальної готовності до вищих досягнень) безпосередньо в період найважливіших зма-гань даного сезону з метою досягнення високо-го результату. Ряд наукових досліджень свід-чить, що успішність придбання стану спортив-ної форми та виходу на її пік безпосередньо за-лежить від адекватного добору тренувальних навантажень і раціонального їх розподілу за структурними одиницями тренувальних мак-роциклов [1, 3, 5]. У бігу на короткі дистанції спортивними вченими неодноразово розглядалося дане пи-тання, але їх роботи, в основному, стосувалися вищої спортивної майстерності [3, 7] або дитя-чого спорту [1]; для спринтерів студентського віку (17-22 роки) кількість робіт досить обме-жена і не дозволяє вважати проблему остаточ-но вирішеною. 

Незважаючи на наявність ряду наукових розробок даної проблеми [3, 5, 7], рекомендації з нормування тренувальних навантажень сприн-терів студентського віку (17–22 роки) досить суперечливі і не завжди експериментально об-ґрунтовані. Досить часто спостерігається вагома різниця в поглядах фахівців на питання норму-вання навантажень для одного вікового контин-генту, груп однакового кваліфікаційного рівня. Тренування легкоатлетів-спринтерів, спря-моване на розвиток швидкості і сили в найшир-шому діапазоні їх поєднань, обумовлює викори-стання певного кола засобів. Однак все ще не-вирішеною залишається проблема оптималь-ного їх ранжирування. У рамках роботи над поставленою пробле-мою була зроблена спроба з'ясувати думку українських тренерів, які працюють з бігунами на короткі дистанції, з питань, що стосуються різних аспектів тренувального процесу на етапі підготовки до вищих досягнень. Для визначення думок тренерів спринтерів була складена анкета, яка містила 13 питань. До початку анкетування складена анкета була надана для експертної оцінки провідним фахів-цям, Заслуженим тренерам України, і відкори-гована відповідно до зауважень експертів. 
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При складанні анкети ставився ряд за-вдань, в тому числі з'ясувати думку українсь-ких тренерів про розподіл засобів розвитку швидкісних і швидкісно-силових якостей в різ-ні періоди річного макроциклу спринтерів на етапі підготовки до вищих досягнень. Респонде-нтам було запропоновано розташувати ряд по-ширених тренувальних засобів, рекомендованих провідними спортивними вченими [3, 7] і норма-тивними документами [6], відповідно до ступеня їх значущості, окремо для підготовчого та змага-льного періодів. За даними ряду досліджень ці тренувальні засоби мають високу ступінь коре-ляції з кінцевим результатом в бігу на короткі дистанції [1, 3, 6]. Анкетування проводилося в 2016 році в м. Миколаїв, під час навчально-тренувальних занять, міських і обласних змагань з легкої атлетики, а також на зимовому (м. Суми) та літньому (м. Луцьк) Чемпіонатах України 2016 р. Всього було опитано 16 фахівців; всі вони мають вищу освіту. Стаж роботи на час опиту-вання склав: у чотирьох тренерів – до 10 років, у шістьох – до 20 років і ще у шістьох – більше 20 років. Три тренери мають звання Майстра спорту міжнародного класу, четверо – Заслуже-ного тренера України, двоє – Заслуженого пра-цівника фізичної культури і спорту України. Для обробки отриманих даних використо-вувалося обчислення процентного співвідно-шення різних за змістом відповідей [5, 7]. Відповіді респондентів при проведенні анкету-вання були досить суперечливими, але, одночасно, ряд тренувальних засобів тренери поставили на ідентичні місця за рангом значущості в аналізо-ваному періоді переважною більшістю голосів. Аналізуючи відповіді респондентів за сту-пенем значущості запропонованих основних засобів швидкісної і швидкісно-силової підго-товки в підготовчому періоді, слід зауважити, що на перше місце 62,5% опитаних поставили біг 100–300 м (інтенсивність – 80–90% від мак-симальної), на друге місце – біг понад 300 м (інтенсивність 80% і нижче) (43,7%). З приводу третього місця за ступенем значущості думки тренерів розділилися. 31,3% респондентів вва-жають, що воно повинно належати вправам з обтяженням, що виконуються в швидкому тем-пі. Але одночасно 25% тренерів дотримуються думки, що на третьому місці за значущістю по-винні стояти стрибкові вправи. Дещо менший відсоток респондентів (18,7%) поставив стрибкові вправи на четверте і п’яте місця.  

Спринтерський біг 100–300 м з інтенсивні-стю 91–100% від максимальної тренери поста-вили на 4, 5 і 6 місця (31,3%, 25%, 25% відповід-но). Найбільший розкид думок викликав такий тренувальний засіб, як біг до 80 м (інтен-сивність 95–100%). Однакова кількість респон-дентів (25%) вважає, що за ступенем значущос-ті ця вправа має займати 5 і 6 місця; така ж кі-лькість опитаних тренерів висловилася за те, щоб не використовувати даний засіб в підгото-вчому періоді взагалі. При розстановці засобів швидкісно-силової підготовки за ступенем значущості в змагаль-ному періоді, респонденти також виявили пев-ну розбіжність думок. Так, перше і друге місця переважна біль-шість тренерів відвела бігу до 80 м з інтенсив-ністю 95–100% (75%) і бігу 100–300 м з інтен-сивністю 91–100% (62,5%). Однак на третє місце 37,5% респондентів поставили стрибкові вправи, стільки ж опита-них висловилися за біг 100–300 м з інтенсивніс-тю 80–90%; дещо менша кількість тренерів від-дала перевагу вправам з обтяженням (31,3%) і 18,7% респондентів віддали трете місце бігу понад 300 м з інтенсивністю 80% і нижче. Четверте місце однакова кількість опита-них тренерів (25%) віддала вправам з обтяжен-ням і стрибковим вправам. П'яте місце, за біль-шістю думок (50%), зайняли вправи з обтяжен-ням, що виконуються в швидкому темпі. Таку вправу, як біг понад 300 м з інтенсив-ністю 80% і нижче, переважна кількість опита-них тренерів (62,5%) поставила на останнє міс-це за ступенем значущості. Четверта частина респондентів (25%) вважає, що цей тренуваль-ний засіб взагалі не слід використовувати в змагальному періоді підготовки спринтерів. Узагальнюючи все вищевикладене, можна зробити наступні висновки:  1. На думку українських тренерів найбільш значущими для процесу швидкісної і швидкісно-силової підготовки бігунів на короткі дистанції в підготовчому періоді річного циклу є застосування бігу на 100–300 м з інтенсивністю 80–90% від макси-мальної, а в змагальному періоді – бігу до 80 м з інтенсивністю 95–100%, що збіга-ється з рекомендаціями фахівців і Про-грамних документів. 2. Узагальнення результатів анкетування українських тренерів дозволяє в зма-гальному періоді поставити на друге міс-це за значущістю біг 100-300 м з інтенси-
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вністю 91–100%), на п'яте – вправи з об-тяженням, що виконуються в швидкому темпі, і на шосте – біг понад 300 м(інтенсивність 80% і нижче). 3. Українські тренери не мають єдиної дум-ки про ступінь значущості застосування бігу до 80 м з інтенсивністю 95-100% в підготовчому періоді і бігу з інтенсивніс-тю 90% і нижче, вправ з обтяженням і стрибкових вправ в змагальному періоді річного циклу підготовки спринтерів студентського віку. 4. Ряд фахівців-практиків не застосовує в різних періодах річного мезоциклу окре-мі засоби підготовки, які рекомендова-ні науково-методичною літературою для розвитку швидкісних та швидкісно-силових якостей спринтерів. 5. Результати узагальнення думок провід-них фахівців практиків виявили їх част-кову розбіжність з рекомендаціями нау-ковців та нормативних документів у пи-танні раціонального розподілу основних засобів спеціальної фізичної підготовки спринтерів не етапі підготовки до вищих досягнень, що свідчить про необхідність подальших досліджень. 
Список  використаних  джерел  1. Алабин В. Г. Многолетняя тренировка юных спорт-сменов / В. Г. Алабин, В. П. Бизин. – Харьков: Основа, 1993. – 244 с.  2. Ашмарин Б. А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании / Б. А. Аш-марин. – М.: «ФиС», 1978. – 223 с. 3. Бондарчук А. П. Периодизация спортивной трениро-вки / А. П. Бондарчук. – К.: Олимпийская литература, 2005. – 304 с.  4. Бутенко И. А. Анкетный опрос как общение социоло-га с респондентами / И. А. Бутенко. – М.: «Высшая школа», 1989. – 176 с.  5. Верхошанский Ю. В. Программирование и организа-ция тренировочного процесса / Ю. В. Верхошанский. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 176 с.  6. Легка атлетика. Навчальна програма для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ. Київ, Міністерство України у спра-

вах сім’ї, молоді та спорту, НОК України, ФЛАУ. – 2007. – 164 с. 7. Новое в построении годичного цикла подготовки в скоростно-силовых беговых и прыжковых видах легкой атлетики / В. Ф. Таранов и др. // Совершенст-вование управления многолетним процессом стано-вления спортивного мастерства: Сб. науч. тр. – Вол-гоград, 1994. – С. 74–78. 8. Платонов В. Н. Современная стратегия многолетней спортивной подготовки / В. Н. Платонов, К. П. Сахновский, М. Озимек // Наука в олимпийском спорте. – 2003. – № 1. – С. 3 –13. 
References 1. Alabin V. G. (1993). Mnogoletnyaya trenirovka junykh sportsmenov [Long-term training of young athletes]. Kharkov: Osnova, 244 [in Russian]. 2. Ashmarin B. A. (1978). Teoriya i metodika peda-gogicheskih issledovanij v fizicheskom vospitanii [Theory and methodology og the pedagogical research in physical education]. Moscow: Fizkultura i sport, 223 [in Russian]. 3. Bondarchuk A. P. (2005). Periodizatsija sportivnoj treni-rovki [Periodization of the sport training]. Kyiv: Olimpi-jskaya literatura, 304 [in Russian]. 4. Butenko I. A. (1989). Anketnyj opros kak obshchenije sotsiologa s respondentami [Questionnaire survey as a communication of the sociologist with respondents]. Moskow: Vysshaja shkola, 176 [in Russian]. 5. Verkhoshanskij Y. V. (1985). Programmirovanije i or-ganizatsiya trenirovochnogo protsessa [Programming and arrangement of the training process]. Moscow: Fiz-kultura i sport, 176 [in Russian]. 6. Legka atletyka. Navchalna programa dlya DYSSH, SDYSHOR, SHVSM [Track and Field. Educational program for sport schools of different qualification]. Kyiv, Ministry of Ukraine for Family, Youth and Sport, NOC of Ukraine, FLAU, 164 [in Ukrainian]. 7. Taranov V. F. and others (1994). Novoje v postrojenii godichnogo tsykla podgotovki v skorostno-silovyh be-govyh i pryzhkovyh vidah legkoy atletiki.//Sovershenstvovanije upravlenija mnogoletnim proces-som stanovlenija sportivnogo masterstva: Sb. nauch. tr. [New in construction of a yearly cycle of preparation in speed-power running and jumping track and field events.// Improvement in management of the long-term process of sportsmanship formation]. Volgograd, 74-78 [in Russian]. 8. Platonov V. N. (2003). Sovremennaja strategija mnogo-letnej sportivnoj podgotovki [Modern strategy of long-term sports preparation] // Nauka v olimpijskom sporte [Science in the Olympic sport] – №1. – 3-13 [in Russian]. 

І р и н а  Д Е МИД О В А,  Ол е на  Д Е М И ДО В А ,  Н ат а л і я  М А К У Х  •  Експертна оцінка застосування основних  засобів спеціальної фізичної підготовки спринтерів в річному макроциклі 

Демидова  И .  В . ,  Демидова  О .  В . ,  Макух  Н .  И .   
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПРИНТЕРОВ В ГОДИЧНОМ МАКРОЦИКЛЕ 
Статья посвящена проблеме рационального распределения тренировочных средств скорост-

ной и скоростно-силовой подготовки бегунов на короткие дистанции по структурным элементам 
тренировочного годичного макроцикла. Осуществлена попытка выяснить и обобщить мнение ве-
дущих отечественных специалистов-практиков относительно ранжирования тренировочных 
средств специальной подготовки спринтеров по степени их значимости, в зависимости от перио-
да подготовки спортсменов. Полученные результаты сравниваются с соответствующими реко-
мендациями, предложенными в научно-методической литературе и нормативных документах; 
определены совпадения и разногласия представлений научных работников и тренеров-практиков 
относительно значимости основных тренировочных средств в годичном цикле подготовки бегунов. 

Ключевые  слова :  бег на короткие дистанции, тренировочные средства, скоростно-силовая 
подготовка, макроцикл, период подготовки, анкетирование, ранжирование. 
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Т е тя н а  ДНІП Р О В СЬ К А Дидактичні можливості технології продуктивного навчання студентів іноземної мови 

Метою сучасної вищої школи є формування фахівця, компетентного в певній галузі знань, з активною громадською позицією, самостійно-го, здатного до адекватного оцінювання будь-
якої проблеми, з відповідними вміннями й на-вичками [2].  Сучасний фахівець має володіти ґрунтов-ними теоретичними знаннями, професійними 

Demydova I . ,  Demydova O. ,  Makuh N.   
EXPERT REVIEW OF THE USE OF MAIN MEANS OF THE SPECIAL PHYSICAL  

PREPARATION OF SPRINTERS IN A YEARLY MACROCYCLE 
The article devoted to the problem of rational distribution of the training means of speed and speed-

power preparation of short-distance runners on structural elements of the yearly training macrocycle. Al-
though there is a number of works devoted to this problem, the recommendations on the rationing and dis-
tribution of the training loads in a yearly cycle for the student-sprinters (17–22 years of age) are quite con-
tradictory and not always supported by experimental materials. 

As a part of the work on the named problem it was attempted to find out opinions of the leading na-
tional coaches, which specialize in sprint running, on the questions about application of the main means of 
speed-power preparation in a yearly macrocycle. Coaches were given questionnaires and asked to rate the 
training means, recommended by the specialized literature and program documents, on the scale of signifi-
cance, for each and every yearly preparation cycle. The achieved results were analyzed and compared with 
relevant recommendations. Analysis of the results allowed us to compare data from the literature and use of 
special training means on practice, find out the divergences and inconsistencies, and outline the ways of 
further research. 

Key words:  sprint, training means, speed-strength training, a macrocycle, the period of preparation, 
surveys, rankings. Стаття надійшла до редколегії 02.05.2017 
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ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ  
ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ  

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
У статті розглянуто сутність та особливості продуктивного навчання, можливості та пе-

реваги продуктивного навчання студентів іноземної мови, комунікативний підхід до навчання іно-
земної мови, визначити основні навчальні продукти та завдання щодо навчання студентів інозем-
ної мови, схарактеризувати види самостійної мовної практики студентів. 

Особливого значення набуває комунікативна спрямованість навчання, яка потребує творчого 
підходу у навчальному процесі. Досить дієвими визначено методи, що стимулюють активну розу-
мову діяльність і спонукають студента висловлювати свої думки як українською мовою, так і анг-
лійською мовою.  

Зазначається, що технологія продуктивного навчання надає можливість навчання на основі 
практичного життєвого досвіду, що допомагає молоді в її професійному пошуку та особистісній 
реалізації. 

Продуктивна педагогічна технологія дозволяє досягти високоякісного результату при розум-
ному сполученні індивідуального навчання з груповим та одержати продукт максимальної кілько-
сті і якості за мінімальний час. Вона дозволяє студентам пізнати навколишній світ за допомогою 
когнітивних методів, та створити освітню продукцію – за допомогою креативних.  

Пропонуються такі когнітивні методи як емпатія, смислове бачення, метод фактів, евристи-
чне спостереження, конструювання понять і правил теорії, прогнозування, символічне бачення, 
метод гіпотез, метод помилок.  

Ключові  слова :  професійна підготовка, студенти, іноземна мова, комунікативний підхід, 
продуктивне навчання іноземній мові. 
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вміннями й навичками, вміти спілкуватися з іноземними партнерами при організації вироб-ництва та обміну досвідом. Тому в нашій країні суттєво виріс інтерес до вивчення іноземних мов, і підтвердженням цьому є відкриття у ви-щих навчальних закладах факультетів, на яких іноземна мова вивчається як спеціальність, та постійний попит на таких фахівців на ринку праці. Вищезазначене свідчить про те, що знання іноземної мови стають невід’ємною складовою професійної компетентності фахівців з вищою освітою різного напрямку підготовки не тільки для України, а й для міжнародного ринку праці. Усе це обумовлює необхідність суттєвих змін у навчанні іноземним мовам студентів немовних спеціальностей, з метою покращення рівня їх-ніх знань іноземної мови і можливості її прак-тичного використання в майбутній професій-ній діяльності. Основні наукові засади організації вищої професійної та освіти в Україні розробляють В. Луговий, П. Лузан, В. Манько, О. Сухомлин-ська, та ін.  На сучасному етапі багато науковців займа-ються проблемами вивчення іноземної мови, розробкою методик навчання. Серед них Г. Сав-ченко, Л. Котлярова (юридичні спеціальності), Є. Мірошніченко, Л. Манякіна (економічні спеці-альності), підготовка фахівців техничного на-пряму (О. Тарнопольський, І. Гришина), війсь-ковослужбовців – І. Онисіна, Р. Зайцева. Важли-вого значення в дослідженні даної проблеми набуває також підхід до розгляду людини як активного суб’єкта життєдіяльності в освітньо-му середовищі, висвітлений у працях К. Абуль-ханової-Славської, Б. Ананьєва, П. Блонського, О. Леонтьєва та інших. Незважаючи на наявність численних робіт, все ж не набули достатнього обґрунтування та розробки технології продуктивного навчання студентів іноземним мовам.  Мета статті – розглянути сутність та особ-ливості продуктивного навчання, можливості та переваги продуктивного навчання студентів іноземної мови, комунікативний підхід до на-вчання іноземної мови, визначити основні на-вчальні продукти та завдання для навчання студентів іноземної мови, схарактеризувати види самостійної мовної практики студентів. Науковці сьогодні виокремлюють таку спе-цифіку навчання іноземній мові студентів тех-нічного ВНЗ: 

– перетворення іноземної мови у технічно-му ВНЗ у невід’ємний та найважливіший компонент професійної підготовки май-бутніх фахівців;  
– цілі іншомовної підготовки тут – опану-вання студентами загальної і спеціальної лексики, формування навичок роботи з іноземною спеціальною літературою, розвиток навичок читання та усного мо-влення іноземною мовою;  
– чітка практична спрямованість та пред-метність, взаємозв’язок з майбутньою інженерною спеціальністю;  
– іноземна мова як навчальна дисципліна є засобом формування, формою здійснен-ня та вираження думки про об’єктивну дійсність, чиї властивості й закономірно-сті є предметом інших дисциплін;  
– основним засобом організації комуніка-тивно-пізнавальної діяльності студентів та формою навчання є спілкування; 
– для формування навичок мовлення та читання іноземною мовою необхідна по-стійна, цілеспрямована, систематична робота студентів,; 
– необхідність ефективної організації са-мостійної роботи студентів та її плано-вість; 
– наявність іншомовної технічної фразео-логії згідно спеціальності. Особливого значення в процесі організації навчання студентів набувають підходи, на які спирається педагог. Нами за основу були взяті суб’єктно-діяльнісний підхід та продуктивне навчання, застосування якого схарактеризуємо докладніше. За Ю. Пассовим комунікативний підхід орі-єнтований на організацію процесу навчання, адекватного процесу реального спілкування завдяки моделюванню основних закономірнос-тей мовленнєвого спілкування [3].  Л. Панова вважає, що комунікативна спря-мованість навчального процесу є одним із важ-ливих принципів навчання [4]. Вона зазначає, що у природному спілкуванні співрозмовники дивляться один на одного. Так повинно бути і в навчальному спілкуванні при виконанні кому-нікативних або умовно-комунікативних вправ, студенти повинні сидіти, утворюючи коло, один проти одного, щоб було зручно спілкува-тись [4].  Комунікативний підхід не належить до тра-диційних метод навчання, важко його також закваліфікувати до альтернативних методів. 

Т е тя н а  ДНІП Р О В СЬ К А Дидактичні можливості технології продуктивного навчання студентів іноземної мови 
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Відправною точкою у навчальному процесі ста-ють ситуації, в яких студент може опинитись, наприклад, в чужій країні, а тому ціль – оволо-діння мовою відповідно до контексту ситуації (професійної). Керування навчанням здійсню-ється не через граматику, а скеровується кому-нікативними інтенціями (намірами). Студент опиняється в центрі навчання, де домінування мовного продукування знаходиться над мов-ною правильністю, коректністю, допускаються помилки, а мова стає засобом комунікації. Отже, комунікативний підхід спрямований на практи-ку спілкування. Найбільш ефективно він реалі-зується, якщо викладач стимулює студентів висловлювати свої думки, створює рольові ігри та ситуації. Ситуації при цьому повинні відпові-дати завданням та змісту теми, наявністю пев-них рольових взаємовідносин між співрозмов-никами, які створюють ситуацію спілкування.  Комунікативна спрямованість навчання потребує творчого підходу у навчальному про-цесі. Досить цікавими та дієвими є методи, що стимулюють активну розумову діяльність і спо-нукають студента висловлювати свої думки як українською мовою, так і англійською мовою.  Одним з таких прийомів є комунікативне завдання, яке треба поставити не тільки одно-му студенту, а діаді студентів або всій групі [1]. В залежності від теми, що вивчається, постано-вка таких завдань відбувається так: прослухати розповідь студента, задати питання для отри-мання додаткової інформації; прослухати роз-повіді декількох студентів, визнати кращу роз-повідь, аргументувати свій вибір; прослухати розповідь студента та сказати, що нового дізна-лися з його розповіді. Комунікативний підхід передбачає систему загальної діяльності; систему мовної діяльнос-ті; систему мовного спілкування (комунікації); систему власне самої англійської мови; систем-не співвідношення англійської та рідної мов; систему мовних механізмів (мовне сприйняття, мовна взаємодія і т.ін.); текст як систему мов-них продуктів; систему структурно-мовних утворень (монолог, діалог, монолог в діалозі, різні типи мовних висловів та повідомлень і т.ін.); структуру мовної поведінки людини. Чітко спланувати та простежити досягнення студентів дає змогу така технологія, що назива-ється продуктивною технологією навчання.  Першим освітнім проектом, який пов’язу-ють з терміном «продуктивне навчання», була програма нью-йоркської школи «Місто-як-

школа» або «Школа без стін» (початок 70-х ро-ків). Основна мета полягала у створенні освіт-ньої системи, яка б забезпечила одержання за-гальної професійної освіти та адаптацію особи-стості до нових соціально-економічних умов. Технологія продуктивного навчання надає можливість навчання на основі практичного життєвого досвіду. Молодь під час такого на-вчання вчиться розв’язувати соціальні, освітні, психологічні і культурні проблеми. Особливо важливо, що студент стає як конструктором так і продуктом своєї власної освіти. Важлива відмінність від традиційного навчання – ство-рення учасниками особистісної продукції: інте-лектуальних відкриттів, винаходів та конструк-цій, задач, правил, досліджень, програм навчан-ня, проектів тощо. Основні позиції викладача в системі проду-ктивного навчання такі: наставник, співробіт-ник, компетентний консультант, особистий радник, науковий керівник індивідуального проекту. Основні позиції студента в системі продук-тивного навчання: суб’єкт діяльності, дослід-ник проблеми, рецензент, проектувальник сво-го життя. В процесі продуктивного навчання студент набуває прикладного досвіду практичної робо-ти, що веде до підвищення життєвої компетен-тності. На думку І. Буцика, продуктивне навчання необхідно розуміти як спеціально організовану, доцільну і керовану педагогічну взаємодію, спрямовану на оволодіння студентами знання-ми, уміннями та навичками продуктивного рів-ня [2]. Для нас, при навчанні іноземній мові важ-ливим є те, що технологія продуктивного на-вчання забезпечує поетапне включення студен-тів у різновиди навчальної діяльності та орієн-тує на самостійне, творче оволодіння професій-ними знаннями, уміннями і навичками. Отже, згідно аналізу наукової літератури, продуктивна педагогічна технологія – це така технологія, яка дозволяє досягти високоякісно-го результату при розумному сполученні інди-відуального навчання з груповим та одержати продукт максимальної кількості і якості за міні-мальний час.  Продуктивна технологія дає змогу студен-там пізнати навколишній світ (за допомогою когнітивних методів), створити освітню проду-кцію (за допомогою креативних).  

Т е тя н а  ДНІП Р О В СЬ К А Дидактичні можливості технології продуктивного навчання студентів іноземної мови 
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Т е тя н а  ДНІП Р О В СЬ К А Дидактичні можливості технології продуктивного навчання студентів іноземної мови Когнітивні методи – це методи навчально-го пізнання. Вони діляться на емпатію, смисло-ве бачення, метод фактів, евристичне спостере-ження, конструювання понять і правил теорії, прогнозування, символічне бачення, метод гі-потез, метод помилок. Креативні методи навчання орієнтовані на створення власних освітніх продуктів. Під час практичної частини спецкурсу застосовувались такі як метод «мозкового штурму», метод при-думування, метод «якби», гіперболізації (збільшення, зменшення).  Продуктивна педагогіка вимагає співвідно-шення між інформуванням та формуванням умінь у пропорції 20% до 80%. Отже, у процесі занять з іноземної мови зі студентами техніч-них спеціальностей можливо створювати такі навчальні продукти:  
– фокусоване складання списку основних проблем, пов'язаних з темою заняття;  
– пряме перефразування матеріалів або якого-небудь друкованого тексту з техні-чних питань;  
– складання шаблону фраз для оцінки з боку студентів навчальних та інших ма-теріалів у формі згоди або незгоди з пев-ною позицією;  
– аналітичні доповідні, що мають метою розширений опис змісту проблем та си-туацій й шляхів її розв'язання;  
– складання опорної схеми-колажу, тобто розробка схематично фіксованого відо-браження якої-небудь частини предмет-ного змісту;  
– складання діаграм, що ілюструють асоці-ації студентів за заданою темою; 
– написання проспектів теми, тобто опис мети роботи й системи питань за певною темою, наприклад, характеристик техніки;  
– складання щоденнику із самооцінкою успішності у засвоєнні тем або слів;  
– створення монологічного висловлюван-ня на задану тему у рамках обмеженого часу;  
– складання на аркушах паперу зауважень та запитань, що стосуються теми занять або модулю; 
– складання настінних таблиць за матеріа-лами тематичного блоку з іноземної мови;  
– складання питань для вправ або трену-вань.  Також студентам на заняттях було запро-поновано завдання, що реалізують принципи продуктивного навчання: 

– самостійно розробити план матеріалу (завдання припускає високий рівень уза-гальнення прослуханого матеріалу, роз-виток уміння розмежовувати родові й видові поняття, вмикає операції мислен-ня студента);  
– самостійно скласти концентровані ви-сновки за матеріалами теми (завдання формує комунікативний компонент, ана-літичне мислення, активізує розумову діяльність на протязі всього заняття);  
– виділити ключові слова або словосполу-чення, на яких базується зміст теми (навчання ранжуваню фактів, явищ, ви-значення головної думки);  
– зробити інформаційне супроводження заняття (малюнок або композицію зі сло-вами) (розбудовує асоціативне мислен-ня, переносить абстрактний матеріал у систему ілюстративних образів);  
– розробити план прослуханого у класі, розбити на логічні частини (формує вміння бачити частини тексту, правиль-но виділяти композиційні блоки); 
– розробити словник з теми або ситуатив-ного завдання, що пропонує викладач або обирає сам студент.  Групові монопроекти припускають вклю-чення його учасників у цілеспрямовану роботу, формують Я-Концепцію, рефлексивну діяль-ність, вчать організації взаємодії. Проект складається з ряду етапів, до яких відносять: виявлення кола питань, що дають змогу визначити тему проекту, організація робо-ти з пошуку матеріалу, аналіз і синтез матеріалу, підготовка мультимедійних презентацій. Така робота та комунікативне середовище за допомо-гою інтерактивних засобів інформаційно-комунікативних технологій забезпечують зв'я-зок теорії з інформаційним полем середовища. Щоб розширити коло студентів, включених в активний пізнавальний процес на практич-них заняттях, деяким студентам було запропо-новано готувати протягом усього заняття тези за кожним обговорюваним питанням, а напри-кінці виступити з монологічним виступом, що узагальнює тему. Одним з видів самостійної мовної практики студентів є створення розширеного письмово-го виступу. Саме ця форма продуктивної діяль-ності у навчанні іноземній мові дозволяє уза-гальнити матеріал, розвиває пам'ять, логічне й образне мислення, вольові якості особистості. Головна мета такого завдання: навчити студен-тів володіти своїм мовленням, та використову-
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вати мовні засоби в різних сферах і ситуаціях спілкування.  Послідовність заняття тут така:  
– викладач формує чотири підгрупи. Кла-сична схема включає вступ, дві тези, об-ґрунтування кожної, висновок;  
– з урахуванням змісту досліджуваного матеріалу, професійної сфери майбутніх фахівців обирається певна тема для ство-рення письмового монологічного виступу; 
– кожна група одержує завдання – написа-ти одну частину тексту, при цьому потрі-бно зберегти логіку розвитку теми.  На початку роботи над проектом обговорю-ються критерії перевірки. Після того, як частини тексту написані, групи презентують свої проек-ти. У кожній групі обирається рецензент, завдан-ня якого – находити в процесі прослуховування виступу мовні, стилістичні, логічні, фактичні по-милки. Студенти за заданими критеріями оці-нюють як роботу інших груп, так і свій текст.  Після виступу рецензентів студенти одер-жують завдання відредагувати текст із ураху-ванням отриманих рекомендацій. Крім мовних умінь, проектування тексту розвиває аналітич-не мислення, здатність реалізовувати себе в колективній діяльності. Сильна сторона таких занять – взаємодія, комунікація, взаємодопомо-га студентів. У статті розглянуто сутність та особливості продуктивного навчання, можливості та пере-

ваги продуктивного навчання студентів інозе-мної мови, комунікативний підхід до навчання іноземної мови. Визначено основні навчальні продукти та завдання для навчання студентів іноземної мови, схарактеризовано види самос-тійної мовної практики студентів. Перспектив-ними напрямками є визначення ролі продукти-вного навчання у самостійній роботі студентів. 
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Т е тя н а  ДНІП Р О В СЬ К А Дидактичні можливості технології продуктивного навчання студентів іноземної мови 

Дніпровська  Т .  В .   
ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКТИВНОГО  

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
У статті розглянуто сутність та особливості продуктивного навчання, можливості та пе-

реваги продуктивного навчання студентів іноземній мові, комунікативний підхід до навчання іно-
земній мові, визначити основні навчальні продукти та завдання для навчання студентів іноземній 
мові, схарактеризувати види самостійної мовної практики студентів. 

Особливого значення набуває комунікативна спрямованість навчання, яка потребує творчого 
підходу у навчальному процесі. Досить дієвими визначено методи, що стимулюють активну розу-
мову діяльність і спонукають студента висловлювати свої думки як українською мовою, так і анг-
лійською мовою.  

Продуктивна педагогічна технологія дозволяє досягти високоякісного результату при розум-
ному сполученні індивідуального навчання з груповим та одержати продукт максимальної кілько-
сті і якості за мінімальний час.  

Ключові  слова :  професійна підготовка, студенти, іноземна мова, комунікативний підхід, 
продуктивне навчання. 
 
Dniprovska T.   

DIDACTIC POSSIBILITIES OF TECHNOLOGY PRODUCTIVE  
STUDENT LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 

The article examines the nature and characteristics of productive learning opportunities and advan-
tages productive student learning a foreign language, communicative approach to teaching foreign lan-
guage to define the basic educational products and objectives for student learning a foreign language, to 
characterize types of independent language practice students. 



185 № 2 (57), травень 2017 

Обґрунтування факторів, що обумовлюють перехід від теоретичної до практичної моделі управління якістю підготовки педагога до ро-боти з сім'єю, базується на концептуальних по-ложеннях педагогічної підготовки в контексті підвищення якості освіти та компетентнісного підходу на теоретико-методологічних засадах і принципах побудови процесу навчання. Факторний аналіз педагогічних і загально-наукових знань викликає певний інтерес вче-них. Предметом дослідження служать взаємоз-в'язок педагогіки з філософією, соціологією, психологією в форматі впливу різноаспектних факторів (Л.Буева, Р. Гурова, В. Жамін, А. Пет-ровський та ін.), Зв'язок педагогіки з загально-науковими дисциплінами, перш за все з загаль-ною теорією систем, інформатикою (Ф. Коро-льов, Н.Тализіна, І. Раченко).  

Багаторічне спостереження за процесом підготовки фахівців до роботи з батьками, ви-вчення літератури з проблеми дозволило нам умовно виділити фактори, які визначають ефе-ктивність підготовки студентів. Серед них: то-лерантність викладача у відносинах зі студен-тами; наявність рефлексії в педагогічній діяль-ності; потреба педагога у творчій діяльності; здатність до педагогічного проектування; варі-ативність функціонально-рольових позицій взаємодії викладача зі студентами; здатність до емпатії; педагогічна мобільність; критичний склад мислення викладача ВНЗ; професійна компетентність. Розглянемо більш докладно ці фактори. 
Толерантність викладача у відносинах зі 

студентами. Толерантність (лат. tolerantis – терпіння, поблажливість) ми розглядаємо як 

Т е тя н а  Ж А РО ВЦ Е В А Факторний аналіз у підготовці фахівців дошкільної освіти до роботи з батьками  
Of particular importance is the communicative orientation training which requires creativity in the 

learning process. Quite defined effective methods that promote active mental activity and encourage stu-
dents to express their opinion as a Ukrainian language and English. 

It is noted that the technology enables productive learning training based on practical experiences to 
help young people in search of her professional and personal realization. 

Productive educational technology can achieve high-quality results at a reasonable combination of indi-
vidual and group training to obtain maximum product quantity and quality in minimum time. It allows stu-
dents to understand the world around us using cognitive techniques and to create educational products us-
ing creative. 

Proposed methods such as cognitive empathy, meaning vision method facts heuristic monitoring, design 
concepts and rules of theory, prediction, symbolic vision, method of hypothesis, method errors. 

One type of individual students language practice is to create advanced writingperformance. It is this 
form of productive activities in learning a foreign language allowsto summarize material, develop memory, 
logical and creative thinking, strong-willedpersonality. 
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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ  
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ  

У статті розглядається сутність і особливості впливу факторів на підготовку майбутніх 
педагогів до взаємодії з батьками, проаналізовано і обґрунтовано відповідні фактори, які визнача-
ють ефективність підготовки студентів. Розглянуто такі фактори: толерантність викладача у 
відносинах зі студентами; наявність рефлексії в педагогічній діяльності; потреба педагога у твор-
чій діяльності; здатність до педагогічного проектування; варіативність функціонально-рольових 
позицій взаємодії викладача зі студентами. Проведено науково-теоретичний аналіз змістових 
впливів факторів на процес підготовки педагогів до взаємодії з родинами дошкільників.  

Ключові  слова :  фактори, викладач, студент. взаємодія, батьки, толерантність, рефлексія, 
педагогічний такт, творчий потенціал, педагогічне прогнозування, функціонально-рольова позиція.  
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один з факторів ефективної реалізації підготов-ки фахівців дошкільної освіти до роботи з бать-ками і, насамперед, шляхом уявлення виклада-чем деякого умовного зразка, еталона толеран-тності в найрізноманітніших ситуаціях – як у процесі аудиторного, так і позааудиторного неформального спілкування: у процесі керівни-цтва викладачем дипломними, курсовими ро-ботами студентів, у ході практики, а також дис-путів, наукової праці студентів. Толерантність необхідна майбутнім вихо-вателям у будь-якому виді педагогічної діяль-ності і особливо в організації роботи та спілку-вання з батьками, тому важко переоцінити зна-чушість цього фактора в професійному станов-ленні майбутніх педагогів. Толерантність дозволяє майбутньому фахі-вцеві знайти підхід до кожної дитини в процесі спілкування, їхнім батькам, враховувати особ-ливості взаємин, соціальних і педагогічних по-зицій, знаходити оптимальні шляхи розв‘язання конфліктних ситуацій, що особли-во характерно для сімей. Разом з тим, у процесі навчання у вишу сту-дент здобуває первісні навички не тільки про-фесійного, але й соціального спілкування, що необхідно у спілкуванні з батьками. Засвоюючи зміст освіти і реалізуючи себе як особистість в освітньому процесі, студент зіштовхується з необхідністю відстоювати власну точку зору, висловлювати різноманітні судження, вступаю-чи в діалог з дорослими людьми. Ефективність цієї діяльності припускає сформованість уміння йти на компроміс, тому що неминучі конфлікт-ні ситуації в процесі спілкування з батьками; враховувати інтереси навколишніх, оскільки життєві позиції батьків сформовані і перекона-ти їх відстоювати власні погляди виявляється складним завданням спілкування; необхідно враховувати особливості сімей. У процесі різних форм навчальної діяльнос-ті викладачі і студенти зустрічаються з різними конфліктними ситуаціями, які вимагають при-йняття продуктивних рішень, навчання цьому викладачем як в аудиторній, так й у позаауди-торній діяльності дозволяє студентові набути досвід соціального спілкування і, зокрема, дос-віду продуктивного розв‘язання конфліктних ситуацій, особливо характерних для сімей. Формування толерантності у викладача в контексті усвідомлення і продуктивної реаліза-ції виникаючих протиріч припускає уявлення про проблеми навчального процесу у вишу як 

діалектичної єдності протилежностей, а саме, усвідомлення викладачем того факту, що будь-яка прогресивна сучасна технологія не може розглядатися як бездоганна і обов'язково по-ряд з позитивними містить і негативні складо-ві, котрі пояснюються низкою об'єктивних фак-торів. Так, будь-який інноваційний підхід вно-сить деструктивну складову до навчального процесу, для стабілізації якого потрібні часи і спеціальні зусилля. Необхідна з боку виклада-чів зважена оцінка ступеня значушості і можли-вості практичної реалізації того чи іншого під-ходу до організації навчального процесу, спосо-бу впровадження ідей, концепцій і парадигм. Одним із проявів толерантності педагога є наявність педагогічного такту, що відіграє істо-тну роль у професійній діяльності педагога, і особливо у взаєминах з сім‘ями. Особливо з проблемними, які володіють визначеним поте-нціалом у виникненні конфліктних ситуацій, а, отже, формування педагогічного такту необхід-не й у підготовці фахівців до роботи в такими сім‘ями. Педагогічний такт виступає в двох іпо-стасях. Перша (внутрішній стан педагога, хара-ктер його ставлення до дитини та її батьків) досить широко обговорюється в педагогічній літературі відносно професійно важливих якос-тей особистості педагога дошкільної освіти, оскільки педагогічний такт виступає як одна з таких якостей. Тут же нас цікавить та сторона педагогічного такту, яка може бути позначена як його зовнішня сторона – це характеристика поведінки людини в процесі взаємодії з іншими людьми. Саме в цьому розумінні ми визначили наявність педагогічного такту як фактора про-фесійної діяльності педагога. Очевидну значущість педагогічного такту дорослого в процесі розвитку соціальної пове-дінки можна розглядати з декількох позицій. Насамперед, тільки в умовах емоційного ком-форту в спілкуванні з педагогом діти та їхні батьки можуть зберегти відкрите прагнення до соціальних контактів; стійка напруженість у таких ситуаціях призводить до придушення соціальних потреб, виникнення страху зазнати невдачу в процесі спілкування або загальній діяльності. Крім того, такт припускає акценту-вання педагогом уваги на позитивних сторонах життя і взаємин у сім‘ї, на досягненнях і вдачах в організації виховання дітей у сім‘ї, позитив-них рисах особистості кожної дитини, тим са-мим привертаючи до себе батьків. Також педа-гог демонструє дорослим і дітям взірець соці-
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альної поведінки, в основі якої лежить шаноб-ливе ставлення до себе й до інших. Психолог І. Страхов точно описав цю скла-дову педагогічного такту як тонку межу між окремими впливами, природність, простоту звертання без фамільярності, щирість без фаль-ші, довіру без потурання, як прохання без бла-гання, рекомендації та поради без нав'язливос-ті, впливу у формі попередження, як вимоги без придушення самостійності, серйозність без на-тягнутості, гумор без глузування, вимогливість без чіпляння, наполегливість без упертості, ді-ловий тон без сухості [9]. Прояв педагогічного такту в умовах вищої школи ми розглядаємо з двох сторін. Перш за все, такт, що виходить від викладача в процесі спілкування зі студентами на особистісному рівні і як цілеспрямовану демонстрацію зразка взаємин між учасниками педагогічного проце-су. З іншого боку, студенти при підготовці до взаємодії з сім‘єю вчаться обґрунтовувати не-обхідність прояву педагогічного такту і виявля-ють його вже на етапі проходження педагогіч-ної практики та в аудиторії, спілкуючись один з одним і з викладачами. 
Наявність рефлексії в педагогічній діяльнос-

ті. Взаємодія викладача зі студентами, як ми уже відзначали, повинна ґрунтуватися на гли-бокому порозумінні внутрішнього його світу й особливостях соціального середовища, у якому формується особистість майбутнього фахівця як педагога. Якою мірою уявлення викладача про кож-ного студента адекватно його справжній інди-відуально-психологічній дійсності, він може судити тільки з аналізу й оцінки результатів власних педагогічних дій, а також однаковою мірою з реакцій студента на його дії, емоційно-го стану студента, форм поведінки, динаміки його соціальних контактів. Особливо важлива професійна рефлексія як фактор, що включає уміння вибору, проекту-вання і реалізації різних освітніх маршрутів, уміння викладача з самодіагностики (адекват-на оцінка рівня власних професійних умінь і способів їх удосконалення в різних аспектах, усвідомлення своєї ролі в професійній діяльно-сті, уміння оцінити ступінь важкості виконання студентами пропонованих професійних задач). Постійна зміна еталонів, критеріїв оцінки себе як професіонала подоланням стереотипів образу професіонала змушують викладача бе-зупинно самовизначатися в професії, де механі-

змом такого професійного самовизначення і виступає педагогічна рефлексія як спрямова-ність свідомості викладача на самого себе в ас-пекті зіставлення «Я-реального» і «Я-ідеаль-ного» і професіонала, а також «Я-рефлексив-ного» і «Я-очима інших». На наш погляд, така рефлексивна позиція викладача дозволяє йому: встановлювати свою відповідність вимогам професії, керуючись наявністю в себе професій-но важливих якостей особистості, загальних і педагогічних здібностей, рис характеру, профе-сійних знань, умінь і навичок; розпізнавати не тільки позитивні, але й негативні прояви, що перешкоджають рухові до професіоналізму; знаходити можливості компенсації недостат-ньо сформованих професійно важливих якос-тей, виявляти професійні резерви, потенційні можливості; визначати наявність рівня профе-сіоналізму, професійної компетентності; перег-лядати професійну самооцінку при переході на новий ступінь професійного розвитку. Необхідність рефлексії в процесі діяльності педагога, який працює зі студентами, обумов-лена граничною рухливістю, пластичністю двох взаємозалежних систем, які знаходяться в колі уваги викладача – студент і його оточення. Ви-мога рефлексії в педагогічній діяльності пов'я-зана не тільки безпосередньо з об'єктом цієї діяльності. Утвердження нових педагогічних позицій у педагогіці вищої школи і, як наслідок цього, розробка і впровадження нових модифі-кованих форм роботи зі студентами потребує від викладача, мета діяльності якого досить широка, глибокого знання своїх власних особи-стісних і професійних можливостей і переваг. Рефлексія дозволяє педагогу постійно оріє-нтуватися в змінах, що закономірно відбува-ються у власній його особистості і від яких зна-чною мірою залежать навчальна діяльність сту-дентів і власна педагогічна діяльність. В першу чергу це стосується рівня педагогічної майстер-ності, світогляду, цінностей особистості, психіч-них і психологічних характеристик, які мають значення для професійної діяльності конкрет-ного педагога. Саме педагогічна рефлексія включається всіма вченими, що вивчають педа-гогічну діяльність, як одна з найважливіших стосовно структури професійних якостей осо-бистості педагога. Можливості й прояв педаго-гічної рефлексії викладача поширюються і на її прояв у студентів безпосередньо в навчально-му процесі, під час обговорення проблем про-фесійної діяльності, вирішенні педагогічних 
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Т е тя н а  Ж А РО ВЦ Е В А Факторний аналіз у підготовці фахівців дошкільної освіти до роботи з батьками  завдань, при активній участі у взаємодії з діть-ми, особливо з їхніми батьками. 
Потреба педагога у творчій діяльності. Ни-ні твердження про те, що педагогічна діяль-ність є за природою творчою, стало загальноп-рийнятним. Творчість – це діяльність, яка поро-джує щось нове на основі реорганізації наявно-го досвіду і формування нових комбінацій знань, умінь, продуктів [10, 670]. На відміну від творчості в інших сферах творчість педагога не ставить собі за мету створення соціально цінні-сного, нового, оригінального, оскільки її проду-ктом є розвиток особистості. Творчий потенціал педагога формується на основі двох компонентів: педагогічного, профе-сійного і соціального досвіду. Отже, без спеціа-льної підготовки і знань успішна педагогічна творчість неможлива. Педагогу необхідно вирішувати безліч ти-пових і нестандартних завдань у мінливих об-ставинах. При цьому педагог, як і будь-який дослідник, влаштовує свою діяльність відповід-но до загальних правил евристичного пошуку: аналізує педагогічні ситуації; проектує резуль-тат відповідно до вихідних даних; аналізує ная-вні засоби, необхідні для перевірки припущен-ня і досягнення відповідного результату; оці-нює результати; формує нові завдання.  Досвід творчості педагог набуває за умови систематичних вправ у вирішенні спеціально підібраних завдань, які відбивають педагогічну дійсність, та організації як навчальної, так й реальної професійно-орієнтованої діяльності майбутніх педагогів. Часто сферу прояву творчості педагога зву-жують, зводячи її до нестандартного, оригіна-льного рішення педагогічних задач. Між тим, творчість педагога виявляється і при вирішенні комунікативних завдань, що виступають своє-рідним тлом і підставою педагогічної діяльності. У сфері особистості педагогічна творчість виявляється як самореалізація педагога на ос-нові усвідомлення себе творчою індивідуальні-стю та визначення індивідуальних шляхів сво-го професійного зростання. Фактор проблемної інтерпретації навчаль-ного матеріалу полягає в тому, що викладач не викладає знань у готовому вигляді, а ставить перед студентами проблемні завдання, спону-каючи шукати шляхи й засоби їх вирішення. Формування професійного мислення студе-нтів – це створення творчого, проблемного під-ходу. Тому, на нашу думку, підготовка у вишу 

має сформувати у фахівця необхідні творчі зді-бності. Процес творчості включає насамперед відкриття нового: нових знань, нових об'єктів, нових проблем, нових методів їх вирішення. 
Здатність до педагогічного прогнозування входить у функції будь-якого педагога, не менш значимою, ніж організаторська, гностична чи комунікативна. Суть її полягає в тому, щоб створювати можливі варіанти майбутньої дія-льності і прогнозувати її результат. Педагогічне прогнозування розглядається нами в двох аспектах. З одного боку, це прогно-зування змісту вищої професійної освіти, праг-нення до максимального ступеня адаптованос-ті навчального матеріалу до вимог сучасної освіти. Прогнозування має на меті висування викладачем обґрунтованої мети професійної діяльності студентів, її задач, добір способів здійснення, передбачення результатів, ураху-вання можливих відхилень і варіацій від мети навчання, визначення етапів даної діяльності. З іншого боку, необхідність адаптації змісту осві-ти до інтересів і потреб безпосередньо студен-тів з урахуванням їхніх індивідуальних особли-востей, мотивів і ціннісних орієнтацій кожного з них. Прогнозування педагогічного процесу дає можливість розглядати перспективні лінії підготовки фахівців взагалі і конкретних педа-гогів зокрема. Виходячи з цього, створюються умови для раціонального й ефективного фор-мування змісту спеціальної педагогічної освіти. 
Варіативність функціонально-рольових 

позицій взаємодії викладача зі студентами. Мо-дернізація системи вищої освіти за сучасних умов потребує суттєво інших підходів в органі-зації навчального процесу. У більшості дослі-джень (С. Архангельський, І.Бех, О.Вербицький, Є. Шіянов), пов'язаних із проблемою гуманізації освіти, при розробці освітніх методик однією з основних виступає проблема заміни рольового підходу на індивідуально-діяльний, що, безумо-вно, спричиняться до використання форм взає-модії викладачів і студентів, побудованих на основі принципу діалогічності, що припускає відмову від домінуючої позиції викладача і під-леглої позиції студента і надає перевагу особис-тісно рівноправним стосункам. [1, 2, 3, 10]. Разом з тим, рольовий підхід у навчанні й вихованні дотепер превалює при розробці зміс-ту і форм освіти на будь-якому етапі. Це не ви-падково, оскільки виокремлення ролей в освіт-ній взаємодії дозволяє більш чітко визначити функції кожного з її учасників, описати систему 
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його конкретних дій, що значно спрощує орга-нізацію освітнього процесу в цілому. Наша позиція полягає в необхідності побу-дови процесу підготовки студентів до педагогі-чної роботи таким чином, щоб функціональна залежність між викладачем і студентом, викла-дачем і групою студентів, між студентами була гнучкою в межах їхнього професійного станов-лення. Це означає, що суттева частина навчаль-них функцій, таких як організаторська, інфор-маційна, стимулююча, на певному етапі оволо-діння студентами професією частково або на-віть цілком може бути делегована самим студе-нтам. Ці функції одночасно зберігаються і за викладачем, але при цьому він повинен зміню-вати пріоритети в процесі їх використання (залежно від складності матеріалу, підготовле-ності студентів, мотивів їхньої навчальної дія-льності, своїх індивідуальних професійних осо-бливостей) – контроль на визначеному етапі можна замінити стимулюванням, організацію процесу засвоєння матеріалу – орієнтуванням студентів у необхідній літературі і способах роботи з нею. При цьому викладач залишається у своєму статусі, більш знаючим, обізнаним і досвідченим. Змінюється тільки суть самої вза-ємодії. Опанування студентом різноманітних ро-лей не є самоціллю, хоча значно активізує про-цес професійного його становлення. Суттево те, що в межах реалізації варіативності функціона-льно-рольових позицій учасників освітнього процесу у вишу стає можливим формування готовності майбутнього педагога до гнучкого використання різних типів педагогічної взає-модії з дітьми та їх батьками, що припускає йо-го активне включення у спілкування на правах педагога, лідера і партнера. У результаті факторного аналізу ми дійшли висновку, що завданнями педагогічної орієнта-ції майбутніх фахівців у нашому дослідженні є: пошук і перебування сенсу своєї міри буття в професії; встановлення наявності й об'єкта вла-сної педагогічної спрямованості; визначення значушості ціннісних орієнтацій у професійній праці, системи потреб і мотивів у їх стійкій осо-бистісній ієрархії; вибір смислових домінант при побудові змісту професійної життєдіяльно-сті; усвідомлення провідного мотиву власної педагогічної діяльності, спілкування і необхід-ності його зміни; утримання стійкої професій-ної позиції педагога, який розуміє значушість 

своєї професії, здатний протистояти складнос-тям заради соціальної і загальнолюдської цін-ності. 
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Н а т ал ія  Б А БИ Ч  •  Стан сформованості комунікативного потенціалу  старших дошкільників з порушеннями зору, інтелекту та при поєднанні цих порушень 
Жаровцева  Т .  Г .   

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ К РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

В статье рассматривается сущность и особенности влияния факторов на подготовку буду-
щих педагогов к взаимодействию с родителями, проанализированы и обоснованно соответствую-
щие факторы, определяющие эффективность подготовки студентов. Рассмотрены следующие 
факторы: толерантность преподавателя в отношениях со студентами; наличие рефлексии в 
педагогической деятельности; потребность педагога в творческой деятельности; способность к 
педагогическому проектированию; вариативность функционально-ролевых позиций взаимодейст-
вия преподавателя со студентами. Проведения научно-теоретический анализ содержательных 
воздействий факторов на процесс подготовки педагогов к взаимодействию с семьями дошкольни-
ков. 

Ключевые  слова :  факторы, преподаватель, студент. взаимодействие, родители, толе-
рантность, рефлексия, педагогический такт, творческий потенциал, педагогическое прогнозиро-
вание, функционально-ролевая позиция. 
 
Zharovtseva T.   

FACTOR ANALYSIS IN THE TRAINING OF PRE-SCHOOL  
EDUCATION SPECIALISTS TO WORK WITH PARENTS 

In essence Article rassmatryvaetsya Features and Influence factors in the preparation for future peda-
hohov interaction with parents, and proanalyzyrovanы obosnovanno sootvetstvuyuschye factors, opredelya-
yuschye Efficiency Preparation of students. Rassmotrenы sleduyuschye factors. Tolerance lecturer in co re-
spects students. Tolerance requires prospective teachers in any type of educational activities and especially 
in the organization of work and communication with parents, it is difficult to overestimate the importance 
of this factor in the professional development of future teachers. The presence of reflection in pedagogical 
activity. Reflection allows the teacher to constantly navigate the changes that naturally occur in our own his 
personality and who are largely dependent learning activities of students and their own teaching activities. 
The needs teacher in tvorcheskoy activities. The creative potential of teachers is based on two components: 
educational, professional and social experience. Thus, without special training and knowledge of successful 
educational work impossible. Teaching Ability for designing. Teacher prediction before us in two ways. On 
the one hand, is predicting the content of higher education, the desire to maximize the degree of adaptabil-
ity of educational material to the requirements of modern education. Varyatyvnost-functional interaction of 
positions rolevыh co Lecturer students. Role approach to training and education prevalent in developing the 
content and forms of education at any stage since the allocation of roles in the educational interaction can 
more clearly define the functions of each of its members, to describe his system of specific actions which sig-
nificantly simplifies the organization of educational process in general. Theoretically conducting scientific 
analysis soderzhatelnыh vozdeystvyy factors in the process for the preparation pedahohov interaction with 
family doshkolnykov. 

Key words:  factors, teacher, student. Interaction, parents, tolerance, reflection, pedagogical tact, 
creativity, pedagogical forecasting, functional-role position. Стаття надійшла до редколегії 05.05.2017  
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На сучасному етапі динамічного розвитку суспільства відбуваються кардинальні зміни, які відбиваються й на процесах пов’язаних з входженням України в загальноєвропейський і світовий освітній простір. Вітчизняні концепції педагогічної освіти пронизані питаннями під-готовки якісно нової генерації вчителів високо-го рівня загальної та професійно-педагогічної культури, інтелектуально сформованої та мора-льно зрілої особистості, якій можна доручити найвідповідальнішу місію – формування духов-ного світу учнів.  Ціннісне спрямування вітчизняної системи освіти передбачає насамперед усвідомлено-позитивне ставлення до моральних та етичних феноменів, адже вияв результатів роботи вчи-телів нової генерації базується, перш за все, на їх моральних якостях та поведінці, що дозво-лить сучасній шкільній молоді набувати цінніс-ні орієнтири та ключові життєві компетентнос-ті опираючись на міцний фундамент – основу сучасної вітчизняної освіти – аксіологію. Необ-хідність посилення аксіологічної підготовки майбутнього вчителя є одним з пріоритетних напрямків модернізації вищої педагогічної освіти. Розробці вітчизняних концепцій аксіологі-зації педагогічної освіти присвячено наукові дослідження багатьох учених. Філософія освіти, звертаючись до аксіологічної проблематики, спирається на ті загальні теоретико-методоло-гічні підходи, що вироблені в аксіології як філо-

софській теорії цінностей М. Вебера, А. Вебера, В. Віндельбанда, М. Гартмана, Г. Рікерта, В. Діль-тея, Р. Кронера, Е. Кассірера, Е. Гусерля, Г. Зіммеля, А. Швейцера, О. Шпеглера, А. Тойнбі, К. Ясперса та ін. Філософсько-педагогічна гілка аксіології грунтується на розумінні питаннь про природу цінностей, сполучення об’єктивно-го і суб’єктивного в них, взаємозв’язок ціннос-тей із соціальними і культурними чинниками, відкриває особливі механізми їх виникнення і функціонування, у співвідношенні з парадиг-мальними аксіологічними законами та принци-пами.  Культурологічна гілка дослідження даної проблематики яскраво представлена у розроб-ках плеяди російських вчених, це М. Бахтін, М. Бердяєв, М. Данилевський, Л. Красавін, О. Лосєв, Д. Мережковський, П. Сорокін, П. Флоренський, С. Франк які стали чинними орієнтирами для подальших наукових пошуків та розробок на-ступного покоління науковців, як А. Арнольдов, В. Бичков, П. Гуревич, І. Кондаков, Е. Ільєнков, Ю. Осокін, А. Патрушов та ін.  Вітчизняна наукова думка яскраво предста-влена у розробках відомих українських педаго-гів і вчених, як М. Драгоманов, А. Макаренко, І. Огієнко, О. Потебня, С. Русова, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, І. Франко, Л. Українка, К. Ушинський, та інші дослідники. На сучасному етапі розробка аксіологічної проблематики здійснюється В. Андрущенком, Т. Андрущенко, В. Бехом, І. Бехом, М. Бровком, Л. Губерським, 
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АКСІОЛОГІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ  
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ –  

ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК МОДЕРНІЗАЦІЇ  
ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

У статті простежуються етапи фахової підготовки майбутніх учителів музики в аксіологіч-
ному аспекті. Підкреслюється усвідомлено-позитивне ставлення до моральних та етичних фено-
менів. Наголошується, що вияв результатів роботи вчителів нової генерації базується, перш за 
все, на їх моральних якостях та поведінці. Аксіологізація процесу підготовки майбутнього вчителя 
є одним з пріоритетних напрямків модернізації вищої педагогічної освіти. У статті проведено 
аналіз провідних тенденцій даного процесу, уточнено аксіологічні орієнтири особистісного розвит-
ку та підходи у формуванні ціннісних орієнтацій майбутніх учителів музики. 

Ключові  слова :  аксіологізація, ціннісні орієнтації, вчитель-просвітник, освітянин нової гене-
рації тощо.  
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С. Гончаренком, І. Зязюном, С. Клепком, В. Кре-менем, В. Кушерцем, М. Култаєвою, Л. Левчук, М. Михальченком, І. Надольним, В. Огнев’юком, І. Предборською, І. Радіоновою, І. Степаненко, Н. Ткачовою та ін. Багата наукова спадщина може і повинна служити джерелами для подальших розробок і впроваджень у царину освіти, що гарантувати-ме суспільству стабільність завдяки розвитку у підростаючого покоління сприйняття духовно-етичних цінностей, орієнтуванні у новоутво-реннях сучасності при підтримці найближчого до молодої людини, що навчається – вчителя-просвітителя.  Здавна українська школа уособлюється для декількох поколінь з шанобливим ставленням до Вчителя, якому низько вклоняємося. як «ратоборцю істини і добра», «надії і славі», на-ціональному вчителеві, за К. Ушинським [10]. К. Ушинський, одним з перших, поставив антро-пологічний принцип, що передбачає визнання цілісності людини, як органічної єдності духов-ної і тілесної природи людини. Він встанов ос-новні аксіологічні характеристики педагогічної діяльності вчителя національної школи. Згідно основних аксіологічних принципів педагогічної концепції, яка, вочевидь, осучаснена й актуаль-на, вищою цінністю в педагогічному процесі виступає людина, а для вчителя першочерго-вим завданням постає осягнення людської при-роди, та уміння коригувати людську природу на благо самої людини, народу, цивілізації. Найважливішим аксіологічним вектором у педагогічній діяльності є уважне ставлення до вивчення особистості кожної людини, що пот-рапляє під педагогічне керівництво у процесі навчання, виховання, розвитку. Вчитель пови-нен прагнути дізнатися людину, якою вона є насправді, зі всіма її слабостями і у всій її вели-чі, зі всіма її буденними, дрібними потребами і зі всіма її великими духовними вимогами [10]. Саме таке гуманістичне підґрунтя дозво-лить учителю новітнього формату якісно й прогресивно вирішувати завдання освітнього процесу, «черпати величезні засоби виховного впливу в самій природі людини», що перетво-рює педагогічну діяльність у творчість.  Місія освітянина нової генерації ґрунтуєть-ся на цілому комплексі особистісних якостей, сукупності переконань, чітко визначеній світо-глядно-громадянській позиції, предметно-про-фесійного комплексу знань, практичних умінь які виступають чинниками плідної професійної 

реалізації аксіолого-професійного підходу в сучасній освіті. На думку відомого вченого-практика В. Розанова [8], важливий цілісний підхід до людини. Такий підхід дозволить оцінювати особистість в сьогоденні і майбутньому. Проек-тування позитивних перспектив є базисом для школи виховної, художньо-створюючої, школи національної. Для сучасної школи вкрай необ-хідним є створення такої виховної системи, яка допоможе у вихованні без слів, повчань, а своїм прикладом, сенсом тощо. Аксіологічна природа виховання в новітній школі «розановського» типу виражена у діях вчителя-просвітителя здатного то творчості. Освіта – духовний орга-нізм, у якій ідеал виховання полягає в доскона-лій гуманності «при невсипущій дбайливості» до тих, що навчаються. Підкреслюючи необхід-ність цієї якості для вчителя, В.Розанов виділяє душу, віру, просто любляче серце.  Найбільш вичерпним дослідженням XX сто-ліття в царині аксіології вважається творчість американського філософа Р. Б. Перрі, у книзі «Сучасні філософські тенденції» вчений визна-чав аксіологію як систему знань, в якій об'єдна-лися етика, естетика, політика, юриспруденція, економіка, філософія і релігія. На думку Р. Б. Перрі, теорія цінностей допоможе людині пізнати закони природи і себе, як частину при-роди через свої найбільш значущі цілі, прагнен-ня. Особливу увагу Р.Перрі приділяв духовним цінностям, наголошуючи, що не машини і речі, а соціалізовані і насичені емоціями стійкі ідеї утворюють суть культури й цивілізації. Вчений закликав створити цивілізацію, побудовану на єдиній загальнолюдській культурі. Новостворе-ну цивілізацію відрізнятимуть освіта для всіх, справедливий розподіл соціальних благ, твор-чість в різних сферах, особиста свобода і насо-лода красою. Р. Перрі висловлював надію, що коли-небудь знання і свобода людини зростуть настільки, що цінності увійдуть до володіння всім світом. Нам близька авторська класифіка-ція цінностей: розроблені принципи і критерії цінностей, обґрунтованість першочерговості знань як цінності в період інформатизації жит-тя суспільства невід’ємні від значення людини як вищої цінності. Р.Перрі відмовився від ство-рення єдиної шкали цінностей, вважаючи, що це дозволить відійти від пріоритетного поло-ження тих чи інших цінностей.  Один з провідних дослідників проблеми підготовки педагогічних кадрів академік 
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В. Сластьонін не одноразово звертається до проблеми ціннісних орієнтацій вчителя [9]. Ро-зглядаючи структуру особистості вчителя, його професійну самосвідомість, він виділяє пріори-тетне положення професійно-ціннісних орієн-тацій, визначаючи їх як стрижневе утворення особистості вчителя, системний компонент професійної культури, що передбачає готов-ність до освітньої діяльності відповідно до ви-соких духовних цінностей, вірність гуманістич-ним ідеалам тощо. В.Сластьонін пов'язує цінно-сті педагогічної діяльності з можливістю задо-волення матеріальних, духовних потреб вчите-ля і, виходячи з цього, класифікує цінності пе-дагогічної діяльності таким чином: цінності, сприяючі затвердженню вчителя в суспільстві; цінності, що впливають на розвиток комуніка-тивної культури; цінності, що ведуть до самов-досконалення; цінності самовираження; цінно-сті, пов'язані з утилітарно-прагматичними за-питами. Тобто, цінності самодостатньої власти-вості є цінностями-цілями.  Цінності-цілі визначають стратегію, перс-пективи і змістовне наповнення професійної діяльності вчителя для якого важливими фак-торами виступають суспільна значущість праці; самоствердження в педагогічному процесі; різ-номанітність і креативність педагогічної праці; усвідомлена відповідальність перед суспільст-вом; любов до вихованців тощо. Вищеназвані цінності відбиваються в цілях діяльності вчите-ля, втілюючись у відношенні до результату роз-витку вихованця, як показнику професійної культури вчителя тощо. Тобто, гуманістичні цінності складають фундамент професійно-педагогічної культури і включають чотири категорії цінностей. До пе-шої категорії віднесено загальнолюдські: люди-на, дитина, вчитель, творча індивідуальність. До другої – духовні: педагогічний досвід люди-ни, педагогічні теорії, способи педагогічного мислення. До третьої – практичні: педагогічні технології, освітні системи, способи діяльності. До четвертої – особистісні: педагогічні здібнос-ті, індивідуальні якості педагога, ідеали вчите-ля. Поєднавши вище визначені категорії у про-цесі розвитку особистості, творчості, комуніка-ції, обміну духовними цінностями, професійної співпраці дозволить збудувати стратегію сучас-ної педагогічної освіти і організувати підготов-ку вчителів школи на основі глибокого проник-нення в суть духовно-ціннісних орієнтирів пе-дагогічної праці. 

Пошук підходів у формуванні ціннісних орі-єнтацій майбутнього вчителя музики загально-освітньої школи зумовлений тим, що проблема духовного становлення дітей та юнацтва зав-жди була значущою для розвитку особистості і суспільства в цілому. Ми акцентуємо увагу на найважливішому аспекті, який виявляється стрижневим, цілевизначальним, згідно бага-тьох наукових підходів до вирішення визначе-ної проблеми, а саме: рівень вихованості вчите-ля знаходиться у тісному взаємозв’язку з поте-нційним станом усієї освітньої системи. Від сту-пеня вихованості вчителя, буде залежати, в ці-лому, чи відбудуться конструктивні зміни в розвитку вітчизняної освіти.  У відомих фундаментальних основах вихов-ної системи майбутніх вчителів, зокрема у Наці-ональній доктрині розвитку освіти України на рівні принципів державної політики відмічено, що освіта повинна бути гуманістичною, а зага-льнолюдські цінності, життя і здоров'я людини, її вільний розвиток – пріоритетні позиції у фун-кціонуванні освітньої сфери. У зв'язку з цим виховний процес майбутнього вчителя музики є процесом і результатом залучення до духов-них і матеріальних цінностей суспільства, тра-дицій і культури через власну творчу актив-ність особистості.  У сучасних дослідженнях виховного процесу (І. Бех, І. Ільінський, В. Слободчиков, Є. Чепур-них та ін.) висунуто перспективні напрями ви-ховного процесу майбутніх фахівців: формуван-ня духовних ідеалів майбутніх професіоналів на основі залучення до основ вітчизняної культу-ри, традицій; якісна підготовка фахівців, здат-них зберегти і примножити духовні цінності; включення студентів в творчу діяльність духо-вного саморозвитку; участь майбутніх фахівців в творчій діяльності; створення виховуючого середовища, що безпосередньо впливає на фор-мування особистості професіонала тощо. Кон-цептуальні положення аксіологічно орієнтова-ної системи освіти вкладаються у досить струн-ку й гармонійну, близьку до ідеальної, модель сучасного студента, майбутнього вчителя музи-ки загальноосвітньої школи, вчителя новітньо-го формату, вчителя просвітителя.  Вітчизняний науковець Т. Калюжна наголо-шує, що сучасний студент – носій загальнолюд-ських цінностей і цінностей української культу-ри, зокрема музичної, що сприятиме розвитку національної самосвідомості і вхідного в світо-вий контекст рівня культури особистості вчи-
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теля новітнього формату, за умови збереження високих професійних якостей, які є основою його професійної діяльності.  Визначальне значення у професійній діяль-ності загалом, і у фаховій роботі вчителя музи-ки зокрема, мають принципи активності і само-стійності, свідомості, систематичності і послідо-вності, спадкоємності у вихованні тощо. В орга-нізаційному плані значущі принципи системно-сті дії на всіх етапах безперервної освіти; реалі-стичності в конкретних умовах виховної систе-ми; безперервності на всіх етапах розвитку осо-бистості; диференціація виховання з урахуван-ням статі, віку, індивідуальних особливостей; оригінальності форм і методів виховання на різних етапах становлення особистості тощо [3].  Оскільки виховний процес у вищому навча-льному закладі доцільно переходить в самови-ховання, то слід підкреслити принципи в рам-ках цього процесу: активність особистості, створення ситуації вибору, креативність, спів-праця тощо. Головною метою виховного проце-су вищої школи є творення цілісної особистості, здатної самостійно і творчо мислити, яка має відчуття власної гідності, розуміє своє призна-чення і зберігає свій особистісно-професійний статус. Система виховання майбутніх учителів музики цілеспрямована на формування базової культури особистості вчителя. Культура висту-пає як системоутворююча структура, в рамках якої здійснюється виховний процес. Через при-зму культури майбутній педагог формує профе-сійно-педагогічний світогляд, творчий потенці-ал і особистісні якості. Для реалізації ідей базо-вої моделі культури вчителя музики у виховно-му процесі вищої школи необхідно вирішувати наступні завдання: створення умов для макси-мально повного освоєння духовних та мистець-ких цінностей, накопичених українським суспі-льством, людством; надання допомоги майбут-ньому фахівцеві в розкритті його внутрішнього потенціалу, сприяючи його професійній само-реалізації; стимулювання студента до пошуку індивідуального музично-педагогічного та по-ведінкового стилю; акцентуація цінностей на-ціональної культури, створення аксіом-культурного освітнього середовища у соціоку-льтурній та професійній діяльності; стікі пози-тивні тенденції щодо професійної самореаліза-ції, впевненість у своїх професійних та особисті-сних якостях тощо [5]. Підійшовши до виховного процесу студен-тів у вищому навчальному закладі з позицій 

його аксіологізації, варто відмітити, що основ-ними виховними силами вищої школи є співто-вариство студентів, педагогічний колектив з орієнтацією на особистість викладача, цілий спектр громадських організації, кожна з яких має свою систему цінностей і визначає зміст, форми і методи виховної роботи. Повноцінний розвиток особистості майбутнього вчителя му-зики полягає у поєднанні трьох сфер: когнітив-ної, емоційної і діяльнісної. Триєдність сфер повноцінного розвитку особистості виступає підґрунтям для розвитку професійної аксіосфе-ри майбутнього вчителя музики.  Найвірнішим орієнтиром у виховному про-цесі сучасної вищої школи є духовність вчителя музики, що розвивається на трьох рівнях, які поєднуються і відбиваються на його внутріш-ньому світі, що виражається через уміння посту-пати відповідно до своїх етичних переконань, за допомогою дій, що демонструють гармонійне співвідношення особистих потреб і потреб ото-чення викладачів, студентів, учнів тощо. Найви-щим проявом духовності особистості є здатність творити добро і уміння виразити себе, свій поте-нціал і внутрішній світ через цей процес [5].  Важливим аксіологічним чинником для майбутнього вчителя музики вважаємо вико-нання своєї вчительської місії, свободу у воле-виявленні та донесенні свого таланту до лю-дей. Видатний мислителем Н. Бердяєв наголо-шував, що свобода особистості не є її право, це поверхневий погляд, свобода є обов'язок, вико-нання покликання. Як зовнішня так і внутріш-ня поведінкові зони людини знаходяться у пос-тійному пошуці між обов'язком та совістю. Ду-ховно багата особистість у своїх намірах і вчин-ках покладається не тільки і не стільки єдиним обов'язком, але і велінням совісті.  У ряді духовних цінностей особливе місце займає краса: гармонійність, досконалість, цілі-сність, як орієнтири самовдосконалення. Від-чуття себе, як частини світової спільноти і пла-нети, як єдиної «інстанції», що забезпечує існу-вання людства, не викличе знецінювання само-бутності. Саме завдяки самореалізації значною цінністю для неї повинні стати праця як творче явище. Усвідомлення мирного й екологічно безпечного життя – гаранта продовження існу-вання людської цивілізації. Приведені цінності активно пропагуються засобами масової інфор-мації, є основою діяльності різних структур і повинні стати безперечними орієнтирами духо-вно-етичного виховання молоді України.  
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Вільний вибір ціннісних орієнтирів як кон-цептуальну базу навчально-виховного процесу приймається вищою школою як багатовимірне явище, у поєднанні виховання і навчання. Сис-тема аксіологічних орієнтирів у вищій школі базується на національних цінностях, що кон-центрують в собі загальнолюдське і сакрамен-тальне, що стимулюватиме духовний розвиток особистості фахівця.  Патріотизм виступає унікальним зосере-дження любові до Батьківщини, планети Земля, улюбленого заняття, праці, родини, культури, традицій тощо. Завдяки усвідомленому почут-тю патріотизму доформовується повноцінний особистісний розвиток професіонала – вчителя музики новітнього формату. Характерним для патріотичного виховання є людиноцентризм, адже виховання організовується для людини з метою її особистісного вдосконалення, духов-ного зростання і національного самоусвідом-лення. Патріотизм це перш за все здатність за-лучитися до ідеї про вищий сенс буття, що до-зволить формування таких якостей особистос-ті, як відповідальність, доброзичливість, толе-рантність, милосердя – важливих для кожного громадянина-патріота. Педагогіка використовує потужний вплив прикладів патріотичної поведінки, спостере-ження й аналіз вчинків героїв – ефективний прийом прикладного запровадження в свідомо-сті ціннісних світоглядних категорій, як поведі-нкових установок.  Ціннічно-орієнтоване виховання неможли-ве без розвитої оцінної сфери особистості. Зрі-лий педагог використовує реальні ситуації, в яких студент повинен діяти згідно власному ціннісному орієнтиру і самостійно обраній куль-турній тактиці, без повчань і прописних істин, без тиску з боку викладача, без нав’язування цін-ностей. Виховна дія відбувається з моменту за-пропонованого вибору з опорою на ідеали, яко-го важко досягти, проте потрібно прагнути.  Аксіологізація музично-педагоічної освіти виступає потужним ресурсом осмислення та перетворення системи знань через ціннісне осмислення у світогляд як систему цінностей.  Аксіологічний підхід, за Г. Щербаковою [11], дає змогу усвідомити, що формування цін-ностей в музично-педагогічному процесі ство-рює майбутньому вчителю музики фундамент для особистісної музично-педагогічної світобу-дови, та творчого професійного світомоделю-вання. Визначення музично-педагогічного про-

стру вчителя музики здійснюється відповідно до вироблених світоглядних переконань та ідеалів. Ми цілком свідомі в тому, що наш науковий інтерес значно глибший, проте розглянуті нау-кові позиції дозволить зорієнтувати напрямок авторського бачення аксіологізаційних зрушень у напрямку аксіологізації музично-педагогічної освіти. Потужний пласт наукових розробок та наші наукові спроби осягнути проблему аксіологіза-ції музично-педагогічної освіти не вичерпує проблему педагогічної аксіології в умовах мо-дернізації професійно-педагогічної освіти. Іс-нує цілий ряд запитань, відповіді на які ще зна-ходяться в стадії формулювання: визначення поняття «педагогічна аксіологія» у світлі сучас-них культурологічних та професійно-педагогічних, зокрема музично-педагогічних підходів; розуміння ролі культури як духовного адаптора й тьютора світоглядної основи педа-гогічної аксіології; зміна ціннісних пріоритетів в контексті розбудови незалежності України; формування змісту навчально-виховної діяль-ності вчителя музики – творчого наставника, педагога-просвітителя; протиріччя в сучасній системі підготовки педагогічних кадрів новіт-нього формату тощо. 
Список  використаних  джерел  1. Андрущенко В. Філософія освіти ХХІ століття: пошук пріоритетів // Філософія освіти. – 2005. – № 1. – С. 5–17.  2. Каган М.С. Философская теория ценности / М.С. Ка-ган. – СПб. : ТОО ТК Петрополис, 1997. – 205 с. 3. Калюжна Т.Г. Педагогічна аксіологія в умовах модер-нізації професійно-педагогічної освіти: монографія – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 128 с. 4. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. – К. : Гра-мота, 2005. – С. 78.  5. Козир А.В. Вступ до акмеології мистецькоїосвіти: навч.-метод. посібник / А.Козир, В.Федоришин. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 260 с. 6. Корсак К. В. Соціально-філософський аналіз тенден-цій розвитку тріади «людина-суспільство-освіта» на початку XXI століття. – С. 16.  7. Олексюк О.М. Педагогіка духовного потенціалу осо-бистості: сфера музичного мистецтва : навч. посіб. / О. М. Олексюк, М. М. Ткач. – К. : Знання України, 2004. – 264 с.  8. Розанов В.В. Сумерки просвещения / В.В. Розанов. – М. : Педагогика, 1990. – 620 с. 9.  Сластёнин В.А. Педагогика : учеб. пособ. для студ. пед. учеб. завед. / В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – М., 2000. – 423 с.  10. Ушинский К.Д. Собрание сочинений / К.Д. Ушинский. – Т. 2. – М.-Л. : Изд-во АПН РСФСР, 1948. – 655 с. 11.  Щербакова А.И. Аксиологический подход к музыке и музыкально-педагогическому образованию / А.И. Щербакова // Проблемы и перспективы педагогиче-ского образования в ХХІ веке. – М., 2000. – С. 15-25.  12. Философский словарь / под ред. И.Т.Фролова. – М.: Политиздат, 1987. – 590 с. 

Т е тя н а  ЖИ ГІ Н А С  •  Аксіологізація процесу підготовки майбутнього вчителя музики –  пріоритетний напрямок модернізації вищої педагогічної освіти 



196 НАУКОВИЙ  ВІСНИК  МНУ  ІМЕНІ  В .  О .  СУХОМЛИНСЬКОГО .  ПЕДАГОГІЧНІ  НАУКИ  

References 1. Andrushchenko V. Filosofiya osvity KHKHI stolittya: poshuk priorytetiv // Filosofiya osvity. – 2005. – № 1. – S. 5–17. 2. Kahan M.S. Fylosofskaya teoryya tsennosty / M.S. Kahan – SPb.: TOO TK Petropolys, 1997. – 205 s. 3. Kalyuzhna T.H. Pedahohichna aksiolohiya v umovakh modernizatsiyi profesiyno-pedahohichnoyi osvity: monohrafiya – K.: Vyd-vo NPU imeni M.P.Drahomanova, 2012. – 128 s. 4. Kremenʹ V. H. Osvita i nauka v Ukrayini – innovatsiyni aspekty. Stratehiya. Realizatsiya. Rezulʹtaty. – K. : Hramota, 2005. – S. 78. 5. Kozyr A.V. Vstup do akmeolohiyi mystetsʹkoyiosvity: navch.-metod. posibnyk / A.Kozyr, V.Fedoryshyn. – K.: NPU imeni M.P.Drahomanova, 2012. – 260 s. 6. Korsak K. V. Sotsialʹno-filosofsʹkyy analiz tendentsiy rozvytku triady «lyudyna-suspilʹstvo-osvita» na pochatku XXI stolittya. – S. 16.  

7. Oleksyuk O.M. Pedahohika dukhovnoho potentsialu osobystosti: sfera mu- zychnoho mystetstva : navch. posib. / O.M. Oleksyuk, M.M. Tkach. – K.: Znannya Ukray-iny, 2004. – 264 s. 8. Rozanov V.V. Sumerky prosveshchenyya / V.V. Rozanov. – M.: Pedahohyka, 1990. – 620 s. 9. Slastënyn V.A. Pedahohyka : ucheb. posob. dlya stud. ped. ucheb. zaved. / V.A. Slastënyn, Y.F. Ysaev, A.Y. My-shchenko, E.N. Shyyanov. – M., 2000. – 423 s.  10. Ushynskyy K.D. Sobranye sochynenyy / K.D. Ushynskyy. – T. 2. – M.-L.: Yzd-vo APN RSFSR, 1948. – 655 s. 11. Shcherbakova A.Y. Aksyolohycheskyy podkhod k muzyke y muzykalʹno-pedahohycheskomu obrazovanyyu / A.Y. Shcherbakova // Problemy y perspektyvy pedahohy-cheskoho obrazovanyya v KHKHI veke. – M., 2000. – S. 15-25.  12. Fylosofskyy slovarʹ / pod red. Y.T.Frolova. – M.: Polytyz-dat, 1987. – 590 s. 
 

Т е тя н а  ЖИ ГІ Н А С  •  Аксіологізація процесу підготовки майбутнього вчителя музики –  пріоритетний напрямок модернізації вищої педагогічної освіти 

Жигинас  Т .  В .   
АКСИОЛОГИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ –  

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье прослеживаются этапы профессиональной подготовки будущих учителей музыки в 
аксиологического аспекте. Подчеркивается осознанно-положительное отношение к моральным и 
этическим феноменов. Отмечается, что проявление результатов работы учителей нового поко-
ления базируется, прежде всего, на их моральных качествах и поведении. Аксиологизации процесса 
подготовки будущего учителя является одним из приоритетных направлений модернизации выс-
шего педагогического образования. В статье проведен анализ ведущих тенденций данного процес-
са, уточнены аксиологические ориентиры личностного развития и подходы в формировании цен-
ностных ориентаций будущих учителей музыки. 

Ключевые  слова :  аксиологизации, ценностные ориентации, учитель-просветитель, педагог 
нового поколения и др. 
 
Zhyhynas T.   

AXIALOLOGIZATION OF THE PROCESS FOR PREPARATION  
OF THE FUTURE MUSIC TEACHER – A PRIORITY DIRECTION OF MODERNIZATION  

OF HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION  
At the present stage of dynamic development of society there are radical changes and affect the proc-

esses associated with the entry Ukraine into European and world educational space. Domestic concept of 
teacher education imbued with the preparation of a qualitatively new generation of teachers a high level of 
general and vocational teacher culture, formed intellectually and morally mature person whom you can 
entrust the most crucial mission – the formation of the spiritual world of students. 

Value-oriented national education system involves primarily conscious, positive attitude to moral and 
ethical phenomena as the manifestation of the work of teachers new generation is based primarily on their 
moral character and behavior, enabling modern school youth gain valuable reference and key life compe-
tencies leaning on a solid foundation – the foundation of modern national education – of values. The need to 
strengthen axiological training future teachers is one of the priorities of modernization of education degree. 
Philosophical and educational branch of values based on an understanding on the nature of values, a combina-
tion of objective and subjective in them values the relationship with the social and cultural factors reveals spe-
cial mechanisms of emergence and operation in relation to paradigmational axiological laws and principles . 

It has long been embodied Ukrainian school for several generations of respectful attitude to teachers, 
who low bow. as «ratobortsyu truth and goodness», «hope and glory» national teacher for K. Ushynskym. 
K. Ushynskyy one of the first to put the anthropological principle, which involves the recognition of the in-
tegrity of the person as an organic unity of spiritual and physical nature of man. He set the primary axio-
logical characteristics of teachers teaching the national school. According to the basic principles of axiologi-
cal educational concept that obviously modernized and relevant, highest value in the pedagogical process 
are a human visitor and teacher. 

Key words:  aksiolohizatsiya, values, teacher, educator, educator of the new generation and more.  Стаття надійшла до редколегії 05.05.2017 
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Одна з особливостей сучасних форм соціо-динаміки полягає в інтенсивній інтеграції культурно-інформаційних процесів у різних країнах і регіонах світу. Як наслідок, відбува-ється формування нового соціокультурного простору, що зумовлює становлення нових пріоритетів, зміну національного менталітету, суспільної свідомості, культурних традицій. Особливо яскраво це виявляється в суспільст-вах перехідного типу, які найбільше підпада-ють під вплив різних інформаційно-культурних потоків, продукуючи неоднозначні, а то й супе-речливі цінності. У науковій літературі набули визнання різ-ні погляди на визначення сутності цінностей. Загалом, можна виокремити два підходи до їх розуміння. Перший підхід (Л. Архангельський, В. Тугарінов, І. Фролов, Я. Щепанський) пов’яза-ний з трактуванням цінностей як значущості. Послідовники другого підходу (А. Здравомис-лов, Л. Рубінштейн, В. Ядов) акцентують на їх вторинному, похідному від людського буття, характері. Водночас у наукових джерелах представле-но й інші інтерпретації цінностей, вивчення яких сприятиме уточненню та конкретизації провідних ознак цінностей, виявленню різних їх типів і груп. Мета статті – базуючись на теоретичному аналізі наукової літератури, розкрити сутнісні характеристики цінностей на рівні культури та на рівні особистості. Вагомий внесок у теорію цінностей зробив А. Маслоу, який запропонував розрізняти три рівні цінностей:  

1) загальнолюдські, що покладаються в ос-нову «загальних для всіх здорових лю-дей», породжуються фундаментальними потребами людського організму;  2) цінності певних груп людей;  3) цінності «специфічних індивідів». У більш концентрованому вигляді цінності розглядаються А. Маслоу як вибіркове настановлення, яке породжується потре-бами, а іноді просто ототожнюється з ними. При цьому «потреби або цінності пов’язані одна з одною ієрархічно та емо-ційно» [10, 154]. До основоположних цінностей культури А. Маслоу відносить: чесність, гуманізм, повагу до особистості, служіння суспільству, демокра-тичне право кожної людини на свободу вибору, право на життя та одержання медичної допо-моги, взаємодопомогу, порядність, справедли-вість та інші. Цінність пов’язана з уявленням про те, що має найвище значення як окремої людини, так і для суспільства загалом; вона детермінує спе-цифіку ставлення до світу. При цьому саме по-няття цінності може використовуватися у та-ких значеннях: «життєві сенси або життєво-практичні настановлення»; «суб’єктивний об-раз або уявлення, що має антропологічний ви-мір (значущий для людини»; «орієнтир (інди-відуальний або соціальний); культурно-істо-рична константа (однак у межах однієї культу-ри може відбутися зміна ціннісних орієнта-цій)» [6, 31]. Доволі ґрунтовну характеристику поняття «цінність» пропонує Ф. Василюк, стверджуючи, 
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КУЛЬТУРНІ ТА ОСОБИСТІСНІ ЦІННОСТІ:  
ЛОГІКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 

Стаття присвячена розкриттю сутності культурних та особистісних цінностей, встанов-
лення їх взаємозв’язку та взаємозумовленості. Розглянуто різні наукові підходи до визначення ос-
новних характеристик та ознак цінностей. Встановлено, що система цінностей, закріплених у 
практичній діяльності людей, та сама ця діяльність створюють культуру, яка охоплює духовну 
та матеріальну сфери існування суспільства, постає формою свободи і творчості, засобом само-
реалізації основних цінностей людини. Цінності особистості акумулюють основний зміст власти-
вого їй духовного світу і водночас забезпечують залучення до соціальної взаємодії з орієнтацією на 
культурні цінності певного суспільства. 

Ключові  слова :  культура, цінності, особистість. 
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що цінність не можна зводити ані до норми, ані до настановлення. Конкретизуючи свої погля-ди, він пише: «Цінність – не є предметом мого бажання або потреби чи мотиву, оскільки мо-тив завжди має «корисні цілі», мотив завжди «мій», «твій» чи «його», і в мені він бореться лише за свій інтерес. Щодо цінності, вона, по-перше, може бути «нашою», по-друге, в інтра-психічному просторі всередині особистості ви-конує не диференціюючі, а інтеграційні функ-ції. Це не означає, що цінність поєднує все, що завгодно. Цінність – це не емоція. Емоція – при-мхлива і нестійка, залежить від миттєвої ситуа-ції і миттєвого стану, натомість, цінність – ста-більна, стійка, надситуативна. Цінність – не правило, не норма. Норма існує як щось зовніш-нє, … як обов’язок або більш-менш занурена в мене, навіть зрощена зі мною, але така, що зав-жди відчувається як імплементація іншого або інших у мене. Джерело цінності – внутрішнє, вона переживається як те, що народжується зсередини» [2, 154]. При цьому на цінності пок-ладаються доволі різноманітні функції: забез-печення орієнтації людини в житті, підтриман-ня соціального порядку, виконання ролі механі-зму соціального контролю. Свою типологію цінностей пропонують С. Давидов та А. Рогова, поділяючиїх на групи: 1) за об’єктивними характеристиками явищ, що виступають цінностями (матеріальні та духовні, великі й малі); 2) за суб’єктом (цінності суспільства, наро-ду, нації, партії, колективу, індивіда); 3) за типом потреб індивіда (економічні, політичні, релігійні) [5, 8]. У системі цінностей соціального суб’єкта дослідники пропонують вирізняти такі їх типи: сенсожиттєві (про добро і зло); універсальні (вітальні, демократичні, цінності громадського визнання (працелюбність), цінності міжособис-тісного спілкування (чесність), цінності особис-тісного розвитку; партикулярні: традиційні (любов до сім’ї, малої батьківщини), релігійні, урбаністичні, пов’язані з особистим успіхом, колективістські (взаємодопомога, солідарність). Чотири основні системи цінностей виокре-млюють В. Гаврилюк і Н. Трикоз, залічуючи до них: 
– сенсожиттєву систему, що поєднує цінно-сті людського життя, визначає цілі буття, людської сутності, цінності свободи, пра-вди, краси, тобто загальнолюдські цінно-сті; 

– вітальну систему – цінності збереження та підтримки повсякденного життя, здо-ров’я, безпеки, комфорту; 
– інтеракційну систему – цінності та су-дження, які мають важливе значення для міжособистісного та групового спілку-вання: гарні відносини, спокійна совість, влада, взаємодопомога; 
– соціалізаційну систему – цінності, які ви-значають процес формування особистос-ті: ті, що соціально схвалюються або за-перечуються [4, с. 96]. Унаслідок аналізу основних типів ціннос-тей, Б. Барабанщиков вирізняє три рівні їх орга-нізації: 
– найбільш узагальнені, абстрактні ціннос-ті: духовні, соціальні, матеріальні; духов-ні цінності, які, у свою чергу, диферен-ціюються на пізнавальні, естетичні, гума-ністичні та ін., соціальні – цінності соціа-льної поваги, соціальні досягнення, соці-альної активності та ін.; 
– цінності, які зміцнюються в життєдіяль-ності і виявляються як властивості осо-бистості: товариськість, допитливість, активність, домінантність тощо; 
– найбільш характері способи поведінки особистості, що виявляються в реалізації та закріпленні особистісних властивос-тей [1, 28–29]. Проведені ним емпіричні дослідження за-свідчили, що цінності-ідеали пов’язані з конк-ретними формами і способами поведінки. Фор-муванню таких цінностей сприяють певні осо-бистісні властивості, хоча зв’язок особистісних властивостей і цінностей має багатозначний характер. Так, одна й та сама властивість спів-відносна з різними цінностями, а останні – од-ночасно з декількома способами поведінки. Цінності-ідеали можуть реалізовуватися через поведінку, зумовлену або цією цінністю, або спрямованістю на реалізацію інших цінностей. Разом із тим, вони можуть залишатися нереалі-зованими, що може стати причиною внутріш-ньоособистісного конфлікту. Конкретний про-яв цінностей у поведінці людини залежить від характерної для неї структури цінностей [1, 30]. Людина усвідомлює світ крізь призму цін-ностей. Соціальний світ сприймається нею крізь призму соціальних цінностей, які можуть належати до різного рівня: глобальні цінності – добро, краса, свобода тощо або наближені до буттєвого життя – гарна сім’я, добробут, діти та ін. Перед кожною конкретною людиною постає 
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проблема співвіднесення цінностей суспільст-ва, культури та її власних [8, 51]. Під час розгляду цінностей суспільства спектр розуміння варіює від будь-якої осягне-ної соціальної норми до усвідомленого суспіль-ством сенсу життя. У життєдіяльності суспільс-тва цінності виконують роль інтегруючих, соці-алізуючих, комунікативних основ, які забезпе-чують регуляцію соціальних відносин у вигляді специфічних систем норм контролю, соціаль-них інституцій та орієнтирів щодо цілеспрямо-ваних дій людини [3, 16]. Специфіка цінності як компонента культу-ри полягає в тому, що цінність виявляє людсь-кий вимір культури, втілює в собі ставлення до форм людського буття, людського існування. Вона характеризує людський вимір суспільної свідомості, оскільки проходить крізь особис-тість, її внутрішній світ. Цінність – це щось усе-проникаюче, що визначає сенс і всього світу, й кожної особистості, й кожної події, й кожної людини. Тому культура в її аксіологічному зрізі має розумітися як міра одухотворення соціаль-них і природних відносин, міру олюднення та гуманності яких вона уособлює. Тобто людина як частина культури уособ-лює сукупність основних способів виробництва і взаємодії з природою, що визнаються і проду-куються суспільством, зміст діяльності різних соціальних інститутів та інших регуляторів со-ціальної життєдіяльності, а також охоплює ві-рування, ієрархію цінностей, мораль, особливо-сті соціальної поведінки і міжособистісного спі-лкування, мову, способи передачі досвіду від покоління до покоління. Духовно-світоглядна основа кожного суспі-льства фіксує його внутрішню єдність і кон-кретно-історичну цілісність. При цьому зміни, що відбуваються в соціокультурних орієнтирах, спричинюють зміни в соціально-економічних і культурно-історичних процесах, динаміку сус-пільного розвитку в цілому та кожної особисто-сті зокрема. При цьому провідним чинником культурного розвитку людини і суспільства постає сенсотворна людська діяльність, що ви-являється в свідомому і вільному цілепокла-данні та передбаченні людьми наслідків своїх дій і вчинків. Якщо розглядати світоглядну модель лю-дини, тобто деяку еталонну для суспільства систему цінностей особистості, можна одержа-ти нову абстрактну конструкцію, яку І. Красин-ська пропонує позначати поняттям «особис-

тісний зразок певної культурно-історичної епо-хи» [9]. У цьому зразку «сконцентровано соці-ально можливі й водночас бажані, тобто свідо-мо схвалювані людиною цінності, на які спря-мована особистість». Іншими словами, «особис-тісний зразок є способом існування системи ціннісних орієнтацій особистості в суспільст-ві» [9, 446]. Враховуючи адекватність особистісного зразка як моделі системи цінностей, перекона-на І. Красинська, можна стверджувати, що «він відображає основні властивості системи цінно-стей, зокрема, динамічність та адаптивність, тобто здатність змінювати у часі та пристосо-вуватися до нових зовнішніх умов. При цьому уявляється доцільним розглядати трансформа-ції, яких зазнає система цінностей особистості в межах однієї культурно-історичної епохи як модернізацію особистісного зразка, а перехід до іншої епохи пов’язувати з народженням но-вого особистісного зразка» [9, 446]. Розгляд соціокультурних трансформацій крізь призму модифікацій особистісного зразка дає змогу не лише визначити та схарактеризувати зміни системи цінностей особистості, а й зрозуміти внутрішні чинники, мотиви і причини цих змін. Загалом, система особистісних цінностей формується в процесі перетворення індивідами змісту суспільних цінностей, об’єктивованих у творах матеріальної і духовної культури, в сти-мули і мотиви особистісної поведінки. Зазви-чай, для особистісних цінностей характерне високе усвідомлення, вони віддзеркалюються у свідомості у вигляді ціннісних орієнтацій і слу-гують важливим чинником соціальної регуляції взаємовідносин людей і власної поведінки ін-дивіда [1, 28]. У кожного може існувати своя система цінностей, яка вибудовується в певно-му ієрархічному взаємозв’язку. Але ці системи є індивідуальними лише постільки, поскільки індивідуальна свідомість відображає суспільну свідомість. Інтеріоризація цінностей як свідо-мий процес відбувається лише за умов наявнос-ті в людини здатності вирізняти серед множин-ності явищ ті, які мають для неї певне значення (задовольняють її потреби та інтереси). Надалі, залежно від умов, близьких і далеких цілей життя, можливостей їх реалізації, привласнені цінності перетворюються на конкретну струк-туру. Інтеграція соціальних й особистісних цін-ностей набуває відображення в змісті суспіль-ної свідомості, а також у цілях, мотивах, ідеалах, 
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настановленнях особистості, уособлюється в системі ціннісних орієнтацій, які регламенту-ють діяльність індивіда. До основних складових системи цінностей І. Ісаєв відносить: 1) ціннос-ті, пов’язані з утвердженням суспільної значу-щості діяльності; 2) цінності, що задовольня-ють потребу у спілкуванні з оточуючими, обмін духовними цінностями; 3) цінності, орієнтовані на залучення до світової культури, постійне самовдосконалення; 4) цінності, які дають лю-дині змогу самореалізуватися в професійній діяльності та житті; 5) цінності, що задовольня-ють прагматичні потреби особистості; 6) ін-струментальні цінності або цінності-засоби [7]. Безумовно, особистісна ієрархія цінностей та ієрархія цінностей у соціальному оточенні людини не завжди збігаються, іноді вступаючи в конфлікт між собою. У цьому разі перед осо-бистістю постає питання морального вибору: або відмовитися від власних цілей-цінностей і підвищити в такий спосіб здатність до вижи-вання в соціумі, або дотримуватися своїх цінно-стей усупереч наявній дійсності. І перше, і друге має негативні наслідки для особистості. Саме належність особистості до певного суспільства визначає її соціальну та психологіч-ну сутність. Особистість завжди є соціальною істотою, а соціум, впливаючи на неї, певною мірою визначає її життєвий шлях, формує сис-тему цінностей. Тому для ефективності інтегра-ції особистості в суспільство, оволодіння пози-тивним соціальним досвідом, зменшення ризи-ків і деструктивних впливів у процесі її соціалі-зації необхідно, з одного боку, забезпечити ін-теріоризації нею цінностей і нормативних регу-ляторів поведінки, прийнятих і визнаних у сус-пільстві, а з іншого – створення механізмів міні-мізації та нівеляції негативних його впливів. Отже, підсумовуючи викладене, можна зро-бити висновок, що спектр розуміння цінностей варіюється від будь-якої осягнутої особистістю норми до усвідомленого суспільством сенсу життя. Витоки цінностей сягають культури, ство-рюють її стрижень, характеризують пріоритети в різних сферах соціокультурної життєдіяльно-сті. У ціннісному аспекті культура – це своєрід-ний соціальний механізм, що виявляє, система-тизує, впорядковує, адресує, відтворює, збері-гає, захищає, розвиває й передає цінності у сус-пільстві. Система соціальних цінностей і норм, закріплених у практичній діяльності людей, та сама ця діяльність створюють культуру, яка 

охоплює духовну та матеріальну сфери існуван-ня суспільства, постає формою свободи і твор-чості, засобом самореалізації основних ціннос-тей людини. Цінності особистості акумулюють основ-ний зміст властивого їй духовного світу і вод-ночас забезпечують залучення до соціальної взаємодії. Це особлива психологічна реальність, яка слугує найвищим критерієм для орієнтації в світі, стійке, вибіркове ставлення людини до сукупності матеріальних і духовних благ, що презентуються культурою певного суспільства. Перспективи подальших досліджень поля-гають у визначенні методологічних засад фор-мування ціннісної сфери особистості. 
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Зарединова  Э .  Р .   
КУЛЬТУРНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ: ЛОГИКА ВЗАИМОСВЯЗИ 

Статья посвящена раскрытию сущности культурных и личностных ценностей, установле-
нию их взаимосвязи и взаимообусловленности. Рассмотрены различные научные подходы к опреде-
лению основных характеристик и признаков ценностей. Установлено, что система ценностей, 
закрепленных в практической деятельности людей, и сама эта деятельность создают культуру, 
которая охватывает духовную и материальную сферы существования общества, является фор-
мой свободы и творчества, средством самореализации основных ценностей человека. Ценности 
личности аккумулируют основное содержание присущего ей духовного мира и одновременно обес-
печивают включение в социальное взаимодействие с ориентацией на культурные ценности опре-
деленного общества. 

Ключевые  слова :  культура, ценности, личность.  
Zaredinova E.   

CULTURAL AND PERSONAL VALUES: LOGIC OF INTERCOMMUNICATION 
The article deals with the essence of cultural and personal values, establishing their interrelation 

and interconditionality. Different scientific approaches determining basic characteristics and value features 
are considered. It is settled that the system of values used in practical people’s activity and the activity itself 
create a culture that combines spiritual and material spheres of the society existence, being the form of free-
dom and creativity, a means of self-realization of main values. Personal values accumulate basic spirit of the 
world and at the same time provide the orientation to the cultural values of any society. 
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It is impossible for life to prepare a person for professional activity. About 5% of theoretical and 20% of professional knowledge is updated every year. Forms of training of the future tutors of pre-school educational institutions in higher educa-tional establishments are very diverse. Only taken in judicious combination they allowed successfully to carry out group and individual teaching, steadily and consistently improve the level of professional training of the future tutors of pre-school educa-tional institutions, closely link it with their educa-tion, personal development and professional train-ing. That is why, according to V. Semychenko, pri-ority in training of the future pedagogue is «developing of the mechanisms of self-realization», which is possible thanks to this organization of the main forms of teaching (lectures, seminars, practi-cal lessons), aimed at «creating the conditions for the differentiated learning of the students the fac-tors of their own activity (positive and negative) and their correction and self-correction» [10, 46]. Forms of training and the choice of one or another active method of organization depend on the pref-erences of the teacher. 

In psychological-pedagogical literature the problems of the use of interactive methods of in-teraction were studied on different levels: a num-ber of works is devoted to the use and determina-tion of the effectiveness of interactive technologies in the educational process of higher educational institutions (L. Pyrozhenko, O. Pometun, T. Re-mekh, M. Vynohradova, M. Skrypnyk, O. Yelnikova, H. Selevka, L. Biekirova, O. Komar, H. Krivchikova, L. Melnyk, N. Pavlenko, T. Serdiuk etc.). The re-searches of N. Suvorova, V. Lozova, L. Zaretska, H. Trotsko, M. Smetanskyi and other prove that such interaction can be organized using the intro-duction into the educational process interactive methods of teaching. The goal of the article is to conduct the analy-sis of using interactive teaching methods in the process of preparation of the future tutors of pre-school educational institutions to the work with children of pre-school age. Effective means of preparation of the future tutors to the work with children of pre-school age is the method of SWOT analysis. The acronym SWOT was first introduced in 1963 in Harvard at 
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USAGE OF FORESIGHT-GAMES, SWOT-ANALYSIS  
AND THE INTERNET RESOURCES AS THE MOST EFFECTIVE 

FORMS OF TEACHING ORGANIZATION IN THE PROCESS  
OF PREPARATION OF THE FUTURE TUTORS TO THE WORK 

WITH CHILDREN UNDER SCHOOL AGE 
Analysis of using interactive methods of teaching interworking in the process of preparation of the fu-

ture tutors of pre-school educational establishments to the work with children of pre-school age has been 
done in the article. It is mentioned that the method of SWOT-analysis, foresight-games and the Internet re-
sources (blogs, skype-lectures, multimedia presentations, etc.) are efficient means of preparation of the fu-
ture tutors to the work with children of pre-school age. It is found out that ability of a student to think, to 
see the object of research «from the side», are prior in conducting SWOT-analysis as a method for prepara-
tion of the future specialists; the technology of foresight has guaranteed optimal opportunity for develop-
ment of students’ ability to solve their future professional tasks. Foresight is the technology of long-term 
prognostication of scientific-technological and social development, based on the experts’ inquiry. The atten-
tion is concentrated on the fact that to media resources belong: the press (newspapers, magazines, books), 
radio, television, the Internet, cinematograph, sound recordings and video recordings, videotext, teletext, 
billboards and advertising, home video centers, which combine television, telephone, computer and other 
lines of connection. To multimedia educational technologies also belong electronic resources, video materi-
als, instruments of WEB 2.0: forums and blogs, webinars, podcasts, video conferences, virtual worlds, elec-
tronic libraries, WIKI. Didactic abilities of video materials have been singled out.  

Key words:  future tutor, professional preparation, children of pre-school age, method SWOT-analysis, 
foresight-games, Internet-resources, blog, Skype-lecture, multimedia presentation.  
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the conference on problems of business-policy by Professor K. Andrews. At first the SWOT analysis was used for articulating and structuring knowl-edge about the current situation and trends. In 1965, four professors of Harvard University – Ler-aned, Christensen, Andrews, Guth proposed a tech-nique of using the SWOT model for developing strategy of behavior of the organization. Whereas the SWOT-analysis does not contain economic categories in general, it can be applied to any or-ganizations, individuals and countries to build strategies in various sectors of activity [2, 64-65]. SWOT analysis is the analysis in the strategic planning, which consists of dividing the factors into four categories, namely: strong (advantages) (strengths) and weak (disadvantages) sides of the problem, opportunities (abilities) that appear un-der the terms of its implementation and risks (threats) associated with its implementation. Pri-ority in the conduct of the SWOT-analysis as a method for the preparation of the future profes-sionals is the ability of a student to think and to look at the object of the study «look from the side». After working with a variety of interactive training methods of interaction, we have introduced tech-nology of foresight, which, in our opinion, provided optimal opportunity to develop the ability of stu-dents to solve future professional tasks. The fore-sight is the technology of long-term forecasting of scientific, technological and social development, based on a survey of experts. The term «foresight» (from the English «foresight» – «look into the future») has been actively used in the late 1980-s [9, 130]. N. M. Semenova notes that, since the 90-ies of XX century, the foresight has been actively used by the government of the United States, Great Britain, Germany, Japan and Australia. N. V.Sheliubska indi-cates that foresight studies are considered an in-dispensable tool of innovation policy in more than 40 countries, including Latin America, China and South Korea [14, 12]. The essential feature of the foresight is that the future can be presented in various ways, for example: narrative exposition from the words of a man or a group of people (subjective future); nar-rative description with elements of analysis, gener-alization of previous conclusions, allegedly made after the results achieved (analytical future); the results of testing, questionnaires, various inquiries, potential indications of the future (objective fu-ture); plans and programs of action, protocols, commitments, characteristics, compiled by the 

foresight forms (tactical future); reporting materi-als on the results achieved, the work done, amounts received, etc. (fixes future). Traditionally the stages of conducting fore-sight are offered, namely: the precise definition of the purposes of the study; involvement of different stakeholders into the process of formulating objec-tives of the study; definition of areas of responsibil-ity and the authorities of the executives; guidance on the practical application of research results; development of implementation plan of realization of the research results at its early stages; rapid dis-semination of information about the course of the research and its objectives, as well as stimulating the implementation of the resulting recommenda-tions [5; 6].  The main condition of this technology is the use in any foresight project of combination of tech-niques for the successful implementation of the tasks. Thus, the creation of scenarios of develop-ment is the most effective one as addition to the researches, performed using other methods, for example, the SWOT-analysis, PEST-analysis, Delphi method, etc. It should be mentioned that in Ukraine 92 % of young people surf the Internet or actively use it for learning. On average, 76% of students choose the digital format for getting information. This is stated in the results of the research «Education in Eastern Europe: how students use modern information technologies», conducted by Appleton Mayer. Ukraine takes the fourth place among five countries of Eastern Europe on the use of laptops by students (19 %), computers (0.6 %), electronic books (1.1 %) in the process of learning [11]. Under the conditions of growing technologiza-tion of the activity of the tutors of pre-school edu-cational institutions introduction of mass-media technologies into the practice of students prepara-tion and the search of ways of their effective usage would allow leading the quality of preparation of pre-school education specialists on the higher level. The media resources (Massmedia) include: press (newspapers, magazines, books), radio, tele-vision, Internet, cinema, sound recordings and video recordings, videotext, teletext, advertising panels, home video-centers that combine televi-sion, telephone, computer and other lines of com-munication [4, 47]. Information technologies, as a component of media resources in the vocational training system, can be introduced in the following three ways: as a cross-cutting technology – the introduction of com-
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puter technologies of individual topics, sections during the explanation of the theoretical tasks; as a basic, defining the most significant category used in this technology; as mono-technology – when the management of the training process, including di-agnosis and monitoring, rely on the use of informa-tion technologies [12].  Information and communication technologies (further ICT) is generalized notion that describes a variety of devices, mechanisms, methods, algo-rithms of information processing. The most impor-tant ICT devices are computers equipped with ap-propriate software, and the means of telecommuni-cation along with information therein. With the advent of computer networks and other related, ICT education has acquired a new quality, associ-ated primarily with the ability to quickly obtain information from any point of the globe. Via a global computer network the Internet instant ac-cess to global information resources (digital librar-ies, databases, repositories of files, etc.) is possible. As a rule, the following didactic tasks, solved with the help of ICT, are defined [7, 26]: improving the organization of teaching; acceleration of the access to the achievements of pedagogical practice; increasing motivation to learning; intensification of the learning process, possibility of attracting stu-dents to research activities; flexibility of the learn-ing process. Information technology is one of the most important directions of development of higher pedagogical education. So, according to re-searchers, there are four fundamental reasons for the introduction of information technologies in higher education: social, vocational, pedagogical and catalytic [7]. The social reasons lay in the rec-ognition of the role, which technologies play in so-ciety today. The professional reasons are in the necessity of preparation of students for such types of professional activity, which require skills of us-ing technologies. The pedagogical reasons are that technologies accompany the learning process, pro-viding more opportunities of communication that allows building teaching on a qualitatively new basis. Scientists distinguish the didactic potential of video, namely: 1) modern video equipment can combine all possible means of visual display and direct display of various objects and processes re-mote from the audience and unavailable for group viewing by other means (for example, during an excursion); 2) modern video equipment allows to record and play back audio-visual material in a didactic mode, with a certain didactic purpose [1]. 

Let’s define the following functions of audio-visual materials: information (any movie or program in the first place, is the source of information); model-ing (audio-visual material allows acquainting stu-dents with certain forms of professional language in natural conditions of its implementation and provides support for program statements); situ-ational-stimulating, because the material is being taught in communicative situations; motivational-stimulating. So, cognitive program about adapta-tion of children of pre-school age with participa-tion of doctor Ye.Komarovskyi (channel «Inter») was a powerful reason for holding seminars on the possible forms of maladjustment of pre-schoolers.  I. E. Abdrakhmanova, on the basis of the func-tional approach to audio-visual materials, identi-fied them as: 1) means of teaching audio-visual materials (film or TV program) that gives the stu-dents more information during a unit of time, than other means of learning, which contain only verbal information. Visual information affects various or-gans of the senses and the intellectual sphere of the student, contributes the greatest effect of percep-tion, processing and memorization of this informa-tion. The more analyzers are involved into percep-tion of information, the more successful the activity performed is; 2) audio-visual material is a source of information, which is a means of intellectual and educational influence; 3) one of the emotional and aesthetic means of influence; audiovisual means of communication contribute to increase the level of motivation to mastering the profession in class and outside; 4) audio-visual materials contribute to involuntary memorizing of material caused by emotional empathy of what is happening on the screen; 5) audio-visual materials can contribute to personalized learning, because, coursing the emo-tional impact, this learning tool is directed specifi-cally at each student; 6) through the combination of audio-visual sequence the movies or TV pro-grams is a source of professional speech situations and speech samples; 7) audio-visual materials con-tribute to the creation of communicational situa-tions, close to natural, stimulate mental and speech activity of students; 8) offering a variety of combi-nation of visual and verbal row, the teacher can control the perception of information by students: the visual row, presented at the second plan and not covered by the verbal, stimulates speaking; the visual row covered by the verbal can be used as a means of discovery of new concepts, particularly specific to our country and related to the vocabu-lary; 9) ability to organize work using stop-frame 
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contributes to the individualization of the ap-proach to process of specialists preparation [1].  Multimedia educational technologies also in-clude e-courses, video-materials, WEB 2.0 tools: forums and blogs, webinars, podcasts, videoconfer-ences, virtual worlds, digital libraries, WIKI. Tools WEB 2.0 from the point of view of the teacher is a modern means of network software that supports group interaction (communication between the participants) of entirely new nature, it is a possibility to fill the site with the content by themselves. The users themselves can add to the network content their blogs, articles, photos, audio and videos, leave comments, make references to the published content [3]. Blog (Eng. Blog, derived from «weblog» is «a network journal or diary of events») is a web site, the main content of which is to add regularly re-cords, images or multimedia components. Differ-ences of blog from a traditional diary are caused by the environment: blogs are usually public and in-volve third-party readers who can enter into a pub-lic debate with the author (in comments to the blog – notes or in their blogs). According to the authors’ composition the blogs can be individual or collec-tive, according to the content – thematic or general [8]. Thus, N. Khmil and S. Diachenko call the bene-fits of using social network services in educational process of higher educational institution, namely: clarity of ideology and interface of the services al-lows much of the Internet audience to save their time, bypassing the stage of adaptation of those who study to the new communicative space that allows building informal communication between a teacher and a student, and helps to organize per-sonal oriented teaching. High level of interaction between the teacher and the student ensured the continuity of the educational process beyond the classroom; the use in virtual learning groups the technology of forums, and wikis allowed all partici-pants independently or together to create network educational content that stimulated independent cognitive activity; the use of multimedia in commu-nicational space facilitated downloading and watching in a virtual study group of video-, audio-materials, interactive applications; the possibility of combining individual and group forms of work contributed to better understanding and assimila-tion of educational material, as well as the con-struction of individual educational trajectories. Common to all participants of the educational process communicative space gave the opportunity to collectively evaluate the processes and the re-

sults of work, to monitor the development of each participant and to estimate his or her contribution to the collective creativity [13, 192].  Analysis of educational and working programs of specialists preparation on the speciality «Pre-School Education» gives grounds to assert that the general problem is the low level of integration, in-terconnectedness of the courses. The fragmentary nature of the components proposed by the teach-ers of different disciplines leads to the lack of for-mation at students of system perception of the ma-terial, inefficiently affects the learning of informa-tion, complicates the analysis and synthesis of the material. So, if traditional forms of organization of teaching are prevailing during the preparation of the future tutors in higher educational institution (discussions, debates, «round tables», group work), active forms of interaction are situational and in-consistent, and involvement of the social network services into the educational process of institutions of higher education is the exception rather than the rule. In our opinion, such forms of organization of learning as: the foresight games, didactic SWOT-analysis, Internet resources (blogs, Skype-lectures, multimedia presentations, etc.) are the most effec-tive for training of the future tutors to the work with children of pre-school age. 
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Зданевич  Л .   
ВИКОРИСТАННЯ ФОРСАЙТ-ІГОР, SWOT-АНАЛІЗУ ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ  
ЯК НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ  
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОБОТИ З ДОШКІЛЬНИКАМИ 
У статті здійснено аналіз використання інтерактивних методів навчання взаємодії в процесі 

підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до роботи з дітьми дошкільного віку. Зазначено, що дієви-
ми засобами підготовки майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку є інтернет-
ресурси (блоги, скайп-лекції, мультимедійні презентації тощо). З’ясовано, що пріоритетом у прове-
денні SWOT-аналізу як методу для підготовки майбутніх фахівців є вміння студента мислити, 
подивитися на об’єкт дослідження «поглядом збоку»; технологія форсайту забезпечила оптима-
льну можливість розвитку здатності студентів до вирішення майбутніх професійних завдань. 
Форсайт є технологією довгострокового прогнозування науково-технологічного та соціального 
розвитку, заснованого на опитуванні експертів. Зосереджено увагу, що до медіаресурсів можна 
віднести: пресу (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозапи-
си та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що 
поєднують телевізійні, телефонні, комп’ютерні та інші лінії зв’язку. До мультимедійних освітніх 
технологій також відносяться електронні курси, відеоматеріали, інструменти WEB 2.0: форуми 
та блоги, вебінари, підкасти, відеоконференції, віртуальні світи, електронні бібліотеки, WIKI. Вио-
кремлено дидактичні можливості відеотехніки. 

Ключові  слова :  майбутній вихователь, професійна підготовка, діти дошкільного віку, інтер-
нет-ресурси, блог, скайп-лекція, мультимедійна презентація.  
Зданевич  Л .   
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРСАЙТ-ИГР, SWOT-АНАЛИЗА И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ  

КАК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ  
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ К РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 
В статье осуществлен анализ использования интерактивных методов обучения взаимодейст-

вия в процессе подготовки будущих воспитателей ДОУ к работе с детьми дошкольного возраста. 
Указано, что действенными средствами подготовки будущих воспитателей к работе с детьми 
дошкольного возраста является метод SWOT-анализа, форсайт-игры и интернет-ресурсы (блоги, 
скайп-лекции, мультимедийные презентации и т.д.). Выяснено, что приоритетом в проведении 
SWOT-анализа как метода для подготовки будущих специалистов является умение студента мыс-
лить, посмотреть на объект исследования «взглядом со стороны»; технология форсайта обеспечила 
оптимальную возможность развития способности студентов к решению будущих профессиональ-
ных задач. Форсайт является технологией долгосрочного прогнозирования научно-технологического 
и социального развития, основанного на опросе экспертов. Сосредоточено внимание, что к медиаре-
сурсам можно отнести: пресса (газеты, журналы, книги), радио, телевидение, интернет, кинемато-
граф, звукозаписи и видеозаписи, видеотекст, телетекст, рекламные щиты и панели, домашние ви-
деоцентры, сочетающие телевизионные, телефонные, компьютерные и другие линии связи. К муль-
тимедийным образовательным технологиям также относятся электронные курсы, видеоматериа-
лы, инструменты WEB 2.0 форумы и блоги, вебинары, подкасты, видеоконференции, виртуальные 
миры, библиотеки, WIKI. Выделены дидактические возможности видеотехники.  

Ключевые  слова :  будущий воспитатель, профессиональная подготовка, дети дошкольного 
возраста, метод SWOT-анализа, форсайт-игры, интернет-ресурсы, блог, скайп-лекция, мультиме-
дийная презентация. Стаття надійшла до редколегії 01.05.2017 
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Розвиток європейської культури тісно по-в’язаний з різними чинниками, провідне місце серед яких займає християнська релігія. Освіта, відображаючи культурний рівень нації, завжди реагувала на прояви у літературі тих чи інших елементів. Це стосується і поняття «християн-ський мотив», а також дає підстави дослідити ступінь проникнення християнських мотивів через призму художніх текстів у структуру шкільних програм. Опрацьовані матеріали, зокрема праці А. Нямцу та Т. Вольнік, дають можливість конс-татувати факт, що християнські мотиви ґрунто-вно досліджувалися на літературознавчому рів-ні, але впровадження в шкільні програми з лі-тератури пласту художніх текстів, які містять християнські мотиви зумовили розгляд понят-тя «християнський мотив» на методичному рів-ні (Л. Удовиченко, М. Сініца). Метою даної статті є порівняльний аналіз навчальних програм для 5 класів польських навчальних закладів та шкіл національних мен-шин з польською мовою навчання в Україні. Творці текстів світової літератури безпосе-редньо та опосередковано зверталися в пошу-ках духовно-моральних цінностей до християн-ства, черпаючи із нього мотиви та образи впро-довж багатьох століть. Особливо частими та значними такі звернення є у польській літера-турі. На підтвердження цього цитуємо тезу, що прозвучала на науковому симпозіумі в Любліні 1979 року: «…інтерпретація європейської літе-ратури, а в тому числі й польської, як цілісності без віднесення до християнства, не можлива, 

оскільки немає можливості втечі від власної культури» [6, 7]. У різні часи християнські цін-ності, які знайшли свій відбиток у художніх творах, трактувались відповідно до ідеології, політики, або ж світосприйняття певної епохи. Для прикладу проаналізуємо роль християнст-ва у літературі періоду середньовіччя та Про-світництва. Християнство стало духовним та ідеологічним стрижнем середньовіччя. Най-більшою цінністю в середньовічній картині сві-ту виступає Бог, а Людина, як образ Божий, під-порядковується теоцентричній ідеї. Вплив хри-стиянства переноситься на всі сфери діяльності людини, проявляється головним чином у мис-тецтві та літературі. Так, значний вплив тео-центричних ідей прослідковуємо у польській середньовічній літературі, яка входить безпосе-редньо до складу європейської. Література да-ної епохи представлена релігійними гімнами, піснями, поезіями присвяченими роздумам над головними ідеями християнства. Якщо ж говорити про епоху Просвітництва, то філософія цієї доби базувалася на відмові від релігійного світорозуміння та зверненні до ро-зуму як єдиного критерію пізнання людини і суспільства на противагу середньовіччю, яке у своїй філософії опиралося на віру. Знайшло це свій відбиток у літературі. Польська література XVIII століття, перебуваючи під впливом фран-цузького просвітництва, носить дидактичний характер. Серед жанрового розмаїття особливо-го розвитку отримала байка. Популярності на-бирають публіцистичні жанри (політичний трактат, памфлет), що призводить до їхнього 
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ПОНЯТТЯ «ХРИСТИЯНСЬКИЙ МОТИВ» У НАВЧАЛЬНИХ 
ПРОГРАМАХ ПОЛЬСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  
ТА ШКІЛ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН З ПОЛЬСЬКОЮ  

МОВОЮ НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 
У статті розглянуто передумови впровадження поняття «християнський мотив» у шкільні 

навчальні програми польських навчальних закладів та шкіл національних меншин з польською мо-
вою навчання в Україні. Проведено порівняльний аналіз на прикладі програм для 5-х класів та ви-
значено зміст християнських мотивів, а також складено порівняльну таблицю частотності хрис-
тиянських мотивів, що аналізуються у творах художньої літератури введених до змісту навчаль-
них програм. 

Ключові  слова :  мотив, християнський мотив, християнський образ, система мотивів, аналіз. 
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переважання над суто мистецькими (роман, оповідання, повість).  Ідеології епох мали яскравий відбиток не тільки у політичній сфері діяльності суспільст-ва, а й у мистецькій в цілому та літературній зокрема. З приходом соцреалістичної доби змі-нюється, відповідно, світогляд. Новими вплива-ми вирізняється як література того часу, а так і трактування творів попередніх епох. Відповід-но сформованим літературознавчим науковим позиціям, а саме соцреалізму, освіта, що повною мірою віддзеркалювалося на змісті шкільних програм. Так, поняття sacrum у шкільних навча-льних програмах Польщі до 1989 року було тра-ктовано відповідно до матеріалістичного світо-бачення. Але Польща – це країна, історія та ку-льтура, якої побудована на християнському розумінні світу. Це слугує підставою того, що не дивлячись на ідеологічні норми щодо тракту-вання понять пов’язаних з християнством, у 1985 році у навчальні програми польських шкіл було введено пласт художніх творів пов’язаних із Біблією. А через два роки видано підручник «Античність-Відродження» М. Адамчик, Б. Хшостовської та Ю.-Т. Покшивняка для пер-шого (п’ятого) класу середніх шкіл з величез-ним арсеналом літературознавчих понять, дже-рельною базою розуміння яких є Першокнига. Серед них поняття християнських образів та мотивів, біблійних образів, біблійних мотивів, християнських цінностей тощо. Т. Вольнік за-значає: «В основі впровадження до дидактики літератури цінностей, що випливають із хрис-тиянської релігії лежать причини літературні, культурні та виховні» [7, 98].  Не простим було введення поняття христи-янський мотив та складових, що його реалізо-вували, у шкільні програми українських шкіл. Окремі аспекти з’ясування цієї проблеми на зорі формування методики викладання світо-вої літератури в українському методичному просторі досліджувала Л. Удовиченко, зосере-дивши увагу на понятті «християнський об-раз». У дисертації: «Особливості вивчення хрис-тиянських образів зарубіжної літератури в за-гальноосвітній школі» проаналізовано погляди на дефініцію християнських образів в українсь-кій літературознавчій думці: «Практично всі спроби розгляду рецепції християнських обра-зів у межах радянського літературознавства є більшою чи меншою мірою політизованими, що призвело до неминучого змішування антикле-риканського, релігійно-світоглядного і власне 

генетично-християнського критеріїв. Часом на основі історико- і теоретико-літературного ана-лізу тексту з’являлася тенденційна ідеологічна надбудова, яка не рідко призводила до супереч-ливого пояснення типологічно однорідних лі-тературних фактів» [3, 4], а відтак перенесення її з сфери літературознавства у методичну. Усе частіше українські літературознавці стали зве-ртатися у дослідженнях до поняття християн-ських мотивів. Своєрідним відкриттям стали прaці В. Антофійчука та А. Нямцу, які під хрис-тиянськими мотивами розуміють «певні текс-тові елементи зі специфічною смисловою акце-нтуацією, що досить часто повторюються, уже цим впливаючи на свідомість і підсвідомість читача» [2, 17]. Відповідно цього твердження у шкільних програмах світової / зарубіжної літе-ратури у рубриці «Теорія літератури» з’явилося поняття християнський мотив та християнсь-кий образ. Дані дефініції у площині функціону-вання методики викладання світової літерату-ри досліджувалося тільки частково, про що сві-дчать роботи Л. Удовиченко, Ю. Ковбасенка. Як і християнський образ, християнський мотив у методику викладання світової літера-тури був введений у зв’язку з художніми текс-тами та часом, що дозволив його розгляд. Із утвердженням незалежності та встанов-ленням демократичної системи правління, пе-реосмисленням світоглядних орієнтирів, звер-нення до духовно-моральних цінностей стає прерогативою концепції національної освіти і повномірно відображається в шкільних навча-льних програмах України та Польщі. Такі зміни декларують введення в шкільні програми тво-рів, основою яких є християнський мотив. У 
Programie koncepcji kształcenia ogólnego w 
polskich szkołach (1991) [5]. йдеться про етично-моральну сферу суспільства, універсальні зага-льнолюдські цінності, повномірно сконцентро-вані у християнській доктрині. В навчальних програмах світової / зарубіжної літератури до 1992 року обмежено використовується поняття християнських цінностей та образів. Але почи-наючи з Програми російської літератури для 
середніх загальноосвітніх шкіл (1992) культиву-ється думка, що «…гуманізація освіти буде пов-ноцінною із залученням до програм біблійних текстів» [3, 37]. Введення в шкільні програми творів, що містять образи наповненні етично-моральними християнськими цінностями ви-магали від педагога переосмислення підходів до аналізу тексту та використання відповідних 
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методів роботи. Це мотивувало потребу в про-веденні досліджень та розробці методичної лі-тератури, для допомоги осягнення та осмис-лення вчителями та учнями цілісності худож-нього тексту, що містить християнські образи, мотиви та цінності, визначені як християнські. В польському літературознавстві і в польських навчальних програмах чітко вказується понят-тя «мотив», який реалізується через систему 
сюжет-образ-деталь, отже беремо до уваги також образи через які трансформуються хрис-тиянські мотиви. Для детального аналізу християнських мо-тивів у навчальних програмах звернімось до навчальних програм з інтегрованого курсу лі-тератури для польських шкіл І класу гімназії та шкіл з польською мовою навчання в Україні для V класу загальноосвітньої школи відповід-но. Для порівняльного аналізу нами було обра-но навчальні програми «Świat w słowach i obrazach II» (укладач – Магдалена Бобіньска) (117 год.) та «Література польська та зарубіжна (інтегрований курс) 5–12 класи» (70 год.) (укладач – Рената Лебедь). Структура навчальної програми «Świat w słowach i obrazach II» має три складові: змістову та теоретичну частину, а також частину, яка передбачає вміння учня здобуті під час навчан-ня даного курсу. Програма розрахована на 105 академічних годин.  У програмі «Świat w słowach i obrazach II» поставлено питання набуття та вдосконалення навичок самоосвіти, яка супроводжує людину протягом всього його життя, в тому числі мора-льних чеснот, щодо програми «Література польська та зарубіжна (інтегрований курс) 5–12 класи», то у ній укладач втілює «духовні цін-ності, які сприяють моральному вихованню і служать загальному культурознавчому та есте-тичному розвиткові учнів». Структура навчальної програми «Література польська та зарубіжна (інтегрований курс) 5–12 класи» складається із двох частин: «Змісту матеріалу навчання» та «Державних вимог до знань учня». «Зміст матеріалу навчання» міс-тить змістовий перелік творів та теоретичний матеріал. Серед теоретичного матеріалу в цій програмі не виділено поняття «мотив», хоча серед вимог до знань учня знаходимо поняття мотив, який учень повинен вміти виділити під час аналізу тексту. Програма розрахована на 70 академічних годин. Проаналізувавши цю про-граму нам вдалося виокремити у творах, які 

входять у перелік навчального курсу наступні християнські мотиви. У «Казці про кота в чобо-тях» Еви Шельбурґ-Зарембіни зустрічаємося із християнським мотивом покори, чесності та 
покарання, бо покривджений братами Ясь не бажає їм зла, а покірно сприймає те, що дала йому доля, будує своє життя згідно засад мора-лі. Християнський мотив милосердя знаходимо у байці Марії Конопніцької «Про гномів та Ма-рисю» (опіка над дітьми Щура, який крав зерно, щоб прогодувати сім’ю; допомога сироті Марисі у пошуках праці). В казці «Квіт папороті» Юзе-фа Іґнація Крацевського можемо виокремити мотив любові, яка долає зло у серці головного героя, та протистоїть егоїзму, скупості, страху. У творах Ганса Крістіана Андерсена «Соловей» та «Ромашка» віднаходимо християнський мо-тив милосердя. Мотиви покори, милосердя та 
любові можемо виокремити у казці братів Грімм «Білосніжка та семеро гномів». У казці «Чарівниці» Шарля Перо зустрічаємо мотив ми-
лосердя та покарання. У навчальній програмі «Świat w słowach i obrazach II» для польських шкіл (І клас гімназії) вивчення поняття «мотив» виноситься у теоре-тичній частині та реалізується через прочитан-ня твору учнем у набутті вмінь «учень повинен вміти та виокремлювати однакові мотиви у художніх творах». Нами була виокремлено на-ступні християнські мотиви. У баладі А. Міцкевича «Світязянка» віднахо-димо мотив зради, вини та покарання. У нове-лі Болеслава Пруса «Камізелька» присутній мо-тив вірної любові у подружньому житті. У творі С. Жеромського «Силачка» представлено моти-ви вірності ідеалам та милосердя. Мотив лю-
бові та милосердя виокремлюємо у «Малень-кому принці» Антуана де Сент Екзюпері. У п’єсі «Ромео і Джульєта» В. Шекспіра присутні мотив 
терпіння та любові, прощення.  Поряд із вивченням теорії мотиву зустріча-ємося із терміном «система мотивів». Мотиви в художньому творі (як і в творчості письменни-ка в цілому) перебувають не в хаотичному ста-ні, а в постійних взаємозв’язках. Вони поєдну-ються в систему за тематичними та функціона-льними ознаками. Враховуючи ступінь повто-рюваності мотиву по відношенню до головної теми твору, в художній прозі можна виокреми-ти центральні (основні) та периферійні (друго-рядні), а також епізодичні мотиви. Центральні мотиви тісно пов’язані з тематичним ядром твору. Вони віддзеркалюють глибинну предме-
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тність тексту та прямо співвідносяться з автор-ською концепцією. Периферійні (другорядні) мотиви виконують не менш конструктивну фу-нкцію, оскільки є своєрідною основою у струк-турі художнього тексту. Зв’язок мотивів між собою та з іншими мотивними одиницями тво-ру сприяє утворенню мотивних рядів. Декілька мотивних рядів поєднуються за семантичною ознакою в комплекси, які є більш складними утвореннями, ніж варіанти одного мотиву в межах ряду. Мотиви, мотивні ряди та мотивні комплекси взаємодіють між собою, утворюючи цілісну єдність. Для детальнішого аналізу пропонуємо ви-ділити християнські мотиви з найбільшою час-тотністю (ядро), з меншою частотністю (при-ядерна зона), та ті, які вживаються не часто (периферія), що зумовлено різною кількістю годин, різноманітністю творів обраних до опра-цювання, а також метою, яку поставлено у на-вчальній програмі: 

Отже, детальний аналіз матеріалу стосовно програмо творення у Польщі та Україні дав під-стави стверджувати, що поняття «християн-ський мотив» має місце як в українському, так і в польському освітньому літературному прос-торах Як бачимо у навчальній програмі «Літе-ратура польська та зарубіжна (інтегрований курс) 5–12 класи» найбільш частотним є христи-янський мотив «милосердя», а в навчальній про-грамі «Świat w słowach i obrazach II» – «любов». Широке використання християнських мотивів на уроках літератури сприяє розумінню учнями моральних та християнських цінностей, вихо-ванню доброти та співчуття до ближніх. 
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Зміст християнських 
мотивів для шкіл на-
ціональних меншин з 
польською мовою на-
вчання в Україні 

Зміст християнських 
мотивів у програмах 
із світової літерату-
ри для польських шкіл 
в Польщі 

Ядро І − милосердя (5) І – любов (3) 
Приядерна зона I − покора(4) II – любов (2) ІІІ – покарання (2) I − милосердя (2)   
Периферія I − чесність (1) – зрада (1) – вина (1) – покарання (1) – вірність (1) – терпіння (1) – прощення (1) 
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Иванюк  М .  В .   
ПОНЯТИЕ «ХРИСТИАНСКИЙ МОТИВ» В УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ ПОЛЬСКИХ  

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ШКОЛ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ С ПОЛЬСКИМ 
ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ В УКРАИНЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

В статье рассмотрены предпосылки внедрения понятия «христианский мотив» в школьные 
учебные программы польских учебных заведений и школ национальных меньшинств с польским 
языком обучения в Украине. Проведен сравнительный анализ на примере программ для 5-х классов 
и определено содержание христианских мотивов, а также составлен сравнительную таблицу 
частотности христианских мотивов, которые анализируются в произведениях художественной 
литературы введенных к содержанию учебных программ. 

Ключевые  слова :  мотив, христианский мотив, христианский образ, система мотивов, ана-
лиз. 
 
Ivaniuk М .   
СONCEPT «CHRISTIAN MOTIVE» IN THE CURRICULUM OF POLISH EDUCATIONAL  
ESTABLISHMENTS AND UKRAINIAN MINORITY SCHOOLS PROVIDING TEACHING  

IN POLISH: COMPARATIVE ASPECT 
The article highlights the preconditions of introducing the notion «Christian motive» to school curricula 

in Polish educational establishments and in Ukrainian minority schools where teaching is provided in Polish. 
A comparative analysis based on the curricula for 5th grades has been made as well as the meaning of 
Christian motives has been defined. Besides, a comparative table of Christian motive occurrences analyzed 
in literary works included in the curricula has been compiled. Like a Christian image, Christian motive was 
introduced in world literature teaching methodology in association with the literary texts and time which 
allowed for its consideration. With the consolidation of independence and the establishment of a democratic 
system of government, as well as rethinking of philosophical orientations, appeal to the spiritual and moral 
values becomes the prerogative of the concept of national education and to the fullest extent is reflected in 
school curricula of both Ukraine and Poland. Such changes declare introduction of works, which are based 
on Christian motives, to school programs. Introduction of works containing images filled with ethical and 
moral Christian values to school programs demands rethinking of approaches to text analysis and use of 
appropriate methods from teachers. This has motivated the need for research and development of instruc-
tional materials to aid comprehension and understanding of the integrity of the literary text containing 
Christian images, motives and values, identified as Christian, by both teachers and students. 

Key words:  motive, Christian motive, Christian image, system of motives, analysis. Стаття надійшла до редколегії 11.05.2017  
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У контексті сучасних підходів до вивчення літератури в школі, актуальною залишається проблема формування в старшокласників умінь аналізувати образи-символи в художньому тво-рі. Прочитання й повноцінне осмислення літе-ратурних текстів із образно-символічними структурами практично неможливе без відпові-дних практичних властивостей. Одним із етапів формування в учнів таких умінь є вивчення процесів символізації (символізація – своєрід-ний механізм взаємодії символу й художнього тексту, результатом якої є образно-символічні утворення) образних структур художнього тексту.  Особливості функціонування символу та образу в художньому тексті досліджували Н. О. Гавриліна, Л. А. Юркина, Е. В. Шелестюк, Е. К. Созина, Н. Д. Арутюнова, О. П. Опанасюк, на проблему символізації образів у літературному творі звертали увагу М. М. Рубцов, В. І. Коно-ненко, О. П. Архипенко, О. І. Сімович та інші. Для формування в старшокласників спеці-альних знань та вмінь інтерпретації художньо-го тексту, наповненого образно-символічними структурами, необхідним завданням є вивчен-ня чинників символізації художнього образу та визначення їхнього впливу на змістовно-смис-лову наповнюваність художнього тексту. Мета статті – визначити основні чинники та механізми символізації художнього образу, вивчення яких сприяє формуванню в учнів ста-ршої школи умінь аналізувати образи-символи на уроках української літератури. 

Художній текст – це складна система, у якій авторською ідеєю об'єднано багато самостій-них і водночас взаємопов'язаних між собою компонентів, серед яких особлива роль нале-жить художньому образу. У системі шкільного вивчення художнього тексту образ розглядається на словесно-мовно-му, сюжетно-тематичному, композиційному та ритмічному рівнях, що дає можливість визна-чити його роль у розкритті ідейно-тематичної наповнюваності твору. Основними складовими художнього образу називають «образ-задум, образ-знак, образ-сприймання» [5, 150]. Якщо розглядати ці ком-поненти як єдиний взаємопов'язаний процес, то в основі простежується ідея (задум), яка на-дає художнім образам символічності. Важливим є те, що символічні образи досить часто висту-пають образами-символами усього твору вціло-му. Тому образ-символ – це не просто елемент художнього твору, який можна розглядати на рівні з іншими художніми засобами. Його хара-ктерні властивості зберігаються лише в системі тексту й у взаємозв'язку з іншими текстовими елементами. Художній образ у процесі символізації, на думку В. І. Кононенка, проходить декілька про-міжних стадій. «Одна з них – усвідомлення вто-ринної номінації як узагальнення, створення образної ситуації, що сприяє виявленню пере-носно-метафоризованого смислового словесно-го комплексу» [3, 161]. Середовище існування 
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ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ СИМВОЛІЗАЦІЇ ОБРАЗНИХ  
СТРУКТУР ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ЯК ЕТАП  
ФОРМУВАННЯ В СТАРШОКЛАСНИКІВ УМІНЬ  

АНАЛІЗУВАТИ ОБРАЗИ-СИМВОЛИ 
У статті подано особливості символізації художніх образів, вивчення яких сприяє формуванню 

в учнів старшої школи умінь аналізувати образно-символічні структури літературного тексту. 
Процес символізації образних утворень розглядається як своєрідний механізм взаємодії символу й 
художнього тексту, результатом якої є образно-символічні утворення, що несуть у собі прихова-
ний зміст, набуваючи символічної функції. Визначено внутрішньо-текстові та позатекстові меха-
нізми символізації, вивчення яких є необхідним для старшокласників із метою розкриття семан-
тики образів-символів і визначення їхньої функціональної ролі в художньому тексті для повноцін-
ного осмислення закладеної автором ідеї твору. 

Ключові  слова :  образ-символ, образно-символічні структури, символ, символізація, художній 
образ, художній твір, художні засоби, реципієнт.  
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лексеми як окремої знакової структури впливає на її смислове наповнення й визначає її функці-ональні властивості. Таким середовищем ви-ступає художній текст, що в силу своєї змістов-но-смислової наповнюваності здійснює вплив на лінгвістичний знак, надаючи йому образнос-ті – «слово використовується в символічній функції» [7, 39]. Такі слова-образи набувають іншого (переносного) значення й стають основ-ними носіями авторської ідеї. Наступною стадією символізації дослідник називає «осмислення слова-символу як носія концептуального смислу…» [3, 161]. На цьому етапі головну роль відіграє творча уява реципі-єнта. Прочитання підтексту, а відтак і розкрит-тя авторської ідеї, відбувається через сприй-мання символічних образів, які спонукають чи-тача (учня) до відтворення в пам'яті аналогів, пов'язаних із індивідуальним досвідом, та мо-делювання у власній уяві образних картин. Варто зазначити, що не кожен художній образ може досягати рівня символу. Точніше, один і той же образ під впливом контексту на-буває різних ступенів символічної насиченості, саме це визначає його роль у творенні ідейно-змістової наповнюваності літературного твору. Взаємодія символу й художнього тексту породжує образно-семантичну композицію тво-ру, тобто відбувається символізація образу, яка можлива лише в контексті й становить собою «надпотужний інструмент образного осягнен-ня дійсності» [6, 140]. Це особливий механізм, що відбувається як на підсвідомому, так і на свідомому рівнях, результатом якого є образно-символічні утворення, як своєрідна субстанція, через яку автор проводить художню ідею. «Не відділяючи образ від символу, можна вважати символ свого роду розвитком, продовженням образу, що й дає підстави твердити про образ-символ…» [3, 160], як зазначає В. І. Кононенко. Процес символізації зумовлений внутріш-ньо-текстовими та зовнішніми (позатексто-вими) факторами впливу на художньо-образну композицію твору. Внутрішньо-текстові меха-
нізми символізації пов'язані з тим, що сама змістовно-смислова наповнюваність художньо-го тексту створює умови для символізації.  По-перше: у ході розгортання сюжету з'яв-ляються асоціативні зв'язки, встановлені са-мим автором, які вказують на неоднозначність образів. Саме асоціативність відіграє основну роль у процесі символізації, адже, на думку В. І. Кононенка, «…шлях від образу до вербалі-

зованого символу, а від нього до концепту сві-домо чи несвідомо закодований автором мисте-цького твору» [3, 159]. Художній текст поро-джує асоціації в реципієнта, проте вони неконт-рольовані. Інтерпретація символічного значен-ня залежить великою мірою від інтелектуаль-ного рівня, культурної обізнаності, типу мис-лення читача. Унаслідок чого потрактування образно-символічних утворень може бути не-передбачуваним, але їхнє «стрижневе значення залишається незмінним» [7, 49].  
По-друге: образ може набувати символічно-го значення завдяки впливу різноманітних ху-дожніх засобів, серед яких алегорія, метафора, порівняння, паралелізм. «Емоційно-чуттєві вра-ження й переживання формують символізацію їх, стають ідеальністю пам'яті» [5, 143]. Художні засоби для митця служать інструментом від-творення власного досвіду, який постає в па-м'яті та виражається в творі через переживан-ня, відчуття, емоції втілені в словесних образах. Процес інтерпретації художнього тексту зале-жить від здатності читача «пропускати» зобра-жувані почуття через власну свідомість і «спів-переживати» разом із автором. Методика ви-вчення художнього тексту повинна включати й емоційну сферу сприймання художньої карти-ни світу. 
По-третє: впливати на символізацію обра-зів можуть і складні синтаксичні конструкції, завдяки інтонаційним забарвленням та смисло-вим акцентам. Динаміка вживання образів-символів та їхнє місце в системі художніх засо-бів визначають важливість таких образних утворень для змістової наповнюваності мисте-цького твору. Найпоширенішими чинниками символізації О. І. Сімович називає: «узагальне-ність та ідейність, сконденсовані у слові, стій-кість повторення того чи іншого слова в худож-ній системі» [7, 41].  Отже, внутрішньо-текстові механізми сим-волізації художнього образу можуть проявляти себе через встановлення асоціативних зв'язків між автором-текстом-реципієнтом; взаємодію в тексті різноманітних засобів образотворення та структурно-синтаксичні особливості худож-нього тексту. Названі чинники окремо чи у вза-ємодії утворюють подвійну природу літератур-ного твору, що вказує на закладену в ньому си-мволічність. Тому в процесі інтерпритації для повноцінного прочитання художнього тексту важливим є виявлення внутрішньо-текстових факторів символізації.  
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Зовнішнім джерелом символізації, у першу чергу, можна вважати національно-культурні 
традиції. Значна маса образів-символів перено-ситься до художнього тексту саме з народної творчості (пісні, традиційні обрядові дійства, культові вірування тощо). І якщо під впливом трансформацій, переосмислень, контекстної об-робки такі фольклорні символічні образи зазна-ють видозмін і втрачають своє первісне значен-ня, то ідея, яку вони несуть у собі, залишається незмінною. Такі національно-культурні образи-символи, це уже трансформовані під впливом часу й культурного розвитку загальновживані «архетипові» [2, 32] лексеми. Процес асоціативно-го накладання смислів, породжених національно-культурним досвідом, на початкове значення слова сприяє творенню нових образних форм. До національної символіки належать різно-манітні предмети побуту, елементи зовнішнос-ті людини, назви рослин, анімалістичні назви та багато інших понять, які поступово набували (переважно в народно-пісенній творчості) об-разно-символічного значення. Ці символічні образи несуть у собі закодоване минуле націо-нальної культури. Не менш яскравим проявом образної сим-волізації є фразеолігічні одиниці, де чітко вира-жений тандем метафори й символу. «Народна фразеологія в її метафорично-символічній ор-ганізації ґрунтується на національно орієнтова-них формах вираження» [2, 32]. Фразеологічні образи породжені народною символікою, тому простежується тісний образно-асоціативний зв'язок, який має своє відображення й у літера-турному тексті. Проте в художній літературі окрім фольклорних образів-символів вагоме місце посідають й античні та біблійні символи. Наступним вагомим зовнішнім засобом си-мволізації постає процес соціалізації, «як один із виявів взаємозв'язку між соціальною структу-рою суспільства та його культурою, як регуля-ція соціальних стосунків за допомогою культу-рних засобів» [4, 3], як зазначає М. П. Кочерган. Комуніканти окремого соціального кола, пере-буваючи в процесі інформаційного обміну, підс-відомо вдаються до мовного символізму. Окре-мі слова, фрази, мовні звороти, інтонації та ви-мова, характерні для певного колективу, мо-жуть набувати властивостей символу. Образи, що символізувалися в свідомості конкретної групи населення, несуть у собі особливий при-хований національний зміст словесного симво-лізму, на що має звертати увагу школа. Такий 

«вербалізований символ набуває ознак націо-нально-орієнтованого й соціально значущого поняття вже в своєму безпосередньому сприй-манні як осмислений у межах конкретного дис-курсу образ» [3, 159]. О. П. Архипенко в основі символіки вбачає 
«психологічний паралелізм» [1, 225], який ґрун-тується на співвідношенні людини й природи. Прийом встановлення паралелі за певними ознаками між явищами природи й душевними переживаннями людини породжує образність і надає символічного забарвлення. «Символіка розвивається від контакту з всесвітніми твор-чими причинами…» [1, 225]. Оточуюче середо-вище для митця — це невичерпне джерело тво-рчості, яке залишає свій відбиток на особливос-тях творчої манери письменника, наповнює художню картину світу оригінальними образа-ми-символами.  До зовнішніх джерел символізації нале-жить й індивідуальний стиль автора, носієм та виразником якого є художній твір. Особливості зображення ідей, оригінальні засоби образо-творення та композиції, специфічні форми ви-слову, неологізми, афористичні вислови – усе це формує творчу манеру письменника. Творен-ня символічних образів у художньому тексті явище індивідуальне й неповторне. Стилетвор-чими чинниками та носіями авторського стилю виступають елементи зовнішньої й внутріш-ньої форми художнього твору, серед яких соціа-льно-історичні умови, поєднання традиційності й новаторства в мистецькому творі, художні родові та жанрові ознаки твору, творча уява, емоційний стан та настрій письменника, особ-ливості асоціативного мислення. Почуття та емоції, що знаходять своє відображення в сим-волізації об'єктів і є життєвим досвідом пись-менника, який виступає найважливішою скла-довою індивідуального стилю автора. Таким чином, позатекстові фактори впливу на художньо-образну композицію твору відіг-рають не останню роль у процесі символізації. Проте вони приховані від читача, який основну свою увагу фокусує на змістовно-смисловій на-повнюваності художнього тексту. Реципієнту для повноцінного прочитання й осмислення літературного твору необхідно брати до уваги усі названі зовнішні джерела символізації, адже без них неможливо пояснити концептуальне значення образів-символів.  Отже, у процесі формування в учнів умінь аналізувати образи-символи на уроках україн-
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ської літератури особливу увагу слід приділити символізації художніх образів та її чинникам. Символізація образних структур – це своєрід-ний механізм взаємодії символу й художнього тексту, результатом якої є образно-символічні утворення, що несуть у собі прихований зміст, набуваючи символічної функції. Осмислення образу-символу та розкриття його символічно-го значення відбувається через асоціативність мислення читача.  Процес символізації зумовлений внутріш-ньо-текстовими та зовнішніми факторами. До внутрішньо-текстових джерел символізації ху-дожніх образів належать: 
– закладений автором у художньому творі підтекст, який розкривається через вста-новлення асоціативних зв'язків між авто-ром-текстом-реципієнтом; 
– взаємодія художніх засобів у тексті, через яку відбувається відтворення емоційно-го життєвого досвіду письменника; 
– структурно-синтаксичні особливості та композиційна побудова художнього твору. Зовнішні джерела символізації включають: 
– національно-культурні традиції: вплив на формування образної символіки фоль-клорного досвіду, фразеології, національ-них особливостей та релігійних переко-нань; 
– процес соціалізації: роль символів у худо-жньому тексті залежить від географічних кордонів, ментальності, рівня культурно-го розвитку окремих соціальних груп; 
– «психологічний паралелізм», який зумов-лений впливом всесвітніх процесів та природних явищ на творчу манеру пись-менника, що й має своє відображення в художньому тексті; 
– індивідуальний стиль автора, особиста специфіка образотворення, які форму-ються під впливом соціально-історичних умов, творчої уяви, емоційного стану та настрою письменника, особливостей асо-ціативного мислення. 

У процесі аналізу художнього твору стар-шокласники повинні приділити увагу вивчен-ню джерел символізації образних утворень із метою розкриття семантики образів-символів та визначення їхньої функціональної ролі в ху-дожньому тексті для повноцінного осмислення закладеної автором ідеї твору.  
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Иващенко  А .С .   
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СИМВОЛИЗАЦИИ ОБРАЗНЫХ СТРУКТУР  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА КАК ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ  
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ УМЕНИЙ АНАЛИЗИРОВАТЬ ОБРАЗЫ-СИМВОЛЫ 
В статье поданы особенности символизации художественных образов, изучение которых спо-

собствует формированию у учеников старшей школы умений анализировать образно-
символические структуры литературного текста. Процесс символизации образных образований 
рассматривается как своеобразный механизм взаимодействия символа и художественного тек-
ста, результатом которого являются образно-символические образования, которые несут в себе 
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скрытый смысл, приобретая символическую функцию. Определены внутренне-текстовые и поза-
текстовые механизмы символизации, изучение которых является необходимым для старшекласс-
ников с целью раскрытия семантики образов-символов и определения их функциональной роли в 
художественном тексте для полноценного осмысления заложенной автором идеи. 

Ключевые  слова :  образ-символ, образно-символические структуры, символ, символизация, 
художественный образ, художественное произведение, художественные средства, реципиент.  
Ivaschenko А .   

STUDY OF THE SYMBOLIZATION PROCESSES OF CHARACTER STRUCTURES  
IN THE BELLES TEXT AS STAGE OF FORMING THE SKILLS  

BY THE SENIOR PUPILS TO ANALYZE THE CHARACTER-SYMBOLS 
The specific features of symbolization of the belles characters are presented in this article, the study of 

which contributes to the forming by the senior pupils the skills to analyze the character-symbolical struc-
tures of the literary text.  

To inside text sources of symbolization of belles characters belong: subtext, that was invented by the 
author in belles work and reveals through arrangement of associative connections between author – text – 
recipient; interaction of belles means in the text, owing to that happens reproduction of emotional life’s ex-
perience of the writer; structural and syntactical specific features and composite construction of belles 
work. 

Outside sources of symbolization include: national-cultural traditions: influence on forming of character 
symbols of folklore experience, phraseology, national specific features and religious persuasions; the process 
of socialization: the role of symbols in belles text depends on geographical borders, mentality, level of cul-
tural development of separate social and national groups; «psychological parallelism», caused by influence 
of world processes and natural phenomena on creative manner of writer, that has its reflection in the belles 
text; the individual style of author, personal specificity of characters creating, which are formed by influence 
of social-historical conditions, creative imagination, emotional condition and mood of writer, specific fea-
tures of associative thinking.  

Therefore, inside and outside text factors of influence on belles-character construction of work have an 
important role in the process of symbolization. The study of mentioned mechanisms of symbolization of the 
belles characters is one of significant stages of forming by the senior pupils the skills to analyze the literary 
texts with character-symbolical content. 

Key words:  character-symbol, character-symbolical structures, symbol, symbolization, belles charac-
ter, belles work, belles means, recipient. Стаття надійшла до редколегії 11.05.2017  
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РОЛЬ АМЕРИКАНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  
У СФЕРІ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

У статті проаналізовано розвиток філологічної освіти в США на зламі ХХ–ХХІ ст. під впливом 
нових світових тенденцій, що супроводжуються переглядом стратегічних пріоритетів і ціннісних 
орієнтацій, методологічних і методичних засад, уточненням функцій. Дослідження показало, що 
вивчення, узагальнення і поширення інноваційного досвіду у сфері професійної підготовки майбут-
ніх філологів особливо ефективно здійснюється в межах міжнародного партнерства. З’ясовано роль 
і пріоритетні напрями діяльності відомих міжнародних організацій, асоціацій, центрів щодо сприян-
ня розвитку філологічної освіти у США та світі. Визначено головні завдання міжнародної співпраці. 

Ключові  слова :  філологічна освіта, просвітницька стратегія, просвітницька функція, аме-
риканські організації у сфері філологічної освіти. Вагоме значення для розвитку філологічної освіти мають щорічні конференції лінгвістич-них товариств всього світу, які презентують останні інновації, технології, прогресивні підхо-ди та перспективні напрями розвитку філологі-чної освіти та лінгвістики. Об’єктивне вивчення найкращих педагогіч-них здобутків американського досвіду сприяти-ме збагаченню наукових поглядів вітчизняних учених новими ідеями щодомодернізації профе-сійної підготовки філологів. Значний інтерес становлять результати досліджень американсь-ких науковців (W. Bennis, P. Edelenbos, R. Johns-tone, A. Kubanek, M. Long, В. Nanus, C. Weinstein) та ін. Окремі аспекти дослідження міжнародної співпраці у галузі філологічної освіти відобра-жено у наукових пошуках вітчизняних дослід-ників-компаративістів Н. Авшенюк, Н. Бідюк, О. Зіноватної, В. Корнієнко, О. Мартинюк, Н. Му-кан, Ж. Таланової та ін. Мета статті полягає у теоретичному аналі-зіпросвітницьких функцій найбільш впливових американських організацій у сфері філологічної освіти.  Нові завдання з модернізації системи вищої філологічної освіти в США для підтримки ре-форм і досягнення цілей визначило Лінгвістич-

не товариство Америки (Linguistic Society of America, LSA, 1924 р). LSA є членською організа-цією, відкритою для всіх, хто зацікавлений в науковому вивченні мови. Понад 4 тис. членів організації є вихідцями з усього світу, серед них – студенти, викладачі, дослідники. Переважною більшістю є науковці або здобувачі наукових ступенів в галузі лінгвістики. Коло наукових 

інтересів членів організації охоплює проблеми вивчення різних аспектів мови, зокрема дис-курс-аналіз, звуки мови, граматика, соціолінгві-стика. Результати досліджень є доступними для широкого наукового співтовариства в реце-нзованих журналах, конференціях, щорічних зборах. Члени LSA є редакторами журналів, екс-пертами освітніх програм з лінгвістики, опоне-нтами дисертацій, членами груп з науково-дослідницьких проектів, тренерами та органі-заторами майстер-класів, консультантами то-що [8]. Програми LSA зосереджені в різних напря-мах: публікації, зустрічі і конференції, професій-ні ресурси, освіта, мова (викладання, лінгвісти-ка, мова і публічна політика, фонологічний ана-ліз, історичний синтаксис і перспектива, семан-тика і прагматика). LSA видає щоквартальний журнал «AnnualMeeting», в якому висвітлюють-ся статті і короткі звіти оригінальних дослі-джень, а також оглядові статті та рецензії на книги. Цікавими, на наш погляд, є щорічні звіти з лінгвістики у вищій освіті, в яких зазначають-ся конкретні напрями та результати діяльності освітніх інституцій в галузі лінгвістики, а також визначаються сучасні тенденції їх розвитку.  LSA спонсорує філологічні факультети та освітні програми, пропонує широкий спектр курсів для підвищення кваліфікації та стажу-вання, літні лінгвістичні школи, а також ство-рює умови для професійного розвитку філоло-гів. Найбільш відомі лінгвістичні школи LSA створені та активно функціонують в універси-тетах Кентуккі (2017), Чикаго (2015), Мічига-ну (2013), Колорадо в Боулдері (2011), Каліфор-
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нійському університеті в Берклі (2009). Останні конференції були проведені в університетах штату Меріленд (2017) та Техас в Остіні (2016), Стенфордському університеті (2015), Нью-Йоркському університеті (2014). Наукові статті, розміщені в електронному виданні «Домен мо-вознавства», засвідчують професійний внесок лінгвістів для підвищення обізнаності громад-ськості та просуванні сучасних напрямів лінгві-стики. LSA видає два путівника для освітянської та лінгвістичної спільноти «Linguistics and the News Media: An LSA GuideforLinguists» та «Taking Linguistics to the Public: An Outreach Guide». Отже, основними напрямами діяльності LSA в галузі філологічної освіти визначено такі: поширення суспільного розуміння роль і зна-чення мови;консультативна підтримка щодо надання допомоги про освітні програми з лінг-вістики; розвиток та підтримка наукових дослі-джень з мов, які зникають та пошук шляхів їх збереження і відродження; створення словни-ків, довідників з лінгвістики та діалектології; розвиток та створення субдисциплін лінгвісти-ки та субспеціальностей, які сприяють динаміч-ному розвитку лінгвістичної науки; досліджен-ня способів підвищення етнічної різноманітно-сті в лінгвістиці; розвиток наставництва між студентами меншин і професійними лінгвіста-ми; контролювання і просування статусу жінок в лінгвістиці і заохочення досліджень, викона-них жінками; розроблення стандартів з мовної етики іпрофесійної поведінки; врахування пот-реб студентів та здобувачів, захист їх прав; ви-користання сучасних підходів і технологій для обслуговування нових потреб спільноти лінгві-стики і широкі кола громадськості. Лінгвістич-
не товариство в Чікаго (Chicago Linguistic 
Society, CLS, 1965 р.) є найстарішою студентсь-кою організацією з лінгвістики в США, метою діяльності якої є просування лінгвістичних ін-новацій і перспективного досвіду в інтересах студентів та аспірантів [6]. Основними науко-вими інтересами та напрямами сучасних лінгві-стичних досліджень є міждисциплінарні про-блеми сучасної лінгвістики: обчислювальна / математична лінгвістика; крос-лінгвістичний аналіз (семантика квантифікаційної системи англійської мови); граматичні аспекти східно-азійських мов та не-індо-європейських мов; інтонація і просодії (взаємодія між просодією і синтаксисом, семантикою і прагматикою; вплив просодії на обробку мови; фонетичні та фонологічні кореляти інтонації і просодії); мо-

ва жестів і лінгвістика (крос-модальний вплив на лінгвістичні системи).  Значний внесок у розвиток філологічної освіти робить Міжнародна асоціація лінгвістики 
(International Linguistic Association, ILA, 1943 р.), створена у Нью-Йорку групою лінгвістів з різ-них коледжів та університетів США. З 1969 року здобула широкого визнання у світі, членами організації є представники країн Європи, Азії, Африки, Північної та Південної Америки. Прові-дними завданнями ILA визначено: налагоджен-ня довгострокової співпраці лінгвістичних ор-ганізацій, асоціацій, коледжів, університетів, факультетів для підвищення рівня якості про-фесійної підготовки філологів; забезпечення визнання філологічних кваліфікацій у світі; впровадження нових технологій в організацію професійної підготовки філологів. Новаторсь-кою платформою для реалізації спільних ідей, поширення наукової дискусії з проблем мови та мовознавства, мовної освіти стало офіційне ви-дання – академічний журнал «WORD», що вихо-дить чотири рази на рік.  ILA об’єднує лінгвістичні організації, які представляють інтереси 1,5 млн філологів у США і світі, її членами є більше 80 національних асоціацій. Організація здійснює значну роботу з активізації інтеграційних процесів у сфері ви-щої філологічної освіти у США і світі, широко співпрацює з іншими загальновідомими органі-заціями, які займаються проблемами філологіч-ної освіти та взаємного визнання кваліфікацій. Вагоме значення для розвитку лінгвістики та філологічної освіти мають щорічні конференції, які набули широкого визнання. На мультидис-циплінарних сесіях світові експерти презенту-ють останні інновації, технології, прогресивні підходи та перспективні напрями розвитку лін-гвістики та філологічної освіти, а саме: цифрова еволюція та лінгвістика; глобальні лінгвістичні виклики та ризики, їх вплив на філологічну освіту; підвищення гендерної диверситивності в філологічній освіті та практиці; інтернаціона-лізація філологічної освіти; розвиток та інтен-сифікація досліджень в галузі крос-лінгвістики; удосконалення професійної підготовки філоло-гів для розвитку глобального мовного сус-пільства; розвиток міжінституційної співпраці в філологічній освіті; професійна етика та соці-альна мовна відповідальність; диверсифікація в філологічних кваліфікаціях та кар’єрних орі-єнтаціях; формування глобальних компетент-ностей лінгвіста [12]. 
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Провідною організацією світу з розвитку прикладної лінгвістики є Американська асоціа-
ція прикладної лінгвістики (American Association 
of Applied Linguistics, AAAL, 1977 р.),яка є відо-мою некомерційною, неурядовою професійною організацією вчених США та Канади (а також 50 країн), які зацікавлені й активно сприяють між-дисциплінарному розвитку прикладної лінгвіс-тикияк галузі філологічної науки, дисципліни та напряму підготовки.МісіяAAAL полягає у сприянні просуванню і поширенню знань і ро-зуміння мови та її впливу на розвиток суспільс-тва з метою покращення життя людей. Для ви-конання цієї місії AAAL створює можливості для: наукової комунікації у професійних мере-жах шляхом організації конференцій; підви-щення рівня поінформованості громадськості з мовних проблем; утвердження статусу прикла-дної лінгвістики в академічному та професійно-му сенсі як мейнстріма, забезпечуючи ефектив-не управління та ресурсний супровід; практич-ного застосування здобутків теорії мови в різ-них сферах людської діяльності, пов’язаних з її використанням для отримання якісних рішень; поширення досліджень з прикладної лінгвісти-ки в академічних колах, наукових відомствах, міжнародних журналах, асоціаціях; розвитку міждисциплінарної взаємодії з іншими науками (кібернетикою, інформатикою, семіотикою, со-ціологією, педагогікою, психологією та ін.); створення віртуальних спільнот; диверсифіка-ції методів заохочення молодих науковців (спонсорування та нагороди («The Multilingual Matters Graduate Student Award», «The Educa-tional Testing Service Graduate Student Award», «The Wilga Rivers Award») для студентів, гранти (the Fund for the Future of Applied Linguistics (FFAL) для талановитих випускників, фінансова підтримка наукових проектів та дисертацій)); інформаційно-просвітницької діяльності з бре-ндінгу. Основними векторами та перспективними напрямами діяльності організації є: контроль та моніторинг якості лінгвістичної освіти; білі-нгвальна освіта, мова меншин, когнітивні аспе-кти лінгвістики, корпусна лінгвістика, контент-аналіз дискурсу та взаємодії, взаємозв’язок мо-ви, культури та прагматики; мова та ідеологія; мова і політика; методика навчання другої іно-земної мови; дослідницькі методи; читання, письмо та література; соціолінгвістика; мова і технології; переклад та інтерпретація; стиліс-тика та інші.  

У рамках організації функціонує студентсь-ка Рада (Graduate Student Council), завдання якої передбачають підтримку професійного та особистісного розвитку випускників, забезпе-чення та контроль створених умов для навчан-ня та індивідуального розвитку; створення спільного освітньо-мовного середовища для обміну думками; інформаційно-просвітницьку та пропагувальну діяльність від імені AAAL в межах і за її межами; захист прав та інтересів студентів-членів організації;створення волон-терських можливостей тощо. AAAL є визнаним акредитаційним центром в США, який здійснює інституційну та програм-ну акредитацію в галузі прикладної лінгвісти-ки. Нині акредитовано більше 3400 програм з прикладної лінгвістики майже в 700 коледжах і 280 університетах. Понад 850 тис. студентів-майбутніх філологів завершують щорічно на-вчання за акредитованими програмами. Акре-дитація AAAL є гарантією професіоналізму, ін-новаційності та якості філологічної підготовки [11]. Значний внесок у розвиток філології ро-бить Лінгвістична асоціація Канади і Сполуче-
них Штатів Америки (Linguistic Association of 
Canada and the United States, LACUS) заснована в серпні 1974 року групою лінгвістів з Великих озер, є некомерційною організацією, яка сприяє розвитку філологічної освіти, здійснює активну освітню політику в галузі філології, розробляє програми, які розширюють можливості профе-сійного зростання філологів, співпрацює з наці-ональними та міжнародними організаціями. Головна місія організації – створення відкрито-го середовища (форуму) для вільного потоку ідей та обговорення мовних проблем, поведін-ки формування мовної особистості, які вихо-дять за рамки традиційних досліджень в тради-ційних режимах. Такі форуми і конференції про-водяться щорічно почергово в Канаді та США. Актуальність проблем засвідчують теми остан-ніх конференцій «Доказ в лінгвістиці» (2001), «Лінгвістика і реальний світ» (2002), «Мова, думка і реальність» (2003), «Нейрокогнітивна лінгвістика: міждисциплінарні аспекти» (2016), «Лінгвістика та мови» (2017) [7]. Промоцієюдосліджень крізь призму кращо-го розуміння класичних мов і літератур займа-ється Товариство класичної філології (The Soci-
ety for Classical Studies, SCS), формально відоме як Американська асоціація філології (APA). За-сноване в 1869 році Товариство є некомерцій-
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ною Північноамериканською науковою органі-зацією, що займається вивченням проблем ста-родавніх грецьких і римських мов, літератур і цивілізацій. Це товариство відоме своїм журна-лом «Transactions of the American Philological Association» (TAPA), який видається Пенсіль-ванським університетом в Філадельфії [9]. Просвітницька функція організації полягає у сприянні розуміння важливості вивчення кла-сичних мов у початковій та середній ланках шкільної освіти та забезпеченні підтримки вчи-телям, які їх викладають. Водночас організація пропонує низку ініціатив для вищої школи, зок-рема для підготовки вчителів-словесників. Йдеться про створення умов для формування професійної компетентності та професійного розвитку вчителів-словесників, а саме: ство-рення проектів, активна участь в них та їх фі-нансовий супровід; публікація статей у науко-вому часописі на першій сторінці; координація співпраці вищої освіти та шкільної (практична підготовка філологів, менторство, наставницт-во). Найбільш відомі гранти і нагороди: «The President’s Award of the Society for Classical Stud-ies» (просування суспільного визнання і розу-міння класичної давнини), «The Charles J. Good-win Award of Merit» (премія на честь Ч. Гудвіна – благодійника у галузі досліджень класичних мов), «Distinguished Service Awards» (надання екстраординарних послуг для підтримки про-фесій в галузі класичної філології), «SCS Awards for Excellence in Teaching at the College Level» (за видатні досягнення в навчанні класичних мов на рівні коледжу, сприяння поширенню передо-вого педагогічного досвіду), «SCS Awards for Excellence in Teaching at the Precollegiate Level»(за видатні досягнення вчителів в на-вчанні класичних мов на рівні додипломної під-готовки). Серед стипендій популярними є: «David D. and Rosemary H. Coffin Fellowship for Travel in Classical Lands» (за успішність у на-вчанні, майстерність, відданість, креативність), «The Thesaurus Linguae Latinae (TLL) Fellow-ship» (за активну участь у розробленні тезауру-су з латинської мови), «The Lionel Pearson Fel-lowship» (за навчання за освітніми програмами класичних мов і літератур в Англійських або Шотландських університетах) та ін. Спеціальна група обраних посадових осіб і директорів, а також волонтери, які працюють в більш ніж 30 комітетах, здійснюють контроль за впрова-дженням освітніх та науково-дослідницьких програм. Найбільш відомий проект «Класичні 

мови у 21 столітті» був підтриманий грантом $ 650000 від Національного фонду гуманітар-них наук (The National Endowment for the Hu-manities). У контексті проблеми дослідження науко-вий і практичний інтерес становлять організа-ції, що займаються проблемами ономастики та діалектології: Американське товариство діа-
лектології (American Dialect Society, ADS, 1889 р.) [2] та Американське товариство ономастики 
(American Name Society, ANS) [4], які вивчають та реалізовують програми наукових досліджень, нагородження та фінансування окремих проек-тів шляхом координації зусиль дослідників, громадських організацій, освітніх установ, архі-вів. Їх діяльність присвячено вивченню англій-ської мови в Північній Америці, а також інших мов або діалектів, антропонімів, що впливають розвиток суспільства. Вагомий внесок ці орга-нізації роблять для підтримки Словника амери-канської регіональної англійської мови. Серед членів організацій вчені, викладачі, студенти, вчителі, письменники, яка мають відкритий доступ до архівів 1925 року.  Проблемами розвитку перекладознавства та перекладу, а також перекладацької освіти займається Американська асоціація переклада-
чів (American Translators Association, АТА, 1959), яка налічує більше 10 000 членів (фізичних осіб, зокрема письмових та усних перекладачів, учителів, проектних менеджерів; компаній-розробників програмного забезпечення, органі-зацій, що надають мовні послуги, університетів, урядових установ) з 100 країн світу [5]. Основ-ними завданнями Асоціації є: популяризація професії усного та письмового перекладача у сучасному суспільстві; соціальний захист і за-хист фінансових інтересів перекладачів; забез-печення комунікації і обміну досвідом; розроб-ка стандартів професійної діяльності й ділової етики; підвищення кваліфікації перекладачів-практиків; створення сприятливих умов для співпраці між перекладачами та представника-ми споріднених професій; підтримка професій-них і соціальних зв’язків між членами Асоціації. Афілійовані члени організації: Atlanta Associa-tion of Interpreters and Translators (AAIT) Caro-lina Association of Interpreters and Translators (CATI), Colorado Translators Association (CTA), Delaware Valley Translators Association (DVTA), Michigan Translators/Interpreters Network (MiTiN), Mid-America Chapter of ATA (MICATA), Midwest Association of Translators and Interpret-
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М а р и н а  І К ОН Н І КО В А Роль американських організацій у сфері філологічної освіти ers (MATI), National Capital Area Chapter of the ATA (NCATA), New York Circle of Translators ( NYCT ), Northeast Ohio Translators Association (NOTA), Northern California Translators Associa-tion (NCTA), Northwest Translators and Interpret-ers Society (NOTIS), Upper Midwest Translators and Interpreters Association (UMTIA). Американська асоціація перекладачів при-суджує низку нагород і стипендій усним і пись-мовим перекладачам, зокрема: «ALTA National Translation Award» ( за переклад книжок, опуб-лікованих у Канаді чи США), «Alexander Gode Medal» (за видатні заслуги перед професією), «Ungar German Translation Award» (за художній переклад), «Student Translation Award» (за худо-жній, науковий або технічний переклад), «P.S. Edmund Berger Prize» (за успіхи у науково-технічному перекладі), «JTG Scholarship» (сту-дентам, які вивчають науково-технічний пись-мовий чи усний переклад) [1].  Розв’язанням проблем перекладу худож-ньої літератури займається Асоціація перекла-
дачів художньої літератури (American Literary 
Translators Association, ALTА), що розпочала свою діяльність у 1978 році на базі Техаського університету у Далласі для забезпечення між-національної культурної комунікації засобами літературного перекладу. Асоціація здійснює видавничу діяльність, проводить щорічні кон-ференції, присвячені проблемам літературного перекладу, поширенню літературної спадщини країн світу [3]. Осередками Асоціації є Нью-Йоркська спільнота перекладачів (1979 р.), Гі-льдія письмових і усних перекладачів (1991 р.) [13; 14]. Міжнародний інститут лінгвістики [10]. Вище зазначені організації ставлять такі завдання: організацію форумів для обміну знаннями, досвідом і ресурсами між науковця-ми з усіх країн світу; стимулювання співпраці між фахівцями різних регіонів; розв’язання спільних проблем за участю науковців різних галузей; організація конференцій, зустрічей, семінарів, координування дослідницьких прое-ктів; створення фондів підтримки.  На підставі проведеного аналізу просвітни-цької діяльності міжнародних організацій, що-до партнерства в сфері вищої філологічної осві-ти можна виділити такі основні пріоритетні та перспективні завдання: сприяння розвитку фі-лологічної освіти; здійснення активної освіт-ньої політики в галузі філології; розробка про-грам, які розширюють можливості професійно-го зростання філологів; розвиток дослідниць-

ких інфраструктур, наукових досліджень та ін-новацій в галузі лінгвістики; співпраця з вищи-ми навчальними закладами щодо розробки освітніх програм; організація практичної підго-товки студентів та майстер-класів за участю фахівців-практиків; інформаційна підтримка молодих науковців та фахівців-початківців; ор-ганізація конференцій, семінарів, наукових дис-кусій, презентацій, форумів, що сприяють роз-витку наукового потенціалу й поглибленню теоретичних знань філологів; забезпечення міжкультурної комунікації і розвитку міжкуль-турної компетенції фахівців; популяризація наукової галузі – філології тощо.  
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М а р и н а  І К ОН Н І КО В А Роль американських організацій у сфері філологічної освіти 

Иконникова  М .  В .   
РОЛЬ АМЕРИКАНСЬКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В СФЕРЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье проанализировано развитие филологического образования в США на рубеже ХХ-ХХI 

вв. под влиянием новых мировых тенденций, сопровождающиеся просмотром стратегических при-
оритетов и ценностных ориентаций, методологических и методических основ, уточнением функ-
ций. Исследование показало, что изучение, обобщение и распространение инновационного опыта в 
сфере профессиональной подготовки будущих филологов особенно эффективно осуществляется в 
рамках международного партнерства. Выяснена роль и приоритетные направления деятельно-
сти известных международных организаций, ассоциаций, центров по содействию развитию фило-
логического образования в США и мире. Определены главные задачи международного сотрудниче-
ства. 

Ключевые  слова :  филологическое образование, просветительская стратегия, просвети-
тельская функция, американские организации в сфере филологического образования.  
Ikonnikova M.   

THE ROLE OF AMERICAN ORGANIZATIONS IN THE FIELD  
OF PHILOLOGICAL EDUCATION 

The development of philological education in the USA at the turn of 20th–21st centuries under the influ-
ence of new global trends that are accompanied by the reconsideration of strategic priorities and value ori-
entations, methodological and methodical foundations, the specification of functions has been analyzed in 
the article. The research has proved that study, generalization and promotion of the innovative experience 
in providing professional training of future philologists is effectively carried out in the context of the inter-
national partnership. The role and priority directions in the activities of famous international organizations, 
associations, centres promoting the development of philological education in the USA and worldwide have 
been specified. The main tasks of the international partnership have been defined.  

Key words:  philological education, educational strategy, educational function, American organiza-
tions in the field of philology. Стаття надійшла до редколегії 27.04.2017  
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Проблеми підвищення якості підготовки фахівців, покращення науково-методичного забезпечення навчального процесу у вищій школі, реалізації комплексного підходу до вдос-коналювання, відновлення змісту й методів навчання при організації навчального процесу, завдяки яким стає можливим забезпечити його швидке протікання з методично обґрунтованим оптимальним підбором навчального матеріалу, з максимальною економією часу, раціоналізацією прийомів й методів самостійної роботи студен-тів й т.д. викликали й продовжують викликати інтерес вітчизняних і зарубіжних педагогів, по-чинаючи із другої половини ХХ століття. Багаточисельні дослідження проблеми ін-тенсифікації навчання в галузі педагогіки, пси-хології, лінгвістики, методики навчання інозем-ним мовам у ВНЗ пов’язані з іменами таких ви-датних учених, як Н. Алексєєва, І. Дичківська, І. Зимня, Г. Китайгородська, Т. Коваль, О. Полат, В. Сласьонін, С. Сисоєва та ін. Проте, модернізація, інформатизація, гло-балізація сучасного суспільства в цілому, й сис-теми вищої освіти зокрема, зростаюча значу-щість міжкультурної комунікації у світі, різке скорочення годин аудиторного навчального навантаження в освітньому процесі за рахунок зростання ролі самостійної роботи студентів, активна розробка й впровадження у навчально-виховний процес вищої школи інтерактивних 

технологій та дистанційних форм навчання – все це потребує переосмислення проблем інте-нсифікації навчання іноземним мовам у ВНЗ в умовах сьогодення. Отже, мета статті – проаналізувати можли-вості використання новітніх інтерактивних пе-дагогічних технологій навчання іноземним мо-вам у ВНЗ України у сучасних умовах організа-ції навчально-виховного процесу з метою його інтенсифікації. Традиційно у педагогіці інтенсифікація ви-значається як процес, спрямований на вдоско-налення навчання іноземній мові, тобто на від-бір і організацію матеріалу, розробку ефектив-них методів, способів і прийомів оволодіння мовленнєвою компетентністю, розвиток кому-нікативних умінь, активізацію резервів особис-тості й міжособистісних відносин [4; 5; 9]. Вітчизняні та зарубіжні науковці у своєму тлумаченні поняття інтенсифікації, сходяться у думці, що цей процес спрямований на ефектив-не засвоєння учбового матеріалу з іноземної мови у максимально стислі терміни та протя-гом тривалого часу [2; 5; 9]. Проте, не можна не помітити існуючі розбіжності у підходах вчених щодо реалізації завдань інтенсифікації процесу навчання іноземним мовам у ВНЗ. Так, наприклад, О. Леонтьєв розглядає де-кілька шляхів можливої інтенсифікації навчан-ня іноземним мовам, до яких він відносить такі: 

Є л и з а в ет а  І С А К О В А Інтенсифікація процесу навчання іноземним мовам у ВНЗ шляхом використання інтерактивних технологій УДК 378.147.811.111 
Єлизавета ІСАКОВА кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної підготовки Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ, Україна 
e-mail: nikitos_72@inbox.ru 

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ  
МОВАМ У ВНЗ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ  

ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У статті проаналізовано можливості використання інтерактивних технологій як засобу ін-

тенсифікації процесу навчання іноземним мовам у ВНЗ у сучасних умовах. Під інтенсифікацією ав-
тор розуміє комплексний науково-методичний процес організації навчально-виховної роботи ВНЗ, 
в основі якого лежить психолого-педагогічна взаємодія між викладачем іноземної мови та студен-
тами, завдяки якій забезпечується ефективне формування іншомовної компетентності студен-
тів у сучасних обмежених умовах навчального аудиторного навантаження. Серед основних інтера-
ктивних технологій, які сприяють інтенсифікації процесу навчання іноземним мовам у ВНЗ, виок-
ремлено наступні: презентації, дискусії, метод «круглого столу», метод «ділової гри», конкурси 
науково-практичних робіт із їхнім подальшим обговоренням у групі, рольові ігри, тренінги, колек-
тивні пошуки вирішення творчих завдань, кейс-метод тощо. 

Ключові  слова :  процес навчання іноземним мовам, інтенсифікація, використання інтерак-
тивних технологій, навчально-виховний процес ВНЗ. 
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– побудова навчальної діяльності як орга-нізованої, керованої й контрольованої послідовності дій студентів, які забезпе-чують оптимальне формування іншомов-ної мовленнєвої діяльності й її структур-них компонентів;  
– пошук оптимального співвідношення свідомих і пристосувальних компонентів при формуванні іншомовної мовленнєвої діяльності;  
– диференційоване формування компонен-тів іншомовної мовленнєвої діяльності залежно від їхнього співвідношення з компонентами мовленнєвої діяльності рідної мови або мови-посередника, що є оптимальним співвідношенням форму-вання іншомовної мовленнєвої діяльнос-ті й корекції наявних навичок і вмінь; 
– послідовне проведення принципу систе-мності при презентації іншомовного мов-леннєвого матеріалу; 
– послідовне проведення принципу функ-ціональності в єдності із принципом сис-темності; 
– методичне обґрунтоване використання аудіовізуальних і технічних засобів [7, 267–268]. Натомість, метою інтенсивного навчання іноземній мові Г. Китайгородська називає ово-лодіння вміннями іншомовного спілкування у найкоротший термін; а його змістом є оволо-діння комплексом навичок і вмінь, достатніх і необхідних для ефективного здійснення діяль-ності у конкретній галузі, а також оволодіння мовним матеріалом, який забезпечує формуван-ня й використання цих навичок й вмінь [4, 26].  Вчена виокремлює три психолого-педаго-гічні принципи інтенсивного навчання інозем-ним мовам: 
– глобальний підхід при оволодінні мов-леннєвою діяльністю – шлях від мовлен-ня до мови; 
– непряме цілепокладання (двуплановість);  
– індивідуальне навчання через групове [4, 29].  Вона також вважає, що мовне спілкування або мовленнєва діяльність, будучи об’єктом навчання, виступає на тільки як ціль, але і як засіб навчання [5, 140]. З точки зору Г. Китайгородської, яка відріз-няється від думки більшості вчених, які займа-ються дослідженням проблеми інтенсифікації навчання іноземним мовам у ВНЗ, інтенсивне навчання, спрямоване на активізацію діяльнос-

ті викладача й студентів, повинне бути пов’яза-ним не з мінімізацією, а з максимізацією їх спільних зусиль [4, 30]. На відміну від Г. Китайгородської, В. Петру-синський виділяє три підходи до вирішення завдання інтенсифікації, які, на наш погляд, можна застосовувати у процесі навчання інозе-мним мовам у ВНЗ:  1) дидактичний підхід (пов’язаний з побу-довою педагогічних систем, використан-ням різних методів навчання, відбиває основні дидактичні принципи й аспекти навчальної діяльності); 2) психофізичний підхід (дозволяє визначи-ти можливості студентів для засвоєння навчальної інформації, розкриває можли-вості використання неусвідомлюваної психічної активності у навчальному про-цесі); 3) кібернетичний підхід (забезпечує взає-модію загальної теорії управління із про-цесом використання сучасної обчислю-вальної техніки для побудови автомати-зованих систем інтенсивного навчання) [10, 60]. Для нашого дослідження важливими є нау-кові розвідки В. Сластьоніна, який вважає осно-вою інтенсифікації програмно-цільовий підхід, який поєднує усі сторони навчання й який наці-лений на формування всебічно підготовленої, соціально активної особистості фахівця [9, 147]. У той же час І. Зимня, розглядаючи інтенси-вне навчання як один із проявів інтенсифікації навчання в цілому, зупиняється й на деяких інших психолого-педагогічних особливостях самої навчальної діяльності в умовах інтенсифі-кації. Так, на її думку, інтерес представляють характер мотивації, специфіка міжособистісних відносин, організація навчальної діяльності в часі й організація внутрішньої психічної діяль-ності дорослої аудиторії із засвоєння іноземної мови [3, 23]. І. Зимня підкреслює, що таке навчання пе-редбачає встановлення довірчих міжособистіс-них відносин як у системі «викладач – студент», так і в системі «студент – студент». Відносини довіри ґрунтуються на авторитеті викладача, повазі й прийнятті його як особистості й фор-мується в ситуації кооперації й співробітництва як між студентами, так і між групою й виклада-чами. Вчена вважає, що такі відносини дозволя-ють поєднувати метод свідомого переконання й особистісного впливу в процесі навчання. До-віра друг до друга, упевненість у тому, що зу-
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силля викладача спрямовані на те, щоб полег-шити процес засвоєння мови у тяжких умовах дефіциту часу, допомагають студентам уникну-ти стресового стану, зняти почуття незручності й непевності [3, 25]. Отже, враховуючи існуючі підходи до вирі-шення проблеми інтенсифікації навчання іно-земним мовам у ВНЗ [1; 3; 5; 7; 9; 10], під інтен-сифікацією розуміємо комплексний науково-методичний процес організації навчально-виховної роботи ВНЗ, в основі якого лежить психолого-педагогічна взаємодія між виклада-чем іноземної мови та студентами, завдяки якій забезпечується ефективне формування іншомовної компетентності студентів у сучас-них обмежених умовах навчального аудиторно-го навантаження. Ми вважаємо, що одним із шляхів вирішен-ня проблеми інтенсифікації навчання інозем-ним мовам у ВНЗ у сучасних умовах є викорис-тання у навчальному процесі інтерактивних засобів навчання, до яких відносимо такі: пре-зентації, дискусії, метод «круглого столу», метод «ділової гри», конкурси науково-практичних робіт із їхнім подальшим обговоренням у групі, рольові ігри, тренінги, колективні пошуки вирі-шення творчих завдань, кейс-метод тощо, наго-лошуючи при цьому, що цей перелік аж ніяк не є вичерпним. Погоджуючись із думкою вітчизняних та зарубіжних вчених, ми вважаємо, що інтеракти-вне навчання підвищує мотивацію й залучення студентів до вирішення обговорюваних про-блем, що дає емоційний поштовх до наступної пошукової активності. До того ж, інтерактивне навчання формує здатність студентів мислити нестандартно, по-своєму бачити проблемну ситуацію, виходи з неї, обґрунтовувати свою позицію, воно формує такі риси особистості, як уміння вислухувати іншу точку зору тощо [2; 4; 6; 8; 10; 11]. Класифікувати інтерактивні технології на-вчання іноземним мовам можна відповідно до їхньої провідної функції у педагогічній взаємо-дії. У педагогічній літературі, наприклад, існує така класифікація: 
– методи створення сприятливої атмосфе-ри, організації комунікації; 
– методи організації обміну діяльностями;  
– методи організації розумової діяльності; 
– методи організації смислової творчості;  
– методи організації рефлексивної діяль-ності [8, 74]. 

В основі методів створення сприятливої атмосфери, організації комунікації лежить «комунікативна атака», яку здійснює педагог на самому початку педагогічної взаємодії (на початку заняття, виховного заходу тощо) на етапі введення в атмосферу іншомовного спіл-кування для оперативного включення у спіль-ну роботу кожного студента. Методи цієї групи сприяють самоактуалізації всіх студентів, їх-ньої конструктивної адаптації до складної пе-дагогічної ситуації. Прикладами практичної реалізації таких методів можуть бути наступні технології: «Опиши своє ім’я» (є особливо ефек-тивною при організації знайомства групи або при вивченні теми «Зовнішність і характер лю-дини»), «Заверши фразу» тощо. Методи організації обміну діяльностями передбачають комбінацію індивідуальної й гру-пової спільної роботи учасників педагогічної взаємодії, спільну активність, як викладача, так і студентів. Провідною ознакою цих методів є об’єднання студентів у творчі групи для спільної діяльності як домінуючої умови їх розвитку. На-приклад: «Майстерня майбутнього», «Інтерв’ю», «Круглий стіл» (при навчанні ведення дискусії) Головною функцією методів організації смислової творчості виступає створення студе-нтами й педагогом нового змісту педагогічного процесу, створення студентами свого індивіду-ального змісту досліджуваних явищ і предме-тів, обмін цими смислами, збагачення свого ін-дивідуального змісту. Наприклад: «Асоціації», «5 хвилин говоріння», «Опиши поняття». Методи організації стимулювання розумо-вої діяльності, з одного боку, створюють сприя-тливу атмосферу, сприяють мобілізації творчих потенцій студентів, розвитку їх позитивної мо-тивації до навчання, з іншого боку – стимулю-ють активну розумову діяльність, виконання студентами різних розумових операцій. Напри-клад: «Дюжина питань», «Зміна співрозмовни-ка» (тренування питань та відповідей). Методи організації рефлексивної діяльнос-ті спрямовані на самоаналіз й самооцінку учас-никами педагогічної взаємодії своєї діяльності, її результатів, звичайно використовуються на завершальному етапі заняття. Методи цієї гру-пи дозволяють студентам й педагогу зафіксува-ти стан свого розвитку й визначити його при-чини. Наприклад: «Рефлексивне коло», «Міні-твір», «Зарядка», «Ланцюжок побажань». Безумовно, використання інтерактивних методів навчання іноземним мовам у ВНЗ про-
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цесі спонукує викладача до постійної творчості, удосконалювання, зміни, професійного й особи-стісного зростання та розвитку. Адже знайом-лячись із тим або іншим інтерактивним мето-дом, викладач визначає його педагогічні мож-ливості, ідентифікує його зміст із особливостя-ми студентів, приміряє його до своєї індивідуа-льності. І ця інноваційна діяльність не залишає педагога, поки він усвідомлює, що інтерактивні методи навчання є діючим педагогічним засо-бом, а використання в педагогічному процесі технології інтерактивного навчання є необхід-ною умовою оптимального розвитку студентів й інтенсифікації процесу навчання іноземним мовам у цілому. У практиці викладання іноземної мови ми часто використовуємо технологію «мозковий штурм». Вона прекрасно стимулює творчу ак-тивність студентів у процесі вивчення інозем-них мов. Учасникам обговорення пропонують висловлювати як можна більшу кількість варіа-нтів вирішення проблеми, у тому числі навіть парадоксальних (час обговорення проблеми обмежується, як правило, 1–5 хвилинами). По-тім із загального числа висловлених ідей відби-раються найбільш удалі, які можуть бути вико-ристані на практиці. Ця технологія прекрасно підходить для обговорення проблемних питань (здоров’я, спорт, молодь, система освіти тощо). Технологію «Групове оповідання» можна використовувати при відпрацьовуванні грама-тичних часів Past Simple і Past Continuous. Ко-жен студент додає одне речення до вже розпо-чатої розповіді. За певним сигналом (десь через хвилину) аркуш із незакінченою розповіддю передається далі по колу. Розповіді виходять несподіваними й смішними. При використанні технології «Незакінчене речення» студентам пропонується прочитати незакінчене речення й швидко продовжити його будь-якими словами, першою думкою, що приходить у голову. Речення починається до-сить невизначено, тому у студентів є практич-но необмежені можливості закінчити його. Ре-чення стосуються різних життєвих сфер і мо-жуть охоплювати будь-які теми. Перелік можливих й цілком придатних до використання технологій навчання іноземним мовам у ВНЗ як засобів його інтенсифікації мо-жна продовжувати нескінченно: це й дебати, дискусії, семінари й, звичайно, ігри.  Існує величезна кількість форм рольових ігор на заняттях з англійської мови: презента-

ції, клуби за інтересами, інтерв’ю, заочні подо-рожі, круглі столи, прес-конференції, екскурсії, казки, репортажі. Так, наприклад, при вивченні теми «Подо-рож» можна зробити презентацію туристичної компанії, яка рекламує різні види відпочинку. Група студентів представляє незалежних екс-пертів, які вирішують у ході обговорення, який рекламний проект представлений найбільше яскраво, виграшно й правильно. У рамках вивчення теми «Гроші» можна провести круглий стіл з метою знайти собі спо-нсора. Група спонсорів вислухує докази тих, хто потребує матеріальної підтримки (ролі розпо-ділені заздалегідь: студент, який бідує в стипе-ндії; іммігрант, який шукає засоби для вивчен-ня мови; родина, яка прагне дати гарну освіту своєму сину і т.і.), ставить запитання, створює ситуацію суперництва й розпоряджається мате-ріальними коштами. Завдання кожного учасни-ка довести, що саме він гідний отримати грант. Дослідницька робота в групах є ще одним варіантом залучення студентів до інтерактив-ної діяльності. Студенти працюють індивідуа-льно або в групах. Вони вибирають підтему за-гальної теми. Спільно складається доповідь, яка й підлягає презентації на занятті перед усією групою. Частіше цей варіант використовується у проектній технології. Приміром, вивчаючи тему «Young Generation» («Молоде покоління»), студенти виконують проекти. Група поділяєть-ся на підгрупи. Кожна з підгруп називає свій проект, наприклад перша група називає свій проект: «Bad habits» («Погані звички»), а друга група «Teenager and his rights» («Права й обов’я-зки молоді»). Обидві групи оформляють проек-ти у вигляді буклету. Кожна із груп проводить інтерв’ювання серед студентів своєї групи, у ході якого з’ясовується відношення до цієї проблеми й пропонуються способи її розв’язку.  Таким чином, інтерактивне навчання – це спосіб пізнання, здійснюваний у формі спільної діяльності викладача й студентів: усі учасники освітнього процесу взаємодіють один з одним, обмінюються інформацією, спільно вирішують проблеми. Викладач, у свою чергу, виконує фу-нкцію помічника. Принципова відмінність інте-рактивних вправ і завдань від звичайних поля-гає в тому, що в ході їх виконання не тільки й не стільки закріплюється вже вивчений матері-ал, скільки вивчається новий. У контексті нашого дослідження розгляда-ємо інтерактивні технології як один з найефек-
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тивніших засобів інтенсифікації процесу на-вчання іноземним мовам у ВНЗ. Подальші нау-кові пошуки у рамках досліджуваної теми бачи-мо у розробці методичних рекомендацій щодо використання інтерактивних технологій у про-цесі викладання іноземних мов у вищій школі у сучасних умовах організації навчання студентів. 
Список  використаних  джерел  1. Алексеева Н. Н. Применение инновационных образо-вательных технологий в учебном процессе: учеб. пособие / под ред. И. Н. Вольнова; ФТС, ВФ РТА. – Владивосток : РИО ВФ РТА, 2011. – 104 с. 2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник / І. М. Дичківська. – К. : Академ-видав. – 2007. – 352 с. 3. Зимняя И. А. Гуманизация образования – императив XXI века / И. А. Зимняя. – Набережные Челны, 1996. – Вып. 1. – С. 20–30. 4. Интенсивное обучение языкам сегодня: сб. ст. / под ред. Г.А.Китайгородской // НОЦ «Школа Китайгород-ской». – 1997. – Вып. 1. – С. 24–34. 5. Китайгородская Г. А. Интенсивное обучение иност-ранным языкам: теория и практика / Г. А. Китайго-родская. – М. : Русский язык, 1992. – 254 с. 6. Коваль Т. І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: навч.-метод. посібник / Т. І. Коваль, С. О. Сисоєва, Л. П. Сущенко. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2009. – 380 с. 7. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произве-дения / А. Н. Леонтьев. – Т. 2. – М. : Педагогика, 1983. – С. 240–390. 8. Новые педагогические и информационные техноло-гии в системе образования / Под ред. Е. С. Полат. – М. : Академия, 2007. – C. 73 – 77. 9. Педагогика: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Ю. К. Бабанский, В. А. Сластенин, Н. А. Сорокин и др.; под ред. Ю. К. Бабанского. – 2-е изд. доп. и пере-раб. – М. : Просвещение, 1988. – 479 с. 10. Петрусинский В. В. Интенсивное дистанционное обучение / В. В. Петрусинский // Проблемы высшего образования : мат-лы междунар. науч.-метод. конф. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. – С. 57–65. 

11. Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання доро-слих: навчально-методичний посібник / С. О. Сисоє-ва / НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – К. : ВД «ЕКМО», 2011. – 320 с. 
References 1. Alekseeva N. N. Primenenie innovacionnih obrazovatel-nih tehnologii v ychebnom processe: ycheb. posobie / pod red. I. N. Volnova; FTS, VF RTA. – Vladivostok : RIO VF RTA, 2011. – 104 s. 2. Dychkivska I. M. Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii: Navchalnyi posibnyk / I. M. Dychkivska. – K. : Akademvy-dav. – 2007. – 352 s. 3. Zimnyaya I. A. Gymanizaciya obrazovaniya – imperativ XXI veka / I. A. Zimnyaya. – Naberejnie Chelni, 1996. – Vip. 1. – S. 20 – 30. 4. Intensivnoe obychenie yazikam segodnya: sb. st. / pod red. G.A.Kitaigorodskoi // NOC «Shkola Kitaigorodskoi». – 1997. – Vip. 1. – S. 24 – 34. 5. Kitaigorodskaya G. A. Intensivnoe obychenie inostran-nim yazikam: teoriya i praktika / G. A. Kitaigorodskaya. – M. : Rysskii yazik, 1992. – 254 s. 6. Koval T. I. Pidhotovka vykladachiv vyshchoi shkoly: in-formatsiini tekhnolohii u pedahohichnii diialnosti: navch.-metod. posibnyk / T. I. Koval, S. O. Sysoieva, L. P. Sushchenko. – K. : Vydavnychyi tsentr KNLU, 2009. – 380 s. 7. Leontev A. N. Izbrannie psihologicheskie proizvedeniya / A. N. Leontev. – T. 2. – M. : Pedagogika, 1983. – S. 240 – 390. 8. Novie pedagogicheskie i informacionnie tehnologii v sisteme obrazovaniya / Pod red. E. S. Polat. – M. : Akademiya, 2007. – C. 73 – 77. 9. Pedagogika: ycheb. posobie dlya stydentov ped. in-tov / U. K. Babanskii, V. A. Slastenin, N. A. Sorokin i dr.; pod red. U. K. Babanskogo. – 2-e izd. dop. i pererab. – M. : Prosveshenie, 1988. – 479 s. 10. Petrysinskii V. V. Intensivnoe distancionnoe obychenie / V. V. Petrysinskii // Problemi visshego obrazovaniya : mat-li mejdynar. naych.-metod. konf. – Habarovsk : Izd-vo Tihookean. gos. yn-ta, 2014. – S. 57–65. 11. Sysoieva S. O. Interaktyvni tekhnolohii navchannia dor-oslykh: navchalno-metodychnyi posibnyk / S. O. Sysoieva / NAPN Ukrainy, In-t pedahohichnoi osvity i osvity doroslykh. – K. : VD «EKMO», 2011. – 320 s. 

Є л и з а в ет а  І С А К О В А Інтенсифікація процесу навчання іноземним мовам у ВНЗ шляхом використання інтерактивних технологій 

Исакова  Е .  П .   
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В статье проанализированы возможности использования интерактивных технологий как 
средства интенсификации процесса обучения иностранным языкам в вузе в современных условиях. 
Под интенсификацией автор понимает комплексный научно-методический процесс организации 
учебно-воспитательной работы вуза, в основе которого лежит психолого-педагогическое взаимо-
действие между преподавателем иностранного языка и студентами, благодаря которому обеспе-
чивается эффективное формирование иноязычной компетентности студентов в современных 
ограниченных условиях учебной аудиторной нагрузки. Среди основных интерактивных технологий, 
которые содействуют интенсификации процесса обучения иностранным языкам в вузе, выделены 
следующие: презентации, дискуссии, метод «круглого стола», метод «деловой игры», конкурсы на-
учно-практических работ с их дальнейшим обсуждением в группе, ролевые игры, тренинги, коллек-
тивные поиски решения творческих задач, кейс-метод и т.п. 

Ключевые  слова :  процесс обучения иностранным языкам, интенсификация, использования 
интерактивных технологий, учебно-воспитательный процесс вуза. 
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Є л и з а в ет а  І С А К О В А Інтенсифікація процесу навчання іноземним мовам у ВНЗ шляхом використання інтерактивних технологій 
Isakova Yel .   

INTENSIFICATION OF THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES  
AT HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS BY MEANS  

OF USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES 
The article deals with the analysis of the possibilities of using interactive technologies as means of inten-

sification of the process of teaching foreign languages at higher educational establishments in modern con-
ditions. The author considers intensification as a complex scientific and methodological process of the or-
ganization of teaching and educational work on the basis of which a cooperation between the teacher of a 
foreign language and his students is achieved. Such coperation leads to an efficient formation of foreign 
language competence of students in modern conditions of limited academic loading in the classroom.  

Intensification of the teaching process starts with creating a favorable atmosphere at the lesson. The 
teacher’s «communicative attack» at the beginning of the lesson helps to adapt students to foreign language 
communicative situation, to interest them in solving problems of the lesson and to activate their knowledge 
and abilities. Such method of increasing the quality of the process of training foreign languages as method 
of exchanging different kinds of activity can be realized through different types of group work, for example, 
«The workshop of the future», «Interview», «Round table». Methods stimulating student’s cognitive activity 
besides intensification of educational process promote activation of their creative abilities and positive mo-
tivation to training. Methods of the organization of student’s reflexive activity are directed to self-analysis 
and self-assessment of their own work, results, achievements and aspects for improving. Research work in 
group is one more way to attract student’s attention to interactive activity. They work individually or in 
groups, choose a subtopic of the general topic, carry out project in a foreign language, make up reports and 
prepare representations of their topics before the entire group. 

Using interactive methods of teaching foreign languages demands from the teacher creative approach 
to training process. Different interactive technologies (for example, «Brain Storming», «Group Story», 
«Round Table») are effective pedagogical instruments and a necessary condition for intensification of edu-
cational process. Among the main interactive technologies which much contribute to the process of intensifi-
cation of teaching foreign languages at higher educational establishments, the author distinguishes the fol-
lowing: presentations, discussions, round-table method, method of business games, competitions of scientific 
and practical works with their further discussion in the group, role playing, group solving of problems, crea-
tive tasks, case method, etc. The fundamental feature of interactive educational activity lies not so in revi-
sion of studied material as in studying new one. 

Key words:  process of teaching foreign languages, intensification, use of interactive technologies, 
teaching and educational process at higher educational establishments. Стаття надійшла до редколегії 11.05.2017 
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В умовах упровадження особистісно зорієн-тованої моделі варто апелювати до природної здібності дитини творити, підтримувати її сво-єрідність, самобутність, дбати про сприятливі для цього умови. Розвиток сучасної дитини як неповторної унікальної індивідуальності пе-редбачає максимальну реалізацію нею своєї творчої активності, ініціативи, винахідливості, самостійності, прагнення обирати власні шляхи і способи досягнення мети, реалізувати свої потреби та інтереси. Натомість виховання й навчання зорієнтовані не на формування меха-нізмів саморозвитку, а на кінцевий продукт – здатність у діяльності та поведінці відтворюва-ти соціально задані зразки. На жаль, безліч ша-блонів, готових зразків, запропонованих дорос-лими дитині для відтворення, применшують її прагнення виявляти творчість, реалізувати свою індивідуальність, тому вона часто залиша-ється потенційною й незалученою. Закладений у дошкільному віці потенціал до формування творчої індивідуальності дитини зумовлює за-безпечення відповідної підготовки вихователів дошкільного навчального закладу.  Ключовою фігурою в реалізації завдань формування творчої індивідуальності дошкіль-ника є вихователь. Визнання жорсткої зумовле-ності розвитку дошкільника виховними й на-вчальними впливами спонукає вихователя до самовдосконалення як особистості та фахівця – 

його вміння застосовувати сучасні методи й засоби освіти дошкільника, активізувати осо-бистий потенціал дітей, зважаючи на їхні схи-льності, інтереси, бажання; формувати в них творче ставлення до життя, розвивати задатки творчого мислення, уміння пропонувати нове, формулювати оригінальні ідеї, нестандартно виконувати певну діяльність, досягати незвич-них результатів. Тому одним із головних за-вдань підготовки такого фахівця у вищій школі є формування особистості професіонала, спро-можного будувати власну професійну діяль-ність, ціннісно-смисловою основою якої є уні-кальна індивідуальність дитини дошкільного віку [2, 86]. Особливості вияву творчості на різних віко-вих етапах розвитку особистості, а саме загаль-нотеоретичні положення про роль творчої дія-льності в розвитку особистості, описано в нау-кових працях І. Беха, А. Богуш, Н. Гавриш, Д. Богоявленської, В. Кудрявцева, В. Моляко, В. Ямницького. Закономірності розвитку особи-стості та індивідуальності в дошкільному віці з’ясовано в студіях О. Асмолова, О. Кононко, В. Кузьменко, Д. Ельконіна. Концепції творчої обдарованості проаналізовано в роботах Є. Кульчицької, А. Матюшкіна, В. Моляко); роз-виток здібностей у структурі творчої особисто-сті – М. Лейтес, Смолярчук, Б. Теплова, С. Рубінштейна.  
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КРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ  
МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ  

ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ  
СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 

У статті розкритті критерії і показники підготовленості майбутнього вихователя до фор-
мування творчої індивідуальності старших дошкільників зокрема: когнітивно-методичний 
(наявність уявлень про особливості, сутність, ключові поняття процесу формування творчої ін-
дивідуальності старшого дошкільника та ін.); мотиваційно-ціннісний (наявність позитивної мо-
тивації до проблеми формування творчої індивідуальності дітей дошкільного віку); практично-
діяльнісний (уміння організовувати процес формування творчої індивідуальності дітей старшого 
дошкільного віку з розвитку творчої індивідуальності старших дошкільників); оцінно-
рефлексивний (уміння виконувати взаємо- й самооцінювання професійної діяльності, педагогічних 
умінь із формування творчої індивідуальності старшого дошкільника та ін.). 

Ключові  слова :  підготовка, підготовленість, майбутні вихователі, творча індивідуаль-
ність, старші дошкільники, критерії, показники. 
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Підготовку майбутніх вихователів до педа-гогічної діяльності з формування творчої інди-відуальності розглядаємо як специфічне індиві-дуально-професійне утворення, що інтегрує мотиваційний, змістовий, діяльнісний і рефлек-сивний компоненти. У рамках визначеного підходу рівень підго-товленості майбутніх фахівців в означеній сфе-рі діяльності має бути схарактеризований суку-пністю певних параметрів, якими слугують ви-значені критерії та показники. Критерій – це ознака, на основі якої прово-диться оцінювання. Він має бути об’єктивним, відображати суттєву інформацію, бути стандар-том оцінки результатів діяльності. Кожен кри-терій включає групу якісних показників, які розкривають зміст і дають характеристику до-сягнень [3, 48]. За словниковими визначеннями, критерій [гр. kritērion – засіб для судження] – це ознака, за якою оцінюють, визначають або класифіку-ють що-небудь, міра судження [4, 149]. Показник – це характеристика певного ас-пекту критерію, за яким можна доходити ви-сновків [5, 719]. Згідно з визначеними компонентами виок-ремимо такі критерії підготовленості до фор-мування творчої індивідуальності старших до-шкільників: мотиваційно-ціннісний, когнітив-но-методичний, практично-діяльнісний, рефле-ксивно-оцінний. Схарактеризуємо мотиваційно-ціннісний критерій підготовленості майбутніїх виховате-лів до професійної діяльності Мотивація до навчання, як зазначає А. Алексюк, – одна із головних умов реалізації навчально-виховного процесу. Вона не тільки сприяє розвитку інтелекту, але і є рушійною силою удосконалення особистості в цілому. Фо-рмування мотивації у студентів до навчальної діяльності є однією з головних проблем сучас-ної школи. Її актуальність обумовлена оновлен-ням змісту навчання, постановою завдань фор-мування у студентів прийомів самостійного набуття знань, пізнавальних інтересів, життє-вих компетенцій, активної життєвої позиції [1, 411]. Мотивація досягнення – прагнення до по-кращення результатів, незадоволеність досяг-нутим, наполегливість у досягненні своїх цілей, прагнення домогтися свого – є однією з голов-них властивостей особистості, яка впливає на все людське життя. Мотивація, як вважають дослідники, є основною рушійною силою люд-

ської поведінки. Вона пронизує її основні струк-турні утворення, як спрямованість і діяльність. Спрямованість особистості у психології розгля-дається як утворення, що визначає основний напрям її діяльності, поведінку в конкретних життєвих ситуаціях [1, 90]. Професійна спрямованість – складне психо-логічне явище, яке характеризує психологічну готовність особистості до вибору напряму його майбутньої діяльності [4, 6]. Педагогічну спря-мованість майбутнього вихователя доцільно розглядати в контексті загальної психологічної проблеми – спрямованості особистості. Спрямо-ваність особистості на професійну діяльність проявляється на певному етапі розвитку особи-стості і стає в цей період життя центральним особистісним новоутворенням [4, 27].  Професійна підготовка як системний об’єкт включає в себе гуманістичну спрямованість – це спрямованість на особистість іншої людини, утвердження словом і працею найвищих духов-них цінностей, моральних норм поведінки й сто-сунків. Це вияв професійної ідеології вихователя, його ціннісного ставлення до педагогічної дійс-ності, її мети, змісту, засобів, суб’єктів [4, 49]. Як зазначає А. Капська, цінності професій-ної діяльності можна сприймати як певну домі-нувальну потребу – професійно працювати на благо інших людей, що орієнтує професійно-особистісну активність педагога на досягнення цієї гуманної мети. Цінності професійної діяль-ності викладачів пов’язані з їхніми ціннісними орієнтаціями. Ціннісні орієнтири – це вибірко-ва, відносно стійка система інтересів і потреб особистості. Саме цінності впливають на стиль мислення і діяльність педагога, а також форму-вання його інтересів [3, 122]. Актуалізувати прагнення педагога до само-реалізації, на думку вчених (Т. Величко; В. Ки-ричок, Р. Пріма, Л. Хомич), можна лише за умов певної зміни системи цінностей. Досягнення акме – вершини в індивідуально-професійному розвитку особистості – є вищим рівнем реаліза-ції себе як суб’єкта діяльності і професіонала.  Отже, дослідниками доведено, що мотива-ційно-ціннісний критерій ґрунтується на стій-кому інтересі до професійної діяльності, профе-сійно-педагогічної спрямованості, сформовано-сті мотивів і цілей педагогічної діяльності як запоруці власної самореалізації, орієнтації на досягнення високих результатів у професійній діяльності, педагогічній гнучкості, розумінні потреб, інтересів і бажань особистості кожного вихованця.  

Л юд м и л а І Щ Е Н К О  •  Критеріальний підхід до підготовки майбутніх вихователів  до формування творчої індивідуальності старших дошкільників 
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Показниками мотиваційно-ціннісного кри-терію було обрано: 
– наявність позитивної мотивації до здійс-нення діяльності з формування творчої індивідуальності дітей дошкільного віку; 
– інтерес до діяльності з формування творчої індивідуальності старших дошкільників; 
– ціннісна ієрархізація значимих особистіс-них якостей вихователя для здійснення діяльності з формування творчої індиві-дуальності дітей дошкільного віку;  
– ціннісне ставлення до дитини як до су-б’єкта творчої взаємодії. Процес формування творчої індивідуально-сті дітей дошкільного віку вимагає від фахівця наявності спеціальних знань і вмінь до здійс-нення такої діяльності.  Успішність професійної діяльності педагога перебуває у прямій залежності від його розу-міння особливостей організації педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі, від сформованості уявлень про вікові та індиві-дуальні особливості розвитку дітей, творчих нахилів і здібностей, знання методик, техноло-гій формування творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку. Для здійснення успішної педагогічної ді-яльності в дошкільному навчальному закладі майбутні вихователі оволодівають сукупністю психолого-педагогічних, методичних, професій-них знань. У цьому зв’язку виникає потреба ро-зглянути показники когнітивно-методичного критерію.  Когнітивно-методичний критерій підгото-вленості майбутніх вихователів характеризує рівень знань студентів щодо мети, форм і мето-дів формування творчої індивідуальності до-шкільника, а також володіння знаннями щодо сутності і специфіки організації педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі.  Теоретична підготовка здійснюється під час вивчення студентами фахових дисциплін у межах спеціально організованого педагогічно-го процесу у вищих навчальних закладах. Когнітивно-методичний критерій підгото-вленості майбутнього вихователя до навчаль-ної діяльності з формування творчої індивіду-альності дітей старшого дошкільного віку пе-редбачає знання змісту основних понять проб-лематики розвитку індивідуальності дошкіль-ника у творчості; сучасних підходів до пробле-ми її вивчення, визначення структурних компо-нентів, характеристик, особливостей форму-

вання творчої індивідуальності дітей; основ діагностики означеної якості; засобів, методів і прийомів організації освітнього процесу з фор-мування творчої індивідуальності дітей у до-шкільному навчальному закладі; стратегій, концепцій, моделей, програм із формування творчої індивідуальності дітей старшого дош-кільного віку. Показниками когнітивно-методичного критерію підготовленості студентів до форму-вання творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку було обрано: 
– наявність уявлень про особливості, сут-ність, ключові поняття процесу форму-вання творчої індивідуальності старшого дошкільника; 
– обізнаність із формами, методами та прийомами педагогічної діяльності з фо-рмування творчої індивідуальності дітей дошкільного віку; 
– обізнаність із діагностичними методика-ми виявлення властивостей творчої ін-дивідуальності дітей дошкільного віку.  Систему педагогічних умінь, необхідних для організації освітнього процесу з формуван-ня творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку, передбачає практично-діяль-нісний критерій підготовленості майбутніх ви-хователів до формування творчої індивідуаль-ності старших дошкільників. Значущим для нашого дослідження є ви-значення сутності педагогічних умінь. Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що педагогічні вміння належать до особливого ти-пу генералізованих умінь, які дають можли-вість людині проявляти себе в різних видах со-ціальної діяльності, пов’язаної із засвоєнням і переданням іншим нагромадженої людством культури і досвіду, створенням умов для їхньо-го особистісного розвитку (О. Абдуліна, І. Ісаєв, В. Сластьонін, Л. Спірін та ін.). Педагогічні вміння визначаємо як сукуп-ність послідовно розгорнутих дій, заснованих на теоретичних знаннях і усвідомленні завдань, принципів, умов, засобів, форм, методів освіт-ньої роботи з формування творчої індивідуаль-ності дітей старшого дошкільного віку, спрямо-ваних на свідоме їх застосування. Показниками практично-діяльнісного кри-терію виступили: 
– уміння організовувати педагогічну ді-яльність із формування творчої індивіду-альності старших дошкільників; 
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– уміння обирати оптимальні методи, фор-ми організації діяльності з формування творчої індивідуальності старших дош-кільників; 
– здатність творчо застосовувати педагогіч-ні уміння, використовувати їх у нових, не-стандартних ситуаціях роботи з дітьми; конструювати власні освітні методики з формування творчої індивідуальності дітей. Спеціальні форми роботи з майбутніми ви-хователями мають на меті також подальший розвиток рефлексії. Рефлексія – осмислення професіоналом умов, закономірностей і механі-змів власної діяльності, соціального та індиві-дуального способів існування, самоаналіз ре-зультатів своєї діяльності з метою її удоскона-лення – є однією з ознак прагнення особистості до самореалізації, самовдосконалення [4, 50]. Одним із основних критеріїв підготовлено-сті майбутніх вихователів до освітньої роботи із творчо обдарованими дітьми дошкільного віку є сформованість у них таких професійних якостей, як здатність до децентрації. Сформова-ність децентрації (здатність враховувати думку дитини і координувати її з метою організації освітнього процесу з власного погляду) і рефле-ксії (здатності педагога дати собі і своїм вчин-кам об’єктивну оцінку, зрозуміти, як його сприймають ті, з ким він взаємодіє в процесі педагогічної діяльності) є важливою умовою побудови особистісної моделі взаємодії вихова-теля із творчими дітьми [19, 38]). Тому право-мірно вважають педагогічну децентрацію, як здатність до сприйняття думки інших людей, невід’ємною частиною професійної рефлексії. Зазначимо, що форми роботи щодо підви-щення педагогічної майстерності викладача, його самореалізації, побудови педагогічної ка-р’єри спрямовані на особистісне і професійне зростання. Самореалізація викладача завжди пов’язана з особистісно-професійним розвит-ком, саморозвитком, які розглядаються в діале-ктичній єдності цих процесів. Наявність еврис-тичної складової характеризує вияви педагогіч-ної творчості і виступає іманентною характери-стикою професійної діяльності, що спрямована на формування як творчої особистості дошкіль-ника, так і майбутнього вихователя, їх самореа-лізації в процесі педагогічного співробітницт-ва [1, 57]. Отже, усе окреслене вище дозволило визна-чити такі показники оцінно-рефлексивного критерію підготовленості студентів до форму-

вання творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку: 
– уміння здійснювати взаємо- і самооцінку професійної діяльності, своїх педагогіч-них умінь із формування творчої індиві-дуальності старшого дошкільника; 
– уміння оцінювати наявність і якість своїх знань із організації навчальної діяльності з формування творчої індивідуальності дітей дошкільного віку; 
– оцінка здатності майбутніх вихователів до децентрації;  
– оцінка своєї підготовленості до самороз-витку, самовдосконалення, самореалізації, до творчої професійної діяльності з дітьми. Усі критерії підготовленості студентів до формування творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку є тісно пов’язаними між собою, взаємообумовленими, необхідними для формування творчої індивідуальності ді-тей. Виокремлені показники не вичерпують усього різноманіття якісних характеристик під-готовленості студентів до формування творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку, але в контексті нашого дослідження вони є найбільш значущими. 
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КРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  
К ФОРМИРОВАНИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ  

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В статье раскрытии критерии и показатели подготовленности будущего воспитателя к 

формированию творческой индивидуальности старших дошкольников в частности: когнитивно-
методический (наличие представлений об особенностях, сущность, ключевые понятия процесса 
формирования творческой индивидуальности старшего дошкольника и др.) мотивационно-
ценностный (наличие положительной мотивации к проблеме формирования творческой индиви-
дуальности детей дошкольного возраста); практически-деятельностный (умение организовы-
вать процесс формирования творческой индивидуальности детей старшего дошкольного возрас-
та по развитию творческой индивидуальности старших дошкольников)оценочно-рефлексивный 
(умение выполнять взаимосвязи и самооценки профессиональной деятельности, педагогических 
умений по формированию творческой индивидуальности старшего дошкольника и др.). 

Ключевые  слова :  подготовка, подготовленность, будущие воспитатели, творческая инди-
видуальность, старшие дошкольники, критерии, показатели.   
Yschenko L.   

CRITERIA APPROACH TO TRAINING FUTURE EDUCATORS BEFORE  
CREATIVE INDIVIDUALS OLDER PRESCHOOLER 

The article interpreted «training future educators for the formation of the creative personality of senior 
preschool children» as a whole, methodologically grounded, focused process that takes place within the 
overall vocational and educational training in «Preschool education»; shaped covers personal qualities, pro-
fessional orientation, theoretical and methodological knowledge, skills and abilities to perform future pro-
fessional activity; features a set of interrelated components – motivational, cognitive, practical and active, 
reflexive. The article disclosing the criteria and indicators of readiness of the future teacher to formation of 
the creative personality older preschoolers including: cognitive and methodical (the presence of features 
representations of the essence, the key concept of the process of formation of the creative personality older 
preschooler); motivational value (presence of positive motivation to the problem of formation of the crea-
tive personality preschool children); almost-activity (ability to organize the formation of the creative per-
sonality preschool children with creative individuality of older preschoolers); evaluative-reflective (ability to 
perform self-evaluation and mutual professional activity, pedagogical skills of formation of the creative per-
sonality older preschooler). Promising directions of scientific research are: improving professional training-
provided by modern innovative educational technology training; optimization ofcontent, forms and methods 
of training future educators in the system of distance education. 

Key words:  education, training, future educators, creative personality, older preschoolers, criteria 
and indicators. Стаття надійшла до редколегії 29.04.2017 
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Перед кожним студентом і студенткою в системі вищої освіти ставиться мета всебічного й професійного розвитку його особистості, со-ціальної компетентності й відповідальності, що вимагає формування в них якостей у співвідно-шенні з соціостатевою роллю та очікуваннями суспільства щодо поведінки жінок і чоловіків. Виховна робота зі студентською молоддю з урахуванням гендерного компонента є одним із найважливіших механізмів досягнення її ефек-тивності. Прикінцевим результатом повинен бути достатній рівень сформованості в молоді гендерної культури. Зважаючи на це, спеціаль-но організований процес гендерного виховання студентів зумовлений відбудовою демократич-них відносин у житті самих студентів; змістом вищої освіти, адекватним формуванню гендер-ної культури; засвоєнням студентами гендер-них відносин, соціальних цінностей у суспіль-ній сфері життя, потреб, інтересів, форм діяль-ності, спричинених демократичним ладом і ді-єю демократичних інституцій [1].  Процес формування гендерної культури передбачає розширення життєвого простору для розвитку індивідуальних здібностей і зада-тків кожного студента незалежно від статі, ви-вільнення мислення як викладачів так і студе-нтської молоді від усталених гендерних стерео-типів. Вивченню зазначеної проблеми приділя-ли увагу низка дослідників (І. Іванова, В. Кра-вець, П. Терзі О. Цокур та ін.). Разом із тим дос-ліджуване питання потребує уточнення та сис-тематизації.  

Мета статті – розкрити особливості форму-вання гендерної культури сучасної студентсь-кої молоді. Засвоєння гендерної культури є складним процесом взаємодії соціального оточення, сім’ї, які по-своєму впливають на індивіда залежно від його віку, освіти, етнотрадицій та звичаєво-сті. Родина і суспільство завдяки соціалізації перетворюють індивіда як біологічну істоту на істоту суспільну.  Одною із важливіших умов формування гендерної культури студентської молоді є пев-на настанова сім’ї на цілеспрямоване гендерне виховання своєї дитини, усвідомлення високої відповідальності за підготовку юнака або дів-чини до дорослого життя. Зазначений процес можливий за рахунок використання батьками сучасного педагогічного досвіду, підтримки співпраці з навчальним закладом, викладачами, прослуховування спеціальних лекцій, читання літератури [8, 5–12]. Сформованністю гендерної культури студе-нтської молоді є достатній рівень гендерної вихованості особистості, що характеризується її ґрунтовною обізнаністю з провідними генде-рними поняттями (гендер, стереотип, гендерна рівність та ін.), а також із правилами міжстате-вої взаємодії, виявленням постійної уваги і по-ваги до представників іншої статі, не принижу-ючи власну, орієнтацією на партнерські стосун-ки, вияв толерантності, самоорганізації і само-регуляції поведінки, прагнення до реалізації власних здібностей. При цьому необхідно оріє-
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ  
СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

У статті визначено сутність поняття «гендерна культура». Розглядаючи сутність феномену 
гендерної культури, виявлено її певні особливості. Встановлено чинники формування досліджува-
ного феномену, а саме: відповідність змісту соціально-гуманітарних дисциплін сучасному рівню 
розвитку наукових галузей з урахуванням гендерного компонента; урахуванням спеціального про-
цесуального боку навчання; забезпечення гендерно орієнтованого освітнього середовища засобами 
періодичного підвищення гендерної грамотності та професійної компетентності педагогів і керів-
ного складу навчального закладу щодо реалізації принципів гендерного підходу в освіті; спрямуван-
ня спеціально організованого процесу формування гендерної культури особистості в напрямі демо-
кратизації, гуманізації, гуманітаризації, диференціації та індивідуалізації. 

Ключові  слова :  гендер, гендерна культура, студентська молодь, освіта, середовище, особли-
вості.  
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нтуватися в гендерному вихованні на принци-пи особистісно орієнтованого підходу; стиму-лювати вияви гендерної чутливості; проводити гендерний аналіз змісту навчально-методичної літератури; упроваджувати факультативні спецкурси [2, 114]. Ефективність реалізації вищезазначеного забезпечують активні та інтерактивні методи й форми гендерної освіти та виховання (діалоги, диспути, сюжетно-рольові та ділові ігри, бесіди, кейс-стаді, мозковий штурм, метод дилем, ме-тод вільних асоціацій і евристичних завдань, використання художньої літератури й матеріа-лів преси та ін.), психокорекційні заходи (кон-ференції, семінари, тренінги, індивідуальна і рольова рефлексія, психотехнічні ігри й вправи, розбір конфліктних ситуацій), а також засоби етнопедагогіки. Особливе значення для якісного формуван-ня гендерної культури студентської молоді має високий фаховий рівень викладача, який у пов-ному обсязі реалізовував би головні завдання навчально-виховного процесу – навчати й вихо-вувати. Реалізація останніх передбачає вико-нання основних функцій викладача: навчальної (дидактичної), розвивальної та виховної.  Навчальною функцією передбачено, що викладач повинен передавати знання студен-там, а в сучасному освітньому процесі – форму-вати в студентської молоді вміння здобувати знання самостійно, бути організатором процесу їх засвоєння. Сутність розвивальної функції полягає у створенні сприятливих умов для розвитку тво-рчого потенціалу студентів, їхнього саморозк-риття, самоутвердження, самореалізації через творчість, у забезпеченні демократичних засад освітнього процесу, скоординованості його за цінностями, цілями, що втілюються в дидакти-чно оформленій системі знань. Виконувати виховну функцію викладача – це вміти трансформувати поставлені суспільст-вом перед навчальним закладом цілі, конкретні педагогічні завдання – формування необхідних особистісних якостей у кожного студента. Ви-ховна функція полягає в тому, щоб загально-людські цінності вкоренилися у свідомість і поведінку підопічних [4, 416–417]. Водночас професійна діяльність педагога визначається і рядом принципів:  
– цілеспрямованістю гендерної освіти та виховання, що передбачає досягнення політики рівних можливостей для обох статей;  

– зв’язком гендерної освіти та виховання з життям, перспективою побудови демок-ратичного суспільства, цінністю якого є всебічний розвиток здібностей і талантів кожної особистості, її творча самореалі-зація в усіх суспільних сферах незалежно від статі; 
–  єдністю гендерної свідомості й поведін-ки, оскільки гендерна рівність існувати-ме за умови, що кожен член суспільства, незалежно від віку й статі, діятиме на засадах взаємоповаги, взаєморозуміння, егалітарності;  
– диференційованим та індивідуальним підходами до студентів, що передбачає вимогу коректно діагностувати гендерні особливості юнаків і дівчат, ураховуючи їхні особливості й рівень розвитку інте-лектуальної, емоційної, мотиваційної й духовної сфер особистості; 
–  поєднанням педагогічного керівництва з ініціативою та самодіяльністю студен-тів, що вимагає створення педагогічної взаємодії на засадах особистісно орієнто-ваного підходу;  
– єдністю педагогічних вимог сім’ї, навча-льних закладів та громадськості шляхом залучення молоді до активної суспільно корисної діяльності, що передбачає по-м’якшення та подолання застарілих ген-дерних стереотипних уявлень усіх аген-тів гендерної соціалізації [3; 5; 6; 9 та ін.]. Вивчення окресленої проблеми, ураховую-чи усі вищезазначені підходи, спонукало нас до визначення власного поняття гендерна культу-ра, що полягає у наступному – це специфічний добір культурних характеристик, заснованих на психологічних особливостях поведінки чо-ловіка та жінки, що закріплюють зв’язок між біологічною статтю й досягненнями (особис-тості) в соціальному житті, культивують соціа-льну егалітарну поведінку щодо взаємостосун-ків обох статей і в яких наявні елементи стати-ки та динаміки. Розглядаючи сутність феномену гендерної культури, ми виявили її певні особливості: 1) поєднання двох понять – «гендер» і «культура», серед яких визначення ген-деру вважаємо ключовим; 2) як і загальна культура, гендерна є ціліс-ною системою, що має певну структуру й відповідні функції; існує в усіх аспектах людського життя і використовується сус-пільством для закріплення, збереження й передачі надбань накопиченого соціаль-ного (гендерного) досвіду; 
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3) як складноорганізована система, що має свою жіночу та чоловічу специфіку, може бути структурована за чоловічим або жіночим варіантом і відбита в поняттях «культура жінки» і «культура чоловіка»; 4) це особливий вид культури, властивий суспільству загалом і конкретній людині як суб’єктові суспільних відносин зокре-ма; буває патріархатного або егалітарно-го типів; 5) передбачає формування уявлень про життєве призначення чоловіка та жінки (щодо нашого дослідження – егалітарних гендерних уявлень), притаманні їм пози-тивні якості, розкриття фізіологічних, психологічних особливостей чоловіка та жінки. Процес формування гендерної культури сучасної студентської молоді, на наш погляд, повинен зумовлюватися щонайменше трьома чинниками: 
– відповідністю змісту соціально-гумані-тарних дисциплін сучасному рівню роз-витку наукових галузей з урахуванням гендерного компонента; 
– урахуванням спеціального процесуаль-ного боку навчання (постійного гендер-ного аналізу навчальних програм і підру-чників із соціально-гуманітарних дисци-плін відносно гендерного компонента); забезпечення гендерно орієнтованого освітнього середовища засобами періо-дичного підвищення гендерної грамот-ності та професійної компетентності пе-дагогів і керівного складу навчального закладу (інформаційними технологіями та світовими Інтернет-ресурсами) щодо реалізації принципів гендерного підходу в освіті; 
– спрямуванням спеціально організовано-го процесу формування гендерної куль-тури особистості в напрямі демократиза-ції, гуманізації, гуманітаризації, диферен-ціації та індивідуалізації (ознайомлення сучасної студентської молоді з нормами, цінностями та правилами міжстатевого спілкування, вільними від патріархатних гендерних стереотипів; розкриття соціа-льно-психологічних і психофізіологічних особливостей жіночої та чоловічої статі, особливостей їхньої поведінки). Проблема формування гендерної культури студентів може бути вирішена в контексті осо-бистісно орієнтованої освіти. Процес її форму-вання в студентської молоді правомірно й до-

цільно здійснювати в чотирьох формах, а саме через: 
– навчальний предмет, зокрема шляхом упровадження в традиційні гуманітарні дисципліни авторських модулів із генде-рної тематики або програм нових гендер-них спецкурсів; 
– міжпредметну форму діяльності студен-тів у межах освітнього простору; 
– актуалізацію науково-дослідницької та позааудиторної виховної роботи (участь студентів у літніх гендерних школах і діяльності гендерних лабораторій, кон-курсах і олімпіадах із проблем гендеру; дистанційне навчання при гендерних центрах; дослідна робота тощо); 
– організацію дозвілля і студентського життя за принципами гендерної рівності тощо [7]. Водночас варто зазначити, що розвиток світової цивілізації в XXI сторіччі зумовлений складним і діалектично протирічним процесом глобалізації, який виявляється не лише в тен-денціях до об’єднання, але й у трансформації культурних стереотипів мужності та жіночнос-ті, що призводить до порушення соціалізації чоловіків і жінок та, як наслідок, до соціальної дезадаптації. У цьому контексті виникає необ-хідність формування уявлень про взаємодію з представниками протилежної статі на основі егалітарних засад. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ  
СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В статье определена сущность понятия «гендерная культура». Рассматривая сущность фено-
мена гендерной культуры, выявлены ее определенные особенности. Установлены факторы форми-
рования исследуемого феномена, а именно: соответствие содержания социально-гуманитарных 
дисциплин современному уровню развития научных отраслей с учетом гендерного компонента; 
учетом специальной процессуальной стороны обучения; обеспечение гендерно ориентированной 
образовательного среды средствами периодического повышения гендерной грамотности и про-
фессиональной компетентности педагогов и руководящего состава учебного заведения по реали-
зации принципов гендерного подхода в образовании; направленность специально организованного 
процесса формирования гендерной культуры личности в направлении демократизации, дифферен-
циации и индивидуализации.  

Ключевые  слова :  гендер, гендерная культура, студенческая молодежь, образование, среда, 
особенности. 
 
Kalko I .  V .   

PECULIARITIES OF FORMATION OF GENDER CULTURE OF MODERN STUDENTS 
The article defines the essence of the concept of «gender culture». Considering the essence of the phe-

nomenon of gender culture, revealed its specific features. Disclosed the factors of the investigated phenome-
non, namely: the contents of social-humanitarian disciplines to the modern level of development of the scien-
tific industries with a gender component; subject to the special procedural side of education; gender-
sensitive educational environment by means of periodical increase gender literacy and professional compe-
tence of teachers and managers of educational institutions for the implementation of gender mainstreaming 
in education; focus specially organized process of formation of gender culture of the individual in the direc-
tion of democratization, humanization, among the student youth, namely through: a subject, in particular 
by introducing in the traditional Humanities copyright modules with gender or gender programmes new 
courses; interdisciplinary form of activity of students in the educational space; updating of scientific-
research and extracurricular educational work (student participation in summer schools and gender activi-
ties gender-based laboratories, contests and competitions on gender issues; distance education in gender 
centers; research and the like); leisure activities and student life according to the principles of gender equal-
ity and the like. It is proved that the development of world civilization in the XXI century due to the complex 
and dialectically protick the process of globalization, which is manifested not only in the tendency to Asso-
ciation, but also the transformation of cultural stereotypes of masculinity and femininity that leads to dis-
ruption of the socialization of men and women and, as a consequence, to social exclusion. In this context, 
there is a need in the formation of ideas about interacting with members of the opposite sex on the basis of 
egalitarian principles. 
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Рішення завдань полікультурної освіти ви-магає відповідної підготовки педагогів, які пра-цюють у сфері освіти і виховання дітей та ви-ступають посередниками між культурами різ-них народів, організаторами міжкультурної комунікації. Аналіз досліджень щодо реформування пе-дагогічної освіти в Україні з урахуванням цілей і завдань полікультурної освіти підтвердив, що в цьому напрямку вченими ведуться активні пошуки, які обумовлені протиріччями між реа-льними потребами суспільства в педагогах но-вого типу і недостатньою увагою вищої та сере-дньої професійної освіти до підготовки педаго-гів до роботи в полікультурному освітньому середовищі (В. Євтух, Л. Воротняк, І. Соколова, Н. Цибань та ін.) [4, 6]. Українськими вченими обґрунтовано соціальні потреби в реалізації цілеспрямованої роботи з підготовки виховате-ля, який повинен поєднувати в собі забезпечен-ня системних знань в галузі етнокультури, фор-мування гармонійної національної самосвідо-мості, орієнтацію на духовні цінності, толерант-ність і здатність до міжетнічного діалогу, а та-кож пошуку методів і організаційних форм, від-повідних його професійній підготовці (І. Ісаєв, Н. Крилова, Н. Терентьева та ін.). Дослідниками підкреслюється, що в процесі організації навча-льно-виховної роботи зі студентами, їх підгото-вка до діяльності в умовах полікультурного освітнього середовища в якості спеціальної ме-ти не виокремлюється. Результати експеримен-тів свідчать про те, що прагнення студентів по-казати своє позитивне ставлення до представ-ників інших культур не завжди знаходять адек-

ватного вираження, що обумовлено сформова-ними стереотипами, невмінням конструювати діалогічні форми спілкування, аналізувати си-туацію, позначати проблему і пропонувати ва-ріанти її вирішення (Е. Бражник) [2] . У сучасних умовах зростає необхідність здійснення освіти в контексті культури, актуа-лізується проблема підготовки педагога до ро-боти в полікультурному освітньому просторі, який готовий до міжкультурного діалогу, здат-ний до розробки і здійснення культуроспрямо-ваних педагогічних технологій. Незважаючи на достатню теоретичну розробленість досліджу-ваної проблеми, поки не розкриті особливості професійної підготовки вихователів дошкіль-них навчальних закладів до діяльності в полі-культурному середовищі. Аналіз готовності вихователів до здійснення полікультурної осві-ти підтверджує, що їх професійний і культур-ний рівень не завжди достатній для вирішення професійних завдань. Загальна постановка проблеми полікульту-рної підготовки має свою специфіку в різних регіонах України, які сьогодні стоять перед за-вданням створення нової системи освіти, побу-дованої з урахуванням специфіки місцевих ку-льтурно-історичних традицій, економічних програм, ресурсного потенціалу. В цілому укра-їнські вчені відзначають тенденцію «завищен-ня або заниження» ролі і призначення націо-нально-регіонального компонента в освіті. Проведений аналіз планів педагогічних вишів різних регіонів України слід підтвердити, що під національно-регіональним компонен-том ми маємо на увазі саме національний ком-
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ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ  
ПЕДАГОГІВ В УКРАЇНІ 

У статті розглядається сутність і особливості сучасних тенденцій полікультурної підготов-
ки майбутніх педагогів, проаналізовано і обґрунтовано вимоги до педагога в умовах сучасних педа-
гогічних позицій полікультурного освітнього простору. Визначено основні труднощі та проблеми у 
підготовці та усвідомленні питань полікультурної освіти майбутніми вихователями. Розглянуто 
професійні якості, які необхідні педагогу для полі культурної освіти та знання ,які будуть сприяти 
ефективності полі культурного виховання дошкільників. Проведено порівняльний аналіз змістов-
них підходів до полі культурної підготовки педагогів в різних країнах. 

Ключові  слова :  полікультурна освіта, полікультурне освітнє середовище, регіоналізація 
освіти, студент, дошкільний навчальний заклад, дошкільник. 
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понент. Підкреслимо важливість оволодіння майбутніми педагогами знаннями з краєзнавс-тва або народної педагогіки, титульного етносу для конкретного регіону, але вважається не-припустимим ігнорування полікультурності України та світу в цілому. З огляду на те, що представники різних етносів мешкають по всій території України, вони, тим самим, об'єктивно відірвані від залучення до своєї національної культури. Отже, основні принципи полікульту-рної освіти повинні бути сформульовані у регі-ональному компоненті, а вже в конкретних ре-гіонах за цими принципами будуть розроблені програми для різних етносів, включаючи на рідних мовах. Не можна не погодитися з тим, що робота в полікультурному освітньому сере-довищі вимагає від педагога знань про взаємо-дію рідної культури, загальнонаціональної і світової [2]. За даними діагностувального експеримен-ту, проведеного в дошкільних навчальних за-кладах Одещини, педагоги розуміють необхід-ність змін у освітно-виховному процесі, 9% з них бачать особливості дітей різних національ-ностей, намагаються знайти оптимальні шляхи вирішення протиріч шляхом особистісно-орієнтованої взаємодії, виявляючи толерант-ність до представників інших культур. 36% ви-хователів прагнуть до позитивного співробіт-ництва з дітьми та їх батьками як представни-ками інших культур, але тільки на побутовому рівні. Самостійна організація освітньо-виховного процесу з урахуванням національно-го компонента викликає труднощі: 55% педаго-гів не готові до безумовного сприйняття дітей різних національностей. Незнання культурних традицій, невміння організувати педагогічну роботу з опорою на національну культуру ди-тини, складнощі у взаєминах з батьками дітей різних національностей викликають небажан-ня більшості педагогів працювати в полікуль-турних групах і реалізовувати педагогічні тех-нології через ідеї цінності міжкультурної взає-модії. Вони не готові до роботи з різними за етнічним складом колективами дітей, до вихо-вання толерантності дошкільнят по відношен-ню до людей різних національностей, розвитку міжкультурної комунікації в дошкільних нача-льних закладах. Такі обставини є наслідком: 1) сформовано-го стереотипу ставлення вихователів до окре-мих представників національностей. Педагоги неусвідомлено приписують негативні якості 

всього народу, спираючись на ситуацію в країні та характеристики окремих її представників; 2) некомпетентність в знаннях своєї та інших культур і слабке бажання до їх розширення; 3) відсутність систематизованих наукових ос-нов і технологій становлення полікультурної компетентності вихователя в умовах професій-ної діяльності; 4) переваження в широкій педа-гогічній практиці пояснювально-репродуктив-них технологій. Видно, що інноваційна і тим більше масова практика освіти дорослих потре-бують інших технологій, які оптимізують ста-новлення полікультурної компетентності педа-гогів. Ефективність полікультурної підготовки студентів залежить від узгодженості цілей і завдань професійної підготовки і полікультур-ної освіти, чіткості і послідовності вимог до майбутнього педагогу. Полікультурна компетентність є професій-но значимою особистісною якістю вихователя і інтегративним компонентом його професійної компетентності, характеризується усвідомлен-ням власної культурної ідентичності і цінніс-ним ставленням до інших культур. Її структура представлена взаємопов'язаними компонента-ми, кожен з яких забезпечує виконання систе-ми функцій, що підкреслюють багатоаспект-ність змісту педагогічної діяльності в полікуль-турному просторі дошкільного навчального закладу. Важливими компонентами педагогічної освіти в умовах полікультурного українського суспільства вітчизняні вчені називають: 1) знання педагогом завдань, основних ідей, понять полікультурної освіти; 2) культурологі-чні, етноісторичні, етнопсихологічні знання, що дозволяють усвідомити різноманіття сучасного світу і специфіку культурних проявів на рівні особистості, групи, соціуму, забезпечити розу-міння важливості культурного плюралізму для особистості і суспільства; 3) вміння виділяти або вносити до змісту загальної освіти ідеї, що відображають культурне різноманіття світу, країни, етнічної групи; 4) вміння організувати педагогічний процес як діалог носіїв різних культур у часі і просторі [4, 6]. Відзначимо загальні моменти, які чітко простежуються у вимогах до професіоналізму українського педагога, необхідні для роботи в полікультурному освітньому закладі. Вчені підкреслюють, що полікультурна гра-мотність педагога починається, перш за все, з 
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його знань про культуру свого народу (етнічної групи) і чіткого усвідомлення своєї культурної ідентичності, інакше педагог не зможе виступа-ти агентом культури для дітей і навчити їх ося-гати цінності, які культура таїть в собі. Також педагог повинен бути здатний допо-могти дітям у визначенні їх культурної іденти-чності, але при цьому пам'ятати, що кожна ди-тина може бути перетином декількох культур, отже, бути носієм декількох ідентичностей. Велике значення дослідники надають знан-ням педагогом особливостей культури поведін-ки своїх вихованців або етнопсихологічних ха-рактеристик дітей тому. що вони впливають на навчальний стиль дитини і, отже, вимагають від педагога вибору відповідних методів і при-йомів навчання. Іншими словами, майбутній педагог повинен засвоїти один з головних пе-дагогічних принципів роботи в полікультурній групі, сформульований в американській педа-гогіці С.Ньето, як «рівний підхід не означає од-наковий підхід» ( «equal is not the same»), що має на увазі: 1) облік ( а не ігнорування) відмін-ностей між дітьми (етнічних, мовних, гендер-них, соціальних, релігійних, культурних) з точ-ки зору порівняння, а не переваги одних над іншими; 2) усвідомлення того, що зазначені відмінності впливають на способи засвоєння знань дітьми вимагає від вихователя вміння пристосовувати стратегію навчального процесу до індивідуальних культурним стилям дітей; 3) вміння використовувати культурні особли-вості дошкільників як їх переваг, а не недоліків [2, 5]. До необхідних умінь педагога дослідники також відносять його здатність критично оці-нювати будь-яку інформацію, аналізувати свої власні культурні стереотипи, своєчасно позбав-лятися від них, не допускаючи формування упе-реджень; пам'ятати, що невірні стереотипи впливають на його очікування від своїх вихова-нців. Важливою умовою успішності роботи педа-гога є його вміння грамотно підключати до уча-сті в навчально-виховному процесі батьків, ви-користовувати такі форми і прийоми, які бу-дуть активізувати виховну діяльність батьків і підвищувати у них почуття відповідальності за навчання своїх дітей. Вважаємо за необхідне відзначити одну принципову відмінність в підходах вчених різ-них країн до розробки вимог щодо професійної підготовки майбутнього педагога з урахуван-

ням особливостей його роботи в полікультур-ному суспільстві. Як і було зазначено вище, ви-ховання поваги до всіх форм людського різно-маніття є ціннісним елементом змісту педагогі-чної освіти. Але при цьому в підходах українсь-ких вчених яскраво виражено прагнення до «педагогізації» полікультурних знань і умінь майбутнього фахівця, тобто вони розроблені з урахуванням його майбутньої освітньої та ви-ховної діяльності. У підходах вчених інших кра-їн (США) до цього питання професійна педаго-гічна орієнтація підготовки студентів відступає на другий план, висуваючи як першорядним завдання формування у студентів активної гро-мадянської позиції, потреби участі в управлін-ських, політичних і соціальних процесах на різ-них рівнях (навчального закладу, міста, округу, штату) і становленні агентом соціальних і полі-тичних перетворень в суспільстві.  Ми визначили поняття «регіоналізація освіти» як процес забезпечення повноти і без-перервності процесу освіти конкретної дитини, що проживає на даній території. Регіоналізація освіти, будучи формою прояву об'єктивної тен-денції розвитку полікультурної освіти, сприяє більш глибокій і цілісній взаємодії освіти і культури. Модель підготовки вихователів ДНЗ на ос-нові реалізації полікультурної освіти, на наш погляд, у своїй змістовній основі включає три блоки: загальнорозвиваючий (культуроло-гічний, психолого-педагогічний модулі), етно-педагогічний (етнокультурологічний, етнопси-хологічний, національно-мовний), спеціальний (науково-методичний, предметно-методичний, технологічний модулі). Розвиток полікультурного університетсь-кого середовища передбачає створення центрів культурної спадщини; утворення структури всередині університету, що відповідає за соціа-лізацію студентів в конкретному університеті, місті, регіоні; центру професійної орієнтації, що буде сприяти більш ефективної підготовки майбутніх педагогів до полікультурного вихо-вання дітей. Уявляється перспективною пода-льша розробка наступних проблем: спадкоєм-ність полікультурного виховання: дошкільний навчальний заклад – початкова школа; сенсоо-бумовлене полікультурне самовдосконалення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів; підготовка вихователів до взаємодії з сім'ями в полікультурному вихованні дошкіль-ників. 
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ПЕДАГОГОВ В УКРАИНЕ 
В статье рассматривается сущность и особенности современных тенденций поликультурной 

подготовки будущих педагогов, проанализированы и обоснованы требования к педагогу в условиях 
современных педагогических позиций поликультурного образовательного пространства. Опреде-
лены основные трудности и проблемы в подготовке и осознании вопросов поликультурного обра-
зования будущими воспитателями. Рассмотрены профессиональные качества, которые необходи-
мы педагогу для поликультурного образования и знания, которые будут способствовать эффек-
тивности поликультурного воспитания дошкольников. Проведен сравнительный анализ содержа-
тельных подходов к поликультурной подготовки педагогов в разных странах. 

Ключевые  слова :  поликультурное образование, поликультурная образовательная среда, 
регионализация образования, студент, дошкольное учебное заведение, дошкольник. 
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GENERAL TENDENCIES OF MULTICULTURAL TRAINING  
OF TEACHERS IN UKRAINE 

The essence and peculiarities of modern tendencies of multicultural preparation of future teachers are 
considered in the article, requirements to the teacher are analyzed and justified in the conditions of modern 
pedagogical positions of multicultural educational space. The main difficulties and problems in the prepara-
tion and awareness of the issues of multicultural education by future educators have been determined. The 
professional qualities that the teacher needs for multicultural education and knowledge, which will contrib-
ute to the effectiveness of multicultural education of preschool children, are considered. Multicultural com-
petence is professionally significant personal quality teacher and integrative component of their profes-
sional competence, characterized by the awareness of their own cultural identity and value attitude to other 
cultures. Its structure is presented interrelated components, each of which provides system implementation 
features that highlight the multidimensional content of educational activities in the multicultural space 
kindergarten. 

An important prerequisite for the success of the teacher is his ability to connect properly to participate 
in the educational process parents use such forms and techniques that will intensify the educational activi-
ties of parents and raise their sense of responsibility for the education of their children. 

Important components of teacher education in multicultural Ukrainian society called our scientists: 
1) knowledge of teacher assignments, basic ideas, concepts multicultural education; 2) cultural, ethnopsy-
chological knowledge to understand the diversity of the modern world and the specific cultural manifesta-
tions at the individual, group, society, to ensure understanding of the importance of cultural pluralism for 
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Дошкільний вік – це той період, коли в кож-ної дитини закладаються основи вибіркового емоційно-ціннісного ставлення до всіх сфер життя, що є підґрунтям для зародження в май-бутньому стійких ціннісних орієнтацій. Таке емоційно-ціннісне ставлення виникає у зв’язку з природними потребами дитини: в пізнанні оточуючого світу, у спілкуванні з близькими дорослими і однолітками, у визнанні себе [1, 69]. Сучасна ситуація розвитку особистості ди-тини дошкільного віку потребує вивчення соці-окультурного оточення дошкільника, що ви-значає його особистісний розвиток, а також визначення умов становлення моральних по-чуттів та ціннісних орієнтирів дітей дошкільно-

го віку, їх опірності до негативних впливів сере-довища. Це пояснюється деформацією цінніс-них орієнтацій дорослих стосовно цілей вихо-вання та навчання. Під впливом інформаційних технологій у свідомості батьків простежується занадто підвищена увага до інтелектуального розвитку дітей, замість формування гармоній-но розвиненої, духовно багатої особистості ди-тини в єдності її тілесного, емоційного та розу-мового зростання. Дослідження проблеми ціннісних орієнти-рів пов’язане з вітчизняними концепціями «антропометризму», «внутрішньої природи ди-тини», «унікальності і самодостатності особис-тості», що були започатковані у вченні 
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the individual and society; 3) the ability to provide or contribute to the content of general education ideas 
that reflect the cultural diversity of the world, country, ethnic group; 4) the ability to organize educational 
process as a dialogue carriers of different cultures in time and space. The concept of «regionalization educa-
tion» as a process to ensure completeness and continuity of education the individual child residing in the 
area. Regionalization of education as a form of manifestation of objective trends of multicultural education, 
promotes deeper and more holistic interaction of education and culture. 

A comparative analysis of meaningful approaches to the multicultural training of teachers in different 
countries is carried out. 

Key words:  multicultural education, multicultural educational environment, regionalization of educa-
tion, student, pre-school educational institution, preschool child. Стаття надійшла до редколегії 10.04.2017 
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ВЗАЄМОДІЯ СІМЕЙНОГО І СУСПІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ  
В РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ ЯК ЦІННІСНОЇ  

ПОТРЕБИ ДОШКІЛЬНИКА 
У розв’язанні основних завдань дошкільної освіти сьогодення робиться акцент на інтеграцію 

сімейного та суспільного виховання. Головним у змісті роботи з дошкільними навчальними закла-
дами стає активне залучення сім’ї до навчально-виховного процесу. В розвитку ціннісних орієнти-
рів дітей старшого дошкільного віку важливе значення має єдність вимог дошкільного навчально-
го закладу і сім’ї. Об’єднання зусиль допоможе створити широкий розвивальний простір, сприят-
ливий для повноцінного буття дитини в сім’ї та дошкільному навчальному закладі, сприятиме 
розкриттю нею своїх сутнісних сил, становленню як активного суб'єкта. Стаття аналізує пара-
метри сучасного соціального оточення, які визначають становлення та реальне функціонування 
ціннісних орієнтацій дошкільника в системі взаємодії дитини із соціальним та предметним сере-
довищем. 

Ключові  слова :  дошкільник, особистість, ціннісні орієнтири, взаємодія, соціальне оточення, 
предметне середовище, сімейне виховання, суспільне виховання, творчість. 
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«філософії серця» Григорія Сковороди, розви-нуті в наукових підходах Б. Грінченка, М. Пиро-гова, С. Русової, К. Ушинського та здобули пода-льше наукове обґрунтування та змістове напо-внення в творчості наукових шкіл О. Запорож-ця, Г. Костюка. Продовження наукової традиції «філософії розвитку людини», що сприяє свідо-мому ставленню до розуміння первинних за-вдань розвитку базисних людських здібностей на етапі дошкільного дитинства, спираються на ґрунтовні наукові дослідження співробітників лабораторії психології дошкільника. Дослі-дженнями становлення ціннісних орієнтирів дітей дошкільного віку в сучасному соціокуль-турному середовищі займались І. Біла, О. Вов-чик-Блакитна, Г. Гуменюк, І. Карабаєва, К. Кара-сьова, В. Котирло, С. Кулачківська, С. Ладивір, І. Мельник, Т. Піроженко, О. Пісарєва, Л. Со-ловйова, Л. Токарєва, О. Федорчук, О. Хартман. Метою статті є аналіз процесу взаємодії сімейного і суспільного виховання в розвитку творчості як ціннісної потреби дошкільника Цілеспрямована увага дорослих до взаємо-дії дітей з оточенням на базових засадах вітчиз-няної морально-етичної культури привертає увагу до особистісних процесів, за допомогою яких дитина осмислює власне життя. Гальму-вання в практиці освітнього процесу суспільст-ва системи ціннісних орієнтирів виступає фак-тором «загрози» повноцінного психічного роз-витку дитини і потребує посилення цілеспря-мованих зусиль у формуванні адекватної атмо-сфери навколо дитинства з метою укріплення взаємодії родинного і сімейного виховання, по-шуку засобів ефективного розвитку відпові-дальності дорослих за якісний гармонійний психічний, фізичний та духовний розвиток ди-тини. На думку дослідників, цінності представля-ють внутрішній світ особистості, будучи вираз-ником стабільного, абсолютного, незмінного. Формуючись, як і потреби, в індивідуальному досвіді суб'єкта у взаємодії з оточуючим світом, особистісні цінності відбивають, однак, не сті-льки динамічні аспекти самого індивідуально-го досвіду, скільки інваріантні аспекти соціаль-ного і загальнолюдського досвіду, що привлас-нюється індивідом. В такий спосіб сам процес засвоєння людським індивідом певної системи знань, норм, цінностей дає змогу йому успішно залучитися в життєдіяльність певного суспіль-ства. Процес становлення ціннісних орієнтацій дитини характеризує взаємно обумовлені сто-

рони соціалізації та індивідуалізації розвитку людини [2, 10–11]. Саме тому великої актуаль-ності в наш час набуває вивчення та закладен-ня у свідомості дорослих (батьків, педагогів) ціннісних орієнтирів розвитку сучасної дитини-дошкільника, а також забезпечення умов для реального їх функціонування в життєдіяльнос-ті дошкільників [3, 56]. Цінності бувають мате-ріальними і духовними, проте, в будь-якому випадку вони встановлюються (тобто консти-туюються) людиною, тому в них закладена пев-на віртуальність, пов'язана з тим, що сама оцін-ка – це справа розуму людини, її смаку, переваг, симпатій, потреб, цілей, ідеалів тощо. Аналіз та усвідомлення на сучасному етапі розвитку суспільства духовних аспектів у житті дитини та відповідальне ставлення дорослих щодо забезпечення умов розвитку сутнісних ціннісних орієнтацій дошкільників, тобто від-повідність духовності та нормам моралі, вказує на актуальність даної проблеми, на порушення умов нормального розвитку. Це виявляється й у відчуженні дітей від дорослих, і в агресивній експансії так званої екранної культури. Біль-шість батьків покладають відповідальність на дошкільний заклад, інші вважають необхідни-ми спільні зусилля дошкільного закладу і сім’ї у вихованні дітей, а найменший відсоток опита-них батьків вважають відповідальною за вихо-вання сім’ю. На думку Є. Подольської, у форму-ванні ціннісних уявлень велику роль відіграє уява. За її допомогою люди створюють уявні зразки об’єктів, які б максимально повно і дос-конально відповідали їх потребам. Такі зразки називають ідеалами. Вони відповідають етало-нам цінностей. Цінності реально існуючих ма-теріальних і духовних благ оцінюються в порів-нянні з ними. Вони тим вищі, чим більше на-ближаються до ідеалу [4, 18]. Ціннісні орієнта-ції утворюються на основі системи цінностей, які в межах даного суспільства виконують бли-зькі функції, мають єдину систему значень і є найважливішим елементом у структурі особис-тості. В них відображається вибіркове, суб’єк-тивне ставлення особистості до об’єктивних умов її життя. Найважливішою функцією цих орієнтацій є функція регулятора зовнішньої поведінки індивіда [6, 454]. У дошкільному ди-тинстві творчість притаманна майже всім ді-тям, та вона ще не є для них справжньою цінні-стю. Для того, щоб творчість стала глибинною особистісною цінністю дитини, а не лише окре-мою ситуативною якістю, потрібен організова-
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ний вплив зовнішнього середовища, що для дитини представлене передусім значимим до-рослим. І головне завдання педагогів – зробити так, щоб природна потреба дитини в творчості не згасла, а навпаки, розвивалась, вела до цінні-сного ставлення дитини до творчості впродовж життя [2, 136-137]. Найперше, що слід відзначити і врахувати, – це відсутність чітких уявлень про розвиток до-шкільника, неусвідомлення значимості дошкі-льного дитинства у становленні особистості. Що стосується емоційної сфери, то тут картина найсумніша. Складається враження, що біль-шість батьків повністю ігнорують право дити-ни на власні емоції, вважаючи їх неважливими і несерйозними виявами «несерйозного дитинс-тва». Загострюють свою увагу дорослі лише на таких емоціях, як агресія, і різних емоційних супроводах впертості і вередування [2, 188]. Водночас дорослі візуально здатні адекватно фіксувати настрій дитини, але аналізувати його причини, а тим більше вплив на становлення особистісних властивостей дитини просто не звикли. Все дуже просто: дорослі керуються своїм образом хорошої дитини і виробляють свій стиль виховання. Сім'я є тим особливим первинним середо-вищем, де дитина одержує перші знання про себе та про багатогранність і складність оточу-ючого світу. Дякуючи побутовим, сімейним і святковим традиціям, дитина одержує приклад певних моральних вчинків, прилучається до праці. Вчиться налагоджувати себе на співдру-жність і співробітництво з іншими, вчиться прислухатися до поглядів і оцінок інших. Отож, сімейні стосунки, психологічна атмосфера сім'ї, її емоційний настрій слугують для дитини соці-альним зразком моральної поведінки. Сучасна дитина занадто рано стикається зі світом доро-слого життя. Дорослі відчувають падіння мора-лі, зменшення значущості загальнолюдських цінностей та культурних надбань, засуджують такий стан речей. Проте, на сьогодні відсутні чіткі механізми, які б допомогли захистити ди-тину від негативного впливу соціопростору, а тому особлива відповідальність за психологіч-не благополуччя дитини покладається на бать-ків. Саме батьки визначають хід розвитку дити-ни з перших хвилин її життя; мають можли-вість безпосередньо впливати на оточення ди-тини (матеріальне, соціальне); формують свідо-ме ставлення до категорій «добре – погано», «правильно – неправильно», «красиво – потвор-

но» та ін. На думку К. Пятаєвої, можливо виок-ремити щонайменше три групи батьків: перші – розуміють проблеми дітей, допомагають їх вирішувати; другі – хочуть допомогти дитині, але не знають як або спираються лише на свій життєвий досвід, або не вміють допомагати; треті – не вбачають за потрібне вирішувати «дитячі» проблеми, часто самі потребують пси-хологічної допомоги [5, 101].  Офіційно робота з родиною була і лишаєть-ся актуальною проблемою в діяльності кожно-го дошкільного закладу. Є установи, для яких ця робота тільки на папері, є установи, які пра-цюють у ногу з часом, де педагогічний колек-тив у постійному творчому пошуку незадіяних ще резервів створення розвивального поля життєдіяльності, де панує висока відповідаль-ність за долю кожної дитини. Проблема ціннісних орієнтацій для педаго-гічних колективів має зв'язок із проблемою морально-етичного виховання, тож основні за-вдання педагогів, психологів – домогтися при-йняття батьками в числі важливих завдання прищеплення дитині базових цінностей; озна-йомлення з «полем цінностей» дошкільника; усвідомлення спільності завдань сім’ї і дошкі-льного закладу; як зробити привабливою для дитини базову цінність; як добитись, щоб її смислове наповнення емоційно зачепило дити-ну і в результаті стало для неї значимим; як створити ситуації, де б дитина сама могла вияв-ляти і виділяти поцінований вже нею смисл в оточуючій дійсності; постійний обмін досвідом з реалізації даних завдань між батьками і педа-гогами. Дослідники виокремлюють стилі взаємин дорослих з дошкільниками: 1. Діти, які вже приходять в дитячий садок з бажанням зайняти місце ватажка, які ще вдома звикли всіма командувати, де дорослі виконували всі їхні забаганки. Завдяки здат-ності виявляти ініціативу, об’єднуватись в спільні ігри, дітям швидко вдається навколо себе зібрати команду «підлеглих», які «ведуться» на сміливість і активність, яких їм бракує. Здебільшого педагоги не зверта-ють уваги на це ще в початковому періоді, будучи задоволеними тим, що діти адапту-ються до колективу. Турбувати починає та-ка команда, коли її забавки виходять за межі дозволеного. Неважко відстежити, що регу-лятором рухової активності є дружні стосун-ки, а через задоволення потреб у вже звич-них «розвагах» діти виплескують зайву ене-
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ргію, не помічаючи агресивних дій щодо партнерів. (На цьому наголошував О. Запо-рожець, пропонуючи уважно ставитись до того, чим лідер притягає до себе прилеглих.) «Лідер» не завжди притягає однолітків сво-їм авторитетом, а й керується просто бажан-ням бути першим серед однолітків. А спосіб запросити вибирає на свій розсуд: цукерки, цікава іграшка тощо. Не всім випадає лідер-ська роль, а дуже легко стати на доріжку закріплення здатності коритись волі сильні-шого. Це ніби несерйозно, по-дитячому, про-те в основі лежить вибудована модель пси-хофізіологічного механізму поведінки дити-ни. Так і виробляється в таких дітей смисло-ве наповнення цінності дружби, як «коли бере тебе грати з собою», коли ділиться іг-рашкою, цукеркою. Уявлення про добро сприймається як синонім такої дружби. А коли це починає хвилювати, вже закріпився стиль взаємин, який цілком влаштовує «друзів» і вони активно виявляють спротив дорослим, загострюючи конфліктну ситуа-цію. Тому треба шукати способи перевихо-вання.  2. Діти – сімейні улюбленці, які дуже швидко і рано звикають до такої ролі в родинному колі, починають користуватись, маніпулю-вати ставленням дорослих. Так складаються стосунки, коли дитина звикає приймати ба-тьківську любов і турботу як їхній обов’язок і поступово користуються ним на повну си-лу. А от вихованням здатності дарувати бли-зьким добро і ласку ніхто не переймається. На перших порах це викликає в батьків на-віть захоплення: яка мудра дитина. І посту-пово й самі адаптуються до поведінки дити-ни і починають пишатися дитячими вигад-ками, задовольняючи більшість її претензій, нівелюючи ті, які вважають шкідливими. Дитина дійсно мудро вивчає своїх рідних і вдосконалює здатність маніпулювати їх-ньою любов’ю до себе. Непомітно для дорос-лих дитина свої промахи, невдалі вчинки теж намагається приховати, прикриваючись нещирою лагідністю. У колі сім’ї це не ви-кликає особливої турботи, дорослі з іронією сприймають витівки загалом благополучної дитини. Проблеми починаються в дитячому колективі: дитина очікує вже звичного схвального ставлення до себе. Але діти над-то швидко розгадують несправедливість і відразу протестують. Перші конфлікти та-кий герой приносить батькам зі скаргами на товаришів. Якийсь час в родині втішають дитину, думаючи, що це нормальна адапта-ція до дошкільного закладу. Якщо вихова-

тель вчасно звертає увагу, майстерно розбе-реться в причині непорозумінь, налагодить взаємодію з батьками, ситуація згодом вирі-вняється. При відсутності довірливих стосу-нків педагога з батьками дитина й далі буде вдосконалювати свої вміння маніпулювати любов’ю близьких, залагоджуючи свої нев-дачі у взаєминах з однолітками. Так і скла-даються уявлення про добро, любов, красу взаємин з оточуючими. 3. Коли домашній «верховодець», прийшовши в дитячий колектив, намагається заявляти про своє «я» (хочу, не хочу, не подобається, не моє, тут я сидів), все залежить від майсте-рності педагога, який ставить його на місце. Ні батьки, ні педагоги не відстежують пере-бігу емоційного стану дитини, метаморфози її ціннісних орієнтирів у системі взаємин з оточуючим світом. Тут керує наше загалом несерйозне ставлення до значимості дош-кільного дитинства у формуванні цілісної особистості, її базових цінностей перш за все. 4. Діти-кумири викликають захоплення в усіх дорослих у родині, всі готові носити її на руках, всі забаганки виконуються, життя присвячується дитині, як новому кумиру. Батьки вважають, що в ранньому віці більш нічого від дитини не слід очікувати, як і вчи-ти. І надто легко не помітити, як дитина стає вередливою, хитрує, вимагає зайвої уваги, допомоги в простих речах. І якщо до-рослі не усвідомлюють своїх «послуг» швид-ко зростаючій особистості, змушені будуть схаменутися перед поведінкою залюблено-го, випестуваного егоїста. Дитина досить швидко усвідомить, що близькі дорослі над-то зручні і вигідні для задоволення всіх її забаганок, лише треба мудро використову-вати їх прихильність і любов [2, 190-192]. Але є й інші. Загалом їх можна означити так: зростають і виховуються «як бог послав». У більшості з них страждає емоційна сфера. Най-більше дітей з чітко вираженими проявами по-ведінки й агресивними спалахами. Аналізуючи виховання в цих сім’ях, дітей люблять, а от як люблять – над цим не замислюються. Свої цін-нісні орієнтири у вихованні дітей зосереджені на догляді, фокусуються на фізичному здоров’ї. Більшість дорослих вважають, що все серйозне з точки зору розвитку особистості відбувається за межами дошкільного дитинства. Можливо цим і пояснюється їх занижена оцінка сім’ї в за-безпеченні повноцінного розвитку особистості.  Кожен вихователь без будь-якого додатко-вого обстеження виокремлює групу діток, бать-
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ки яких вважають, що дошкільний заклад несе основну відповідальність за виховання дитини. Серйозну тривогу викликають діти, процес реа-лізації особистісного потенціалу яких потребує особливої уваги, кваліфікованої допомоги. Не-рідкі випадки, коли вже в дошкільному закладі дитина стає «білою вороною». Отже, діти по-різному входять в життя: різ-ні звички, характери, різні сім’ї, перші слова від мами й тата, перші уявлення, перші образи, звички. Під їх впливом в них виробляється різ-на здатність робити вибір. Хочеться, щоб батьки приймали звертання стати партнерами в задуманих в дошкільному закладі справах. Визнавши провідну роль роди-ни в соціально-духовному становленні особис-тості, більшість дорослих не готові вдаватись до самоаналізу, до осмислення своїх взаємин у родині. Але це проблема державної ваги, це спі-льне завдання всіх, хто взяв на себе відповіда-льність за долю дитини. А в період дошкільно-го дитинства роль близьких людей особлива в процесі становлення «Я» дитини, його змісто-вого наповнення, перш за все базовими якостя-ми, саме від них залежить розвиток здатності дитини жити серед людей.  Дошкільний заклад для дитини – друга сі-м’я близьких людей, дорослих і однолітків. Ди-тина народжується, щоб стати дорослим, а це означає розвиток загальних і особистісних яко-стей, серед яких благодійність, духовна зрі-лість, адекватне самоставлення. Найперше завдання – зрозуміти й прийня-ти природу дитини в її розмаїтих виявах, праг-нення до розвитку, дорослішання і свободи. Спілкуючись, ми, дорослі, зобов’язані захищати право дитини на досконалість: спілкуватись на рівних, змістовно наповнювати «Я» дитини, виявляти довіру, доручати дорослі справи, роз-вивати досвід партнерського співробітництва, покладати обов’язки, спонукати до співчуття і співпереживання. Це й є основи гуманно-особистісного спілкування, яке забезпечує ди-тині самовідчуття повноцінним суб’єктом спів-життя, хоч і не є ще дорослим. Логіка життя вимагає, щоб свій процес гу-манно-особистісного підходу до дитини батьки моделювали, ґрунтуючись на закономірностях розвитку і спрямовували його на повноцінний розвиток сил і здібностей дитини, наповнюючи її вищими зразками прекрасного в людських взаєминах. Зазначимо, що успіх цього процесу залежить від того, чи приймають батьки дити-

ну такою, яка вона є, зі всіма індивідуальними особливостями, виявляють до неї свою любов без усяких умов. А це можливо саме в умовах тісної взаємодії сімейного і суспільного вихо-вання. Це творча співпраця батьків і педагогів у моделюванні шляхів супроводу процесу станов-лення особистості. В основі такої співпраці – відкритість і довіра дорослих. Шляхи її реалізу-ються в таких формах роботи: консультації, па-пки-пересувки, інформативний бюлетень, орга-нізація індивідуального завдання з дитиною, настільно-друковані ігри, творчі ігри, рекомен-дації щодо щоденної предметно-практичної діяльності вдома, де вона має роль повноправ-ного члена сім’ї, де її цінують, чують, з нею ра-хуються, даючи право на свободу вибору спосо-бів дії в партнерських стосунках. Прекрасними уроками для духовного зростання стають зу-стрічі з природою. Так закладався міцний фун-дамент під загальнолюдські цінності любові, добра і краси. Важливим складником всіх базо-вих цінностей є чесність, чесне ставлення до дитини з перших кроків її самостійного життя. Це величезний букет правил і традицій, звичок, які і складають справжню чесність взаємин. Важливою формою роботи є сімейні читання, завдяки чому зароджується коріння любові до книги, до розуміння її мудрості. 
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Кардаш  И .Н . ,  Коноз  О .Б .   
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЕЙНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО  

ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСТВА КАК ЦЕННОСТНОЙ  
ПОТРЕБНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

В разрешении основных заданий дошкольного образования сегодня делается акцент на инте-
грацию общественного и семейного воспитания. Главным в содержании работы с дошкольными 
учебными заведениями становится активное привлечение семи в учебно-воспитательный процесс. 
В развитии ценностных ориентиров детей старшого дошкольного возраста важное значение име-
ет единство требований дошкольного ученого учреждения и семьи. Объединение усилий поможет 
создать широкое развивающее пространство, благоприятное для полноценного пребывания ребен-
ка в семье и дошкольном учебном учреждении, будет раскрывать его основные силы, поможет 
становлению как субъекта. В статье анализируются параметры современного социального окру-
жения, которые определяют установку и реальное функционирование важных ориентиров дошко-
льника в системе взаимодействия ребенка с социальным и предметным окружением. 

Ключевые  слова :  дошкольник, личность, ценностные ориентиры, взаимодействие, социаль-
ное окружение, предметная среда, семейное воспитание, общественное воспитание. 
 
Kardash I . ,  Konoz O.   

INTERACTION OF FAMILY AND PUBLIC EDUCATION IN THE DEVELOPMENT  
OF CREATIVITY AS A VALUE NEED OF A PRESCHOOLER 

Preschool age is the time when every child becomes aware of principles of selective emotional and value 
attitude to all areas of life, which is the basis for the formation of sustainable future values. This emotional 
and value attitude appears in connection with the natural needs of a child: in cognition of the surrounding 
world, in communication with adult relatives and peers, in self-actualization. The current situation of pre-
schooler personality development requires the study of the socio-cultural environment of children that de-
termines their personal growth as well as studying of the formation conditions for moral faculties and val-
ues of preschool children and their resistance to the negative influence of the environment. 

In preschool age, creativity is inherent in almost every child, however it is not a real value for them. To 
turn creativity into a deep personal value of the child, more than just a situational characteristic, the influ-
ence of the environment is required, that can be provided for a child by a meaningful adult. And the main 
task of teachers is to do everything to support the child’s natural need of creativity, to develop it, to lead to 
value attitude to lifelong creativity in a child. 

In address in gthema in objectives of preschool education today, the focus is placed on the integration of 
family and public education. The main aspect of work with preschool educational institutions is the active 
involvement of families to the educational process. In the development of value orientations of senior pre-
school children, the unity among the kindergarten and family demands is crucial. Combining of efforts will 
help to create a wide space for the development, favorable for a full life of a child in the family and a pre-
school, to promote the discovering of every essential potential, the formation as an active subject. The arti-
cle analyzes the contemporary social environment parameters that determine the formation and real op-
eration of a preschooler’s value orientations in the system of a child’s interaction with social and objective 
environment. 

Key words:  preschooler, personality, value orientations, interaction, social environment, objective 
environment, family education, public education, creativity. Стаття надійшла до редколегії 01.05.2017 
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Современное направление развития обра-зования Украины обусловлено европейским выбором, поэтому повышение требований к качеству подготовки инженеров-педагогов по-буждает к модернизации содержания образова-ния в контексте принципов последовательно-сти, интегрированности, взаимосвязи теории и практики [5]. Целью современной высшей шко-лы является формирование специалиста, ком-петентного в данной области знаний, с актив-ной гражданской позицией, самостоятельного, способного к оцениванию любой проблемы, с соответствующими умениями и навыками [2]. Современный инженер-педагог должен глу-боко осознавать свое место и роль в реформа-торских процессах, владеть глубокими теорети-ческими знаниями, профессиональными уме-ниями и навыками, уметь мобилизовать трудо-вые коллективы на эффективное внедрение новых педагогических технологий [3]. Текущие и будущие успехи студентов, про-цесс их профессионального становления во многом зависят от наличия знаний о стратегии взаимо-действия участников образовательного процесса, от взаимности действий ее субъектов в ВУЗ [1].  

Реформирование образования связывают с изменением качества педагогического обще-ния, установлением равноправных отношений, сотворчеством участников процесса обучения. Различные аспекты этой проблемы изучали А. Абдуллина, М. Алексеев, А. Асмолов, В. Бес-палько, А. Киричук, и др. Исследование личности педагога в педагогическом взаимодействии изу-чали Ш. Амонашвили, Н. Кузьмина, Н. Ничкало, С. Рубинштейн, В. Ягупов, И. Якиманская и др.). Несмотря на наличие многочисленных ра-бот, ученые все же основной акцент ставят на взаимности действий ее субъектов, их взаимо-обусловленности и согласованности с целью установления контакта. Однако современным теории и практике не хватает фундаменталь-ных исследований по проблеме подготовки бу-дущих инженеров-педагогов к применению субъект-субъектного взаимодействия. Цель статьи – определить современные противоречия в подготовке будущих инжене-ров-педагогов; рассмотреть психолого-педаго-гические основы субъект-субъектного взаимо-действия; определить отношение студентов к учебе, выполнению учебных задач, их направ-
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МОДЕЛЬ ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНОМУ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

В статье определены современные противоречия в подготовке будущих инженеров-педагогов, 
рассмотрена психолого-педагогическая основа субъект-субъектного взаимодействия, определено 
отношение студентов к учебе, выполнению учебных задач, их направленность на будущую профес-
сиональную деятельность; определен характер взаимоотношений преподавателей и студентов, 
представлена модель проектировочной деятельности преподавателя для организации учебного 
процесса по формированию готовности студентов к субъект-субъектному взаимодействию. 

Одним из существенных факторов и показателей сформированности субъект-субъектного 
взаимодействия определено отношение студентов к учебе, добросовестность в выполнении учеб-
ных задач, их направленность на будущую профессиональную деятельность. Субъект-объектные 
отношения раскрываются с помощью таких понятий, как: системность, информативность заня-
тий, межпредметные связи, практическая значимость, доступность содержания, наглядность, 
логичность изложения, стимуляция к самостоятельной работе. 

Предложена четырехуровневая структурно-функционально-технологическая модель проек-
тировочной деятельности преподавателя.  

Ключевые  слова :  профессиональная подготовка, инженеры-педагоги, субъект-субъектное 
взаимодействие, учебно-воспитательный процесс, готовность будущих инженеров-педагогов к 
субъект-субъектному взаимодействию. 



249 № 2 (57), травень 2017 

ленность на будущую профессиональную дея-тельность; определить характер взаимоотно-шений преподавателей и студентов; предста-вить модель проектировочной деятельности преподавателя для организации учебного про-цесса по формированию готовности студентов к субъект-субъектному взаимодействию. Ознакомление с результатами научных изысканий ученых и практическим опытом ра-боты по формированию субъект-субъектного взаимодействия, позволило нам выявить про-тиворечия между: социальным заказом на под-готовку будущих инженеров-педагогов к субъ-ект-субъектному взаимодействию в учебно-воспитательном процессе и недостаточностью теоретико-методологического обоснования этой проблемы; ростом значения личностно ориентированных и субъектно-деятельностных методик и технологий и недооценкой роли это-го фактора в профессиональной деятельности инженеров-педагогов в ПТУ; запросом образо-вания на всестороннюю подготовленность бу-дущих инженеров-педагогов для профессио-нальной деятельности и неразработанностью технологических основ их подготовки к субъ-ект-субъектному взаимодействию в педагоги-ческой деятельности; высоким темпом разви-тия методов и средств технологий обучения и воспитания и их неадекватным отражением в содержании, методах, формах и средствах субъ-ект-субъектного взаимодействия. Субъект-субъектные отношения обеспечи-ваются на основе осознания того, что человек является одновременно началом и конечной целью любого проекта социального развития или даже общественно-экономической форма-ции [4]. Одним из существенных факторов и показателей сформированности субъект-субъектного взаимодействия является отноше-ние студентов к учебе, добросовестность, их направленность на будущую профессию. Учи-тывая этот факт, среди студентов был прове-ден опрос, который предусматривал ранжиро-вание мотивов овладения профессией. Учитывались также создание и поддержка мотивации студентов к участию в опросе. Про-анализируем результаты ранжирования моти-вов учебы студентов в УИПА. Ведущими стиму-лами студентов УИПА в овладении будущей профессией являются такие мотивы: «позволит обеспечить семью, удовлетворит мои матери-альные потребности» и «профессия позволит работать в городе». На третьем месте мотив – 

интерес к людям. На четвертом – мотив, который связан с профессиональной ориентацией – «к обу-чению побуждает интерес как к технике, так и к людям». Мотивы, непосредственно связанные с учебным процессом и установлением отноше-ний в системе «студент-преподаватель», заняли только 7 и 8 место в системе ранжирования. Для изучения характера взаимоотношений преподавателей и студентов в УИПА, исследо-вания особенностей взаимных установок и оце-ночных отношений нами использовано подход, предложенный Л. Велитченко [3], который счи-тает, что деятельностные установки могут быть описаны в терминах категорий субъект-субъектных и субъект-объектных отношений.  Субъект-субъектные отношения характе-ризуются с помощью таких понятий, как: лич-ность, компетентность, личностная позиция, эрудиция, критичность мышления, гуманность, общительность, коллегиальность [4]. Субъект-объектные отношения раскрываются с помо-щью таких понятий, как: системность, инфор-мативность занятий, межпредметные связи, практическая значимость, доступность содер-жания, наглядность, логичность изложения. Также студенты (134 человека) оценивали взаимодействие с преподавателями (10 чело-век), фамилии которых были им предложены в бланках анкет во время эксперимента. В проце-дуре оценки используются ответы «да» (3 бал-ла), «не совсем» (2 балла), «нет» (1 балл). При-менение такой шкалы позволило получить све-дения о том, насколько совпадают представле-ния о преподавателя (как эталон) с их реализа-цией в реальных условиях взаимодействия (реальная модель в обучении). Кроме того, по их ответам можно построить «желаемую» мо-дель преподавателя.  После сбора ответов проводилось вычисле-ния суммарной оценки качеств, их ранжирова-ние в полученной и «желаемой» моделях. О сте-пени сходства определенных трех моделей су-дили на основании коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Коэффициент ранговой корреляции ка-честв в реальной модели оценки эталона соста-вил 0,36. Такая низкая корреляция качеств сви-детельствует о том, что преподаватели больше внимания уделяют своей общей эрудиции, со-держанию занятий, традиционным методам обучения.  На последних местах списка находятся на-глядность занятий, общительность и стимуля-
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ция к самостоятельной работе. Еще ниже коэф-фициент ранговой корреляции для рядов же-лаемой и эталонной модели, он равен 0,18. Больше всего ожидают студенты от преподава-теля: компетентности, практической значимо-сти занятий, логичности учебного материала.  Для обоснования методики подготовки будущих инженеров-педагогов к применению субъект-субъектного педагогического взаимо-действия нами, под цели исследования, адапти-рована четырехуровневая структурно-функ-ционально-технологическая модель проекти-ровочной деятельности преподавателя (по И. Конавальчуку) [3]. Мы адаптировали ее к условиям ВУЗ инженерно-педагогического про-филя в такой интерпретации: 1) структурный уровень: информация – о со-стоянии и перспективах развития системы ИПО, в частности, процесс профессиональ-ной подготовки и знания соответствующих требований к их личности; цели – конкрет-ные ориентиры по развитию, обучению, воспитанию и совершенствованию будущих инженеров-педагогов, которые детермини-рованы личностными, социально-экономи-ческими, психофизиологическими и други-ми факторами; объект – специальные и уз-копрофессиональные знания, навыки и уме-ния, которые формируют профессиональ-ную компетентность будущих инженеров-педагогов; субъект – будущие инженеры-педагоги, исходный уровень их общеобразо-вательной компетентности; педагогический коллектив, уровень психолого-педагоги-ческой компетентности преподавателей; предмет – активное творческое субъект-субъектное взаимодействие преподавате-лей и будущих инженеров-педагогов, в про-цессе которой происходит обучение, воспи-тание, развитие, саморазвитие и самосовер-шенствование их личности; методика – принципы, формы, методы и способы, с по-мощью которых происходит формирование готовности будущих инженеров-педагогов; средства – инструментарий, с помощью ко-торого осуществляется формирование го-товности; результат – сформированность готовности будущих инженеров-педагогов к применению субъект-субъектного взаимо-действия и их способность эффективно вы-полнять профессионально-производствен-ные задачи, соответствующий уровень со-гласно ОКХ. 2) функциональный уровень: диагностика – осмысление целей, задач, сущности процес-

са профессиональной подготовки будущих инженеров-педагогов, как на основе теоре-тического видения, так и учета актуальных факторов, определяемых современной си-туацией в системе инженерно-педагоги-ческого образования; прогнозирование – предвидение будущего состояния объекта проектирования – методики формирования готовности будущих инженеров-педагогов к применению субъект-субъектного взаимо-действия; моделирование – выдвижение и научно-теоретическое обоснование веду-щей идеи развития объекта проектирова-ния – методики формирования готовности будущих инженеров-педагогов к примене-нию субъект-субъектного взаимодействия; структурирование содержания – определе-ние путей и средств реализации задач по формированию готовности будущих инже-неров-педагогов к применению субъект-субъектного взаимодействия; конструиро-вание – композиционное построение дидак-тической модели на уровне отдельных со-гласованных по времени, месту и количест-ву участников мероприятий; оценивания – разработка системы средств, показателей и критериев контроля. 3) технологический уровень: диагностирова-ние исходного состояния объекта проекти-рования; целеполагание – интерпретация проблем по выявлению и определения це-лей, задач, их конкретизация и детализация, уточнение условий достижения в ВУЗ; моде-лирование – поиск, выбор и исследование оптимальных вариантов решения определен-ных задач и конкретное определение такой модели; структурирование деятельности – разработка логической последовательности, определение организационных форм, време-ни и места проведения мероприятий, рас-пределение «ролей» между субъектами ме-тодики; конструирования форм, методов, приемов и средств совместной взаимосвя-занной деятельности на уровне отдельного учебного занятия; мысленное эксперимен-тирование – анализ, коррекция и оценка. 4) конкретная организация компонентов ме-тодики содержит следующие аспекты: ха-рактеристику объекта проектирования; так-сономии задач на заданный период; модель технологии, которая позволяет раскрыть как общую концепцию взаимодействия ее субъектов, так и отдельные их виды дея-тельности; форму проектирования доку-мент, в котором практически отображается проект процесса профессиональной подго-товки; систему форм, методов, методик и 
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средств реализации данной технологии; кри-терии производительности – обеспечение эффективной обратной связи и коррекции течения процесса формирования готовности будущих инженеров-педагогов к примене-нию субъект-субъектного взаимодействия. Наиболее прогрессивным и перспектив-ным подходом к проблеме целеполагания явля-ется технологический, который позволяет осу-ществлять проектирование учебного процесса с гарантированным качеством [3]. Эксперимен-тальной организации учебно-воспитательного процесса были присущи следующие признаки: ориентация на индивидуальные особенности, познавательные способности и приобретение практических умений и навыков студентами, методов и форм обучения субъект-субъектного характера; педагогическое стимулирование формирования познавательных потребностей и мотивов обучения; профессиональная на-правленность учебной деятельности; целена-правленное формирование образовательной среды на основе партнерской помощи, взаимо-поддержки и взаимодействия субъект-субъект-ного характера; обучение способам формирова-ния готовности. Сформированность готовности будущих инженеров-педагогов к применению субъект-субъектного взаимодействия по мотивацион-ному критерию измерялась с помощью «Опрос-ника мотивационных источников» (Д. Барбуто, Р. Сколл) и тестовой методики «Оценка общего уровня коммуникативности» (В. Ряховский). Для оценки сформированности готовности будущих инженеров-педагогов к применению субъект-субъектного взаимодействия по дея-тельностному критерию мы использовали «Методику на определение стиля взаимодейст-вия», «Опросник К. Томаса» (определение типич-ных способов реагирования на конфликтные ситуации), методику «Определение индекса групповой сплоченности». Средняя оценка сту-дентов при первом замере составила 1,62, экс-периментальной группы – 1,24. При повторном тестировании студентов контрольной группы 

средняя оценка достигла уровня 1,72, в экспе-риментальной группе – 3,62. Таким образом, результаты исследования показали, что экспе-риментальная методика формирования готов-ности студентов к субъект-субъектному взаи-модействию была эффективной и действенной. В статье определены современные проти-воречия в подготовке будущих инженеров-педагогов, рассмотрена психолого-педагоги-ческая основа субъект-субъектного взаимодей-ствия, определен характер взаимоотношений преподавателей и студентов, представлена мо-дель проектировочной деятельности препода-вателя для организации учебного процесса. В последующем планируется разработка тесто-вых методов оценки знаний студентов в свете изучаемой проблемы. 
Список использованной литературы 1. Бондаренко Т.С. Методи і моделі формування готов-ності майбутніх інженерів-педагогів до розробки та використання комп’ютерних навчальних систем [Монографія]: / Бондаренко Т.С., Кожевніков Г.К.; УІПА – Харків: 2013.– 342 с. 2. Коваленко О. Е. Методика професійного навчання / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, Н. В. Корольова – Х.: ВПП «Контраст», 2011. – 458 с.  3. Керницький О.М. Педагогічні аспекти навчання май-бутніх інженерів-педагогів рефлексії суб’єкт-суб’єкт-ної взаємодії. – Вип. № 10 (2), 2016. Режим доступу з екрану – http://tmpe.eor.by/images/Vol._10/16_ tmpo_10_kernickiy.pdf  4. Кручек В. А. Формування культури педагогічної взає-модії / В. А. Кручек – К.: НАКККіМ, 2012. – 408 с. 
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ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ  
К СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

В статье определены современные противоречия в подготовке будущих инженеров-педагогов, 
рассмотрена психолого-педагогическая основа субъект-субъектного взаимодействия, определено 
отношение студентов к учебе, выполнению учебных задач, их направленность на будущую профес-
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сиональную деятельность; определен характер взаимоотношений преподавателей и студентов, 
представлена модель проектировочной деятельности преподавателя для организации учебного 
процесса по формированию готовности студентов к субъект-субъектному взаимодействию. 

Одним из существенных факторов и показателей сформированности субъект-субъектного 
взаимодействия определено отношение студентов к учебе, добросовестность в выполнении учеб-
ных задач, их направленность на будущую профессиональную деятельность.  

Предложена четырехуровневая структурно-функционально-технологическая модель проек-
тировочной деятельности преподавателя.  

Ключевые  слова :  профессиональная подготовка, инженеры-педагоги, субъект-субъектное 
взаимодействие, учебно-воспитательный процесс, готовность будущих инженеров-педагогов к 
субъект-субъектному взаимодействию.  
Kernytskiy A.   

МODEL DESIGNING ACTIVITY TEACHER FOR FORMING READINESS  
OF STUDENTS TO THE SUBJECT-SUBJECT INTERACTION 

The article defines the current contradiction in the training of future engineers-teachers, examined psy-
chological and pedagogical basis of subject-subject interaction, determined the students' attitudes to learn-
ing, the implementation of educational problems, their focus on the future professional activity; defined na-
ture of the relationship of teachers and students, a model of teacher planning activity for the organization of 
educational process on formation of readiness of students to the subject-subject interaction. 

Subject-subject relations are characterized by such concepts as: personality, competence, personal posi-
tion, erudition, critical thinking, humanity, sociability, collegiality. The subject-object relations are revealed 
with the help of such concepts as: systematic, informative work, interdisciplinary connections, practical sig-
nificance, availability of content, visibility, logical presentation, stimulation to independent work. A four-
level model of the instructor's design activity is proposed. 

One of the significant factors and indicators of the formation of subject-subject interaction is the atti-
tude of students towards learning, conscientiousness in the performance of educational tasks, their orienta-
tion to future professional activity. It is stated that subject-subject relations are provided on the basis of the 
realization that a person is both the beginning and the ultimate goal of any social development project or 
even socio-economic formation. It is noted that the main interaction in the educational interaction is not the 
assimilation of a certain amount of knowledge, but their world outlook aspect, that is, the humanitarization 
of education as a means of its humanization and an important condition for its value character. 

Key words:  training, engineers, teachers, subject-subject interaction, educational process, the readi-
ness of future engineers-teachers to the subject-subject interaction. Стаття надійшла до редколегії 03.05.2017  
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Євроінтеграційні процеси, що відбуваються у вітчизняній освітній сфері, актуалізують за-вдання модернізації вищої школи, посилюють соціально-педагогічні потреби соціуму у більш конструктивних підходах щодо професійної підготовки конкурентно здатних фахівців. Пріоритетні напрямки у зазначеному ракурсі визначені Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту»; Національною стратегією розвит-ку освіти в Україні на період до 2021 року. З огляду на встановлені (Жданович А., Терновсь-ка О., Шаповалова Н.) взаємозв’язок, взаємообу-мовленість і взаємозалежність таких явищ, як професійний саморозвиток студентства, з одного боку, та динаміки кар’єрних орієнтацій молоді – з іншого, загострюється проблемні питання, пов’я-зані не лише з професіоналізацією фахівця на етапі підготовки у вищій школі, а й специфічної функцією саме освітнього ступеня «магістр».  Якщо поняття «кар’єра» дослідники тракту-ють через відображення зовнішнього руху су-б’єкта певної професійної діяльності, то кар’єрні орієнтації вважаються внутрішнім джерелом кар’єрних цілей особистості. Зазначимо, що деякі психологи пов’язують кар’єрні ціннісні орієнта-ції із «потребами вищого рівня», розглядаючи їх як стійке утворення, що визначає не лише про-фесійний, а й життєвий шлях особистості [6]. Зваживши на те, що магістрант за набутим професійним призначенням може працювати не лише з учнями старшої загальноосвітньої школи, а й в якості викладача вищої школи, то підвищений і науковий, і суто практичний інте-рес саме до магістратури є зрозумілим. Магістратура, як етап особистісно-профе-сійної підготовки викладача вітчизняної вищої 

школи, перебуває у проблемному полі сучасних досліджень, з-поміж фундаментальних з них проведені С. Вітвицькою, К. Гнезділової, Н. Де-м’яненко, В. Лозовою, В. Луговим, С. Сисоєвою, М. Фіцулою та ін. Експериментальним шляхом установлені й вимоги до професійного розвит-ку магістранта: володіння високим рівнем знань у царині відповідної навчальної дисцип-ліни; вміння практично осмислювати та інтерп-ретувати найновітніші явища в теорії і на прак-тиці; здатність внести оригінальній, хоча й об-межений, внесок у розвиток наукової дисциплі-ни; володіння методиками й технологіями ви-кладення у вищій школі; культурно-особистіс-ний розвиток, що зумовлює належний ступінь соціально-професійної зрілості [4, 69–70]. До того ж, у професійно-рольові особливості ви-кладача вищої школи та вчителя загальноосвіт-ньої школи внесене (Мороз О. Г., Юрченко В. Г.) певне уточнення, зокрема, за такими парамет-рами, як-от: мета, об’єкт, характер, форма, засо-би, зміст та характеристики діяльності; особли-вості взаємин з тими, хто навчається. Напри-клад, роль педагога вищого навчального закла-ду осмислюється в двох аспектах – джерело професійної ідентифікації майбутнього фахівця і організатор науково-дослідницької школи; педа-гога ж загальноосвітньої школи – в ракурсах ор-ганізатора діяльності дитини, приклада для на-слідування, впливовості на соціалізацію учня.  Варто звернути увагу ще на один сегмент особистісно-професійного розвитку майбутньо-го викладача сучасного вишу – здатності до ко-мунікативної діяльності, оскільки саме комуні-кація всебічно віддзеркалюється як на міжосо-бистісній його взаємодії у педагогічному проце-
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КОНТЕКСТНОГО ПІДХОДУ 
У статті висвітлено результати аналітичної роботи, спрямованої на уточнення наукового 

статусу поняття «професійний саморозвиток майбутнього фахівця». Розкрито сучасні наукові 
уявлення про магістратуру як вислову ланку становлення фахівця, здатного найбільш повно відпо-
відати Європейським стандартом професіоналізації. Схарактеризовані основні параметри кон-
текстного підходу до професійної підготовки конкурентоздатного фахівця. 
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сі (А.О. Деркач, Н.К. Іконнікова, В.О. Кан-Калік та ін.), так і на функціях соціалізації та культур-ного обміну. Відтак, актуалізується питання здатності педагога вищої школи компетентно визначити стратегії комунікативної взаємодії як із студентами, так і з колегами; при цьому, вибудовуючи тактику діалогічної взаємодії із суб’єктами, насамперед, педагогічного спілку-вання взагалі й індивідуального стилю спілку-вання, зокрема. У зв’язку із останнім привертає увагу ідея деяких дослідників (Н. Лосєвої, О. Зимичевої, Н. Кузміної) про доречність вико-ристання акмеграми – такого всебічного опису професійної діяльності фахівця, що дозволяє відтворити «індивідуальний зріз» і його потен-ціалу, і його перспектив в умовах особистісно-професійної підготовки як «продукту одинич-ного виробництва». А тут мають бути враховані як здатність реалізовувати у професійній діяль-ності базові функції (а це, за Н.В. Кузьміною, гно-сеологічна, конструктивна, організаційна, кому-нікативна), так і наявний рівень готовності до цієї діяльності (зокрема, за встановленою науко-вцями шкалою – репродуктивний (недостатній), адаптивний (низький), локально-моделюючий (середній), системно-моделюючий (високий) та вищий рівень, що передбачає здатність майбут-нього викладача «перетворювати» навчальний предмет викладання на засіб формувального впливу на особистість студента). За сучасних умов стратегічним постає таке завдання сучасної вітчизняної вищої школи: професійна підготовка конкурентно-здатного фахівця з урахуванням європейського парамет-ра стандартизації. Мета статті полягає у розши-ренні наукових уявлень про ресурси контекст-ного підходу до ефективного особистісно-професійного розвитку магістрантів. Попри загальновизнаних науковцями ресур-сів вишів і шляхів розв’язання провідної мети, ще й досі точиться гостра полеміка навколо не-однозначності тлумачення визнаної базової осві-тянську парадигму – компетентнісного підходу. Зауважимо, що нині домінує вивчення про-цесу професійної підготовки майбутнього фахі-вця (зокрема й освітнього ступеня «магістр») у контексті означеного підходу, причому в різних аспектах: загальної теорії професіоналізації (Дубасенюк О.А.); предметної специфіки майбу-тнього фахівця (Мазур Н.І.); удосконалення на-вчально-виховного процесу сучасного вишу через інтенсивне запровадження як новітніх інформаційних технологій (Безпалько В.П.), так і втілення ідеї студентоцентрованого професій-

ного становлення, що базується на інтерактив-них методах та формах (Вітвицька С.С.); форму-вання у студентів відповідного сегменту компе-тентності – управлінської (Мармазова О.І.), ме-тодологічної (Краєвський В.В.), педагогічної (Лозова В.І.), аналітичної (Лошкіна Л.І.), діагно-стичної (Мартиненко С.М.), комунікативної (Нікішина В.В.), міжкультурної (Олексюк О.Є.) та ін. Зауважимо на існуючих серед дослідників саме педагогічної сутності компетентнісного підходу різних точок зору на ключові його по-няття – «компетенція» і «компетентність», а також на наявних ще й досі у поодиноких випа-дках вживання їх як синоніми, (зокрема у мето-дичному дискурсі). Щодо останнього, то привертають увагу концепції компетентності, які склались у сучас-ній американській педагогіці через стрімко-змінність освітньої сфери в освіті. Зокрема, за параметрами «ґрунтовність» і «новизна» вітчи-зняні дослідники (Гушлевська І.В.) особливо виділяють з-поміж існуючих позицію ад’юнкт-професора університету штату Пенсільванія Е. Шорта, яку він представив у доробку «Пере-осмислення явища компетентності» (1985 р.). А саме: найбільш конструктивним слід уважати трактування компетентності як «властивості» або «способу буття людини», тобто, намагаю-чись виміряти таку здатність особистості в будь-якій сфери, доречно, з одного боку, звер-тати увагу на природу певної властивості, а, з іншого – на бажаність такої властивості для самої особистості [7]. На підставі здійсненого теоретичного ана-лізу безсумнівних переваг компетентнісного підходу, ми все ж поділяємо міркування деяких дослідників відносно того, що цей підхід висту-пає тільки в якості одного з форматів, спромож-них «сприяти модернізації змісту освіти, оскіль-ки він лише доповнює низку інновацій, не при-меншуючи значення класичних підхо-дів» [1, 29]. Маємо констатувати, що у намаганні роз-в’язати вище окреслене завдання, деякі науков-ці (зокрема, Н. Колесниченко) обирають пло-щину кар’єро-зорієнтованого підходу. У зв’язку із зазначеним, доцільно, на наш погляд, ураху-вати уявлення сучасних науковців ще й про фе-номенологію «кар’єрні орієнтації майбутнього фахівця» дотично такого близького поняття, яким представляється особистісно-професійне його зростання. Насамперед зауважимо, що нам видається неправомірним взагалі осмислювати поняття «професійний розвиток» поза фонової 
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категорії, якою є «особистість». Так, попри різно-плановості тлумачення поняття «саморозвиток», що має місце у сучасних дослідженнях, все ж ба-зовим є таке розуміння: поняття «особистість» є ширшим за поняття «професія» (О.Г. Асмо-лов). Процес саморозвитку трактується і як «внутрішнє стимулювання активності» (І. Хар-ламов), і як здатність перетворювати життєді-яльність саме у «практичну площину» (Є. Ісаєв, В. Слободчиков), і як мету самозбагачення та само розгортання (Л. Кулікова). Отож, дотично майбутнього фахівця, будь-який із наведених ракурсів має прямий або опосередкований вплив на конструкт «розвиток особистості в професії». У такому смислі останнє виступає в якості механізма, що «виробляє» ціннісні орієн-тації майбутнього фахівця, оскільки процес са-морозвитку передбачає не лише певний зміст щодо само сприйняття, самопрогнозування. Доцільно розуміти й вагу такого його атрибуту яким виступає етапність, що, з одного боку пе-редбачає процес виявлення особистісних смис-лів, мотивацію і цілепокладання – йдеться про усвідомлення особистістю сенсу само змін, а, з іншого боку – її самоорганізацію [5]. Означене вище має й психологічне підґрун-тя через існуючу точку зору про доречність осмислювати процес професійного самозрос-тання через таке складне психологічне утво-рення, яким сучасні науковці визнають «здат-ність» особистості [3, 97–100]. Останню, зокрема, пов’язують із здібностя-ми особистості, із її якостями та властивостями, що в «сукупності забезпечують потенційну мо-жливість виконання елементів певної діяльнос-ті в їх єдності» [3, 99], тобто розглядаючи про-фесійне зростання як вид самостійної діяльнос-ті та розрізняючи в ній, зокрема, певні процеси (самопізнання, самоусвідомлення, самооціню-вання, самоуправління професійним самозрос-танням). Нам видається правомірним, з огляду на провідні функції викладача вищої школи, твер-дження про інтегрований результат його успі-шної професійної підготовки в умовах магістра-тури – готовність до особистісно-професійного самовдосконалення. Останнє може бути оціне-но і як сенс запровадження у вищій школі пев-ного наукового підходу до навчально-пізнавальної діяльності студентів, і як переду-мова його здатності до кар’єрного зростання. Дослідники, які фундаментально вивчають концептуальні підходи, що склались зокрема у 

психології становлення особистості професіо-нала, доводять конструктивність деяких з них. Наприклад, «сильні сторони» концепції профе-сійного становлення (що розроблена Ю.П. Пова-ренковим) вбачається у визначених критеріях (професійна продуктивність, професійна іден-тичність, професійна зрілість); а концепції Л.М. Мітіної конструктивність простежується через засновниче значення двох моделей – ада-птивної поведінки та моделі професійного та ін. [8, 50–52]. Попри цілковито очевидної суто аналітичної потужності означеного доробку, нам видається новаторською позиція О.Р. Фона-рьова, що віддзеркалює ідею, яка експеримен-тальним шляхом вже реалізована: особистісне становлення професіонала детермінується роз-в’язанням протиріч у триаді «модус життєді-яльності форма психологічної регуляції діяль-ності рівень здійснення діяльності» [8, 207]. Отож, йдеться про психологічне пояснення за-гальновизнаного педагогічного факту, коли особистість (в одному випадку) у процесі вхо-дження в професію успішно «проходить» усі етапи професіоналізації, а в іншому випадку – особистість, навіть не починаючи успішно ово-лодівати професією, вже «зупиняється» у про-фесійному розвитку. У зв’язку із вищевикладеним, уважаємо ці-кавою думку деяких дослідників (зокрема, С. Г. Вершловського) щодо доцільності осмис-лювати становлення професіонала в ракурсі процесу професійної соціалізації фахівця. Вивчення і аналіз наукового фонду з про-блематики професійної педагогіки засвідчує про те, що і в межах теорії, і в площині методи-ки професійної освіти триває пошук найбільш конструктивних підходів до особистісно-про-фесійного саморозвитку майбутнього фахівця.  Сучасні довідкові джерела визначають по-няття «підхід» як певну сукупність прийомів і способів впливу на «кого-небудь», у вивченні «чого-небудь», у спонукані до «чого-небудь». Саме в такому ракурсі нині трактуються най-більш визнані наукові підходи (культуро-логічний, компетентнісний, акмеологічний, аксіологічний, синергетичний, суб’єктивно-діяльнісний та ін.), що визначаються певними науковцями в якості методологічних орієнти-рів започаткованого ними дослідження. Принагідно зауважимо на тому, що, дослі-джуючи окремі сегменти здатності майбутнього магістранта до професійного саморозвитку, нау-ковцями вже оцінена вага суб’єктно-діяльнісно-
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го підхода. Так, згідно цього підходу (К.О. Аль-буханова-Славська, А.В. Брушлинський, В.А. Ро-манець, В.О. Татенко та ін.), не лише діяльність, а й активність людини не можуть бути «без-суб’єктивними» й «безособистісними». Відтак, зазначене слугує психологічним поясненням аналізуємого нами феномену, чим сприяє його педагогічному розумінню; навіть із урахуван-ням встановленого К.О. Альбухановою-Слав-ською того факту, що сучасні науковці поки не дійшли згоди відносно того, чи особистість ви-ступає «зоною розвитку суб’єктивності», чи ви-щим етапом особистісного розвитку доцільно вважати її «суб’єктивну іпостась». Саморефлексія накопиченого досвіду про-фесійної підготовки магістрантів, заснованості цього процесу на пріоритетах особистісно-професійного розвитку, дозволяє пропустити, що неоціненним у цьому плані залишається контекстний підхід. Як відомо, саме поняття «контекст» набуло широкої інтерпретації у різних наукових галу-зях з урахуванням етимології слова, тобто – «сплетення», «з’єднання», «зв’язок», «середо-вище», «оточення». Науковці, які всебічно ви-вчали означене явище (В. Ковтун, О. Ковшар, О. Попова) пов’язують переваги контекстного підходу, насамперед, із його ресурсами у пояс-ненні розвитку свідомості та психіки людини: за С.Л. Рубінштейном, їх розуміння вимагає обо-в’язкового включення «в реальний контекст життя і діяльності», що їх зумовлюють. Ще наприкінці ХХ століття, з появою ідеї активізації учіння студентів у вищому навчаль-ному закладі, наукова спільнота знайомиться із концепцією знаково-контекстного навчання А.А. Вербицького. Дотично проблематики про-фесійної освіти, ця концепція слугувала відбит-ком діяльнісного підходу, оскільки провідна думка автора полягала у визнанні, що майбут-ньою професійною діяльністю особистість мо-же оволодіти не просто в ході мисленнєвого або імітаційного занурення в таку сферу – принципово важливо щоб це занурення було реальним. Сучасні дослідники, творчо втілю-ють ідею важливості «накладати» на проблем-не поле майбутньої професійної діяльності за-стосовану у виші дидактичну систему. Відтак уважаються конструктивними такі базові фор-ми діяльності студента, як-от: 1) навчальна, яка передбачає відповідну фахово значущу діяль-ність студента протягом академічної лекції; 2) квазіпрофесійну, що вимагає професійно вмотивоване використання, наприклад, ділової 

гри; 3) навчально-професійну, зокрема, у межах навчальних програм практико-орієнтованого навчання студентів-практикантів. Відтак, при-родним чином навчально-виховний процес у магістратурі набуває для студента особистіс-ний зміст, оскільки: розв’язує проблемні ситуа-ції, розвиваючи власне продуктивно-професій-не мислення; занурюється в імітаційні форми, методи і засоби, де базовими є професійні реа-лії; бере участь у діалоговому професійному спілкуванні, у процесі якого особистісні ціннос-ті набувають професійного значення. Як переконує багаторічний досвід спряму-вання навчально-професійної діяльності магіс-трантів (зокрема в межах навчальних модулів нормативного курсу «Педагогіка вищої шко-ли»), у такий спосіб створюються оптимальні умови для формування у них педагогічних цін-ностей. А їх учені (І.Ф. Ісаєв) об’єднали у певні групи – загальнолюдські гуманістичні цінності, що пов’язані із самоствердженням студента як у професійній субкультурі, так і в соціумі; ті з них, які реалізують потреби у спілкуванні; цін-ності що пов’язанні із процесом самовдоскона-лення; ті з них, що проектуються на процес са-мореалізації; цінності інструментального типу; ті з них, які лежать у площині утилітарно-прагматичних запитів особистості. Водночас, саме контекстний підхід має ще один параметр конструктивності – він сприяє здійсненню у навчально-виховному процесі су-часного вишу «дидактичної інтерпретації» [2] життєвих цінностей студентів, що лежить в ос-нові й особистісно-професійного їх розвитку. Натомість чи не найлаконічніше переваги контекстного підходу сформульовані А. Верби-цьким з огляду на варіативність і багатоманіт-ний вияв саме в умовах університетської підго-товки магістратів: можливість створювати пре-дметну основу професійній компетентності студентства. У межах і наукової школи А. Вер-бицького (Н. Борисов, Т. Сорокіна,  В. Теніщева та ін.), і фундаментальних наукових досліджень проблематики вітчизняної професійної педаго-гіки (Гура О.І., Ковтун О.В., Ковшар О.В., Попо-ва О.В.) визначено технологічний концепт щодо «охоплення» студентами «компетентнісного змісту» майбутньої професії. Йдеться про важ-ливість інформаційної лекції (предметний і со-ціальний контексти майбутньої професійної діяльності); ділова, функціонально-рольова та імітаційна ігри (моделювання умов, змісту і динаміки майбутньої професійної діяльності); тренінги, різнорівневі практико-орієнтовані 
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завдання дослідницько-навчального характеру (системне професійно-спрямоване навчання контекстного типу). Отже, у теорії і практиці професійної освіти вже накопичено певний фонд щодо запрова-дження контекстних навчальних моделей, який сприяє створенню системи особистісно-про-фесійно розвитку фахівця у підсистемі «бака-лавр-магістр». Водночас, як засвідчує практика, недостатньо використаними залишаються ре-сурси контекстного підходу пов’язані, з одного боку, з ефективною реалізацією принципу сту-дентоцентризму, а з іншого – спроможністю навчально-виховного процесу формувати гото-вність майбутнього фахівця працювати в ко-манді, що віддзеркалює професійний контекст, «сплетення» всіх освітніх чинників. У цьому відношенні цікавим, на нашу дум-ку, є досвід американських вишів, який поси-лює здатність студентів використовувати набу-ту ними «статичну навчальну інформацію» в наближених до реальних умов професійної дія-льності (тобто динамічно), виявляючи при цьо-му пізнавальну активність і інтелектуальну ініціативу. Йдеться про доцільність проведення із студентами чат-занять, що передбачають од-ночасний їх доступ до певного педагогічного чату (чату на вільну тему; чату-презентації; ча-ту удосконалення практичних дій; оцінюваль-ного чату та ін.). У такий спосіб, як засвідчує і наша практика, збагачуються ресурси контекс-тного підходу через використання ще й потен-ціалу комп’ютерних та інтернет-технологій, через ініціювання розробок навчальних курсів в он-лайн режимі. Отже, враховуючи Європейські стандарти якості вищої освіти, доречно по-новому оціни-ти потужність одного із наукових підходів що-до вдосконалення вітчизняної освітянської практики – контекстного підходу. Із творчою реалізацією конструктивних ідей контекстного навчання – чинника випереджувального особи-стісно-професійного розвитку майбутніх фахів-ців у підсистемі «молодший бакалавр – бака-

лавр – магістр» – ми й пов’язуємо перспективи подальшого наукового пошуку. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОРАЗВИТИЕ СТУДЕНТА:  

ПАРАМЕТРЫ КОНСТРУКТИВНОСТИ КОНТЕКСТНОГО ПОХОДА 
В статье освещается результаты аналитической работы, направленной на уточнение науч-

ного статуса понятия «профессиональное саморазвитие» будущого специалиста. Охарактеризо-
ваны основные параметры конструктивности компетентного похода к профессиональной подго-
товке конкурентоспособного специалиста. 

Ключевые  слова :  профессиональное саморазвитие, личностно-профессиональное самораз-
витие, компетентносная парадигма образования, контекстный подход. 
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Суспільна потреба в розвитку системи освіти визначається її основною метою – підготовкою підростаючого покоління до активної творчої життєдіяльності у суспільстві. Реалізації цієї ме-ти у сучасних умовах суспільного розвитку від-повідає парадигма науково-гуманістичної систе-ми освіти, яка визначається як вища форма де-мократичної світської освіти і забезпечує усвідо-млене засвоєння дітьми знань і цінностей світо-вої культури на основі вільного міжособистісного діалогу культур, оптимального застосування роз-вивальних освітніх і виховних технологій тощо. Реалізація основних ідей і цілей науково-гуманістичної системи освіти передбачає необ-хідність удосконалення змісту і методів роботи освітніх установ, організацію педагогічного процесу відповідно до основних напрямів прив-ласнення дітьми різних аспектів соціальної ку-льтури, їхній своєчасний соціальний розвиток. У Національній доктрині розвитку освіти України на період до 2021 року вказується на 

те, що освіта має бути спрямована на розши-рення можливостей компетентного самовизна-чення дитини. У дошкільному віці – елементар-ного за змістом і формами. Згідно з цим вихова-телі з репродукторів істини мають перетвори-тися на «соціальних архітекторів» конструкти-вного, гуманістично спрямованого способу життя дитини, допомогти їй знайти своє відпо-відне місце у сучасному складному світі, що уможливлюється завдяки створенню умов для її соціального розвитку. Різні аспекти проблеми соціального розви-тку дітей дошкільного віку вивчалися в дослі-дженнях А. М. Богуш, С. М. Курінної, О. А. Козлюк, О. Л. Кононко, Г. Д. Кошелєвої, А. А. Рояк, Р. Б. Стеркіної, Ю. О. Приходько, І. П. Рогальської-Яблонської та ін. У наукових працях О. М. Ле-онтьєва, С. Л. Рубінштейна, Д. Б. Ельконіна та ін. підкреслюється роль співробітництва дитини з оточуючими людьми у її соціалізації. У цілому ряді досліджень ставиться проблема педагогіч-
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PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT OF THE STUDENT:  
PARAMETERS OF THE CONSTRUCTIVENESS OF THE CONTEXTUAL APPROACH 

The article deals with the results of analitical work, which disclose the scientific status of the phenome-
non «professional self-development of the future specialist». The basic parameters of constructive contextual 
approach to professional training of competitiveness specialist were characterized. 
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СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ  
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ  
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

У статті на основі аналізу наукового фонду з’ясовано сутності і співвідношення понять 
«соціальний розвиток» і «соціалізація». Доведено, що соціальний розвиток особистості є засобом і 
результатом, одним із аспектів її соціалізації Визначено, що соціальний розвиток дітей старшого 
дошкільного віку як результат соціалізації-індивідуалізації представляє собою складне явище, у 
ході якого відбувається привласнення дитиною об’єктивно заданих норм людського товариства і 
постійне відкриття, утвердження себе як соціального суб’єкта. Схарактеризовано структуру фе-
номена «соціальний розвиток дітей старшого дошкільного віку» як сукупність когнітивного, мо-
тиваційно-емоційний і поведінкового компонентів. 

Ключові  слова :  соціальний розвиток, діти старшого дошкільного віку, соціалізація, індивіду-
алізація, дошкільний навчальний заклад. 
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ного спілкування та його гуманізації як умови успішного соціального розвитку дітей (Ш. О. Амо-нашвілі, Я. Л. Коломинський, В. О. Мудрик, В. А. Петровський та ін.). Психолого-педагогічні дослідження Т. В. Антонової, О. Л. Кононко, Т. І. Поніманської та ін. присвячені формуванню соціальної компетентності як одному із склад-ників соціального розвитку дітей дошкільного віку. Питання про вплив доброзичливості дорос-лого у спілкуванні з дошкільниками на розви-ток їхньої соціальної поведінки, активності ви-вчався Р. С. Буре, Л. А. Врочинською, Н. М. За-харовою, Т. І. Комісаренко, М. І. Лісною, М. А. Федоровою, С. Г. Якобсон та ін. У дослі-дженнях С. П. Тищенко, В. Д. Калішенко, О. І. Кошелівської, В. О. Павленчик, Т. О. Репіної, А. Г. Рузької та ін. підкреслюється вплив екс-пресивно-оцінного боку спілкування виховате-ля з дітьми на їх емоційну сферу і соціальний розвиток. Проте єдиного підходу щодо визна-чення сутності соціального розвитку дітей до-шкільного віку, його структури, показників і критеріїв оцінювання можливостей здійснення в умовах дошкільного навчального закладу досі не існує.  Мета статті: на основі аналізу наукового фонду з’ясування сутності і співвідношення понять «соціальний розвиток», «соціалізація», визначення сутності і структури феномена «соціальний розвиток дітей старшого дошкіль-ного віку». Соціальний розвиток особистості є засобом і результатом, одним із аспектів її соціалізації, яка розуміється у філософії як процес операцій-ного оволодіння набором програм діяльності і поведінки, характерних для тієї чи іншої куль-турної традиція, як процес інтеріоризації інди-відом знань, цінностей, норм, які її виражають, як процес засвоєння і активного відтворення індивідом соціального досвіду. Функції соціалі-зації пов’язані з її роллю у відтворенні суб’єкту соціально-історичного процесу, у забезпеченні наступності у розвитку культури і цивілізації, у підтримці безконфліктного існування суспільс-тва як інтегрованої системи через адаптацію індивіда до соціального середовища. Сучасні дослідження дозволяють уточнити термін «соціалізація» щодо суб’єкт-суб’єктної позиції індивіда в процесі привласнення ним соціально-історичного досвіду. По-перше, соціа-лізація може бути представлена як процес осво-єння і реалізації людиною соціального змісту; 

по-друге, вона розглядається як реальний зміст зростання дитини, в якому здійснюється стано-влення значущої в індивідуальності суб’єкта активної творчої соціальної дій. У першому ви-падку дитина в більшій мірі виступає об’єктом засвоєння і набуття соціального досвіду; в дру-гому – суб’єктом власної творчої діяльності. Подібне розуміння соціалізації призводить до диференціювання змісту і механізмів соціа-льного розвитку. Відповідно до концепції Д. І. Фельдштейна [4] щодо сутності соціаліза-ції, процес соціального розвитку представляє собою постійно відтворюваний результат соці-алізації-індивідуалізації, який характеризуєть-ся не лише рівнем освоєння дитиною норм людських зв’язків, відносин, всього світу куль-тури, а й ступенем соціальної «самості» індиві-да. На думку В. А. Петровського [6], ефективна адаптація людини до життя в суспільстві та одночасно здатність протистояти йому в тих життєвих колізіях, які є перепонами до саморо-звитку, самовизначення, самореалізації перед-бачають успішну соціалізацію. Процес соціального розвитку представляє собою складне явище, у ході якого відбувається привласнення дитиною об’єктивно заданих норм людського товариства і постійне відкрит-тя, утвердження себе як соціального суб’єкта. У ракурсі цього визначення процес соціального розвитку як результат соціалізації-індивідуа-лізації не може розглядатися лише як адаптація індивіда до соціального оточення, бо по-перше, він відбувається в умовах соціального буття, що постійно змінюються, а по-друге – передба-чає реалізацію суб’єктної творчої позиції люди-ни [7]. Соціальний розвиток здійснюється в соціо-культурному просторі в ході пізнання людиною культурних цінностей, їх привласнення і ство-рення. У ньому пізнання культури, як системи відкритих проблем, її засвоєння, і створення, пов’язані з реалізацією суб’єктної визначеності індивіда і його культуротворчої функції. Соціа-льний розвиток можливий лише тоді, коли лю-дина не лише повторює побудований на основі культурних цінностей соціальний досвід мину-лих поколінь, а й доповнює і поглиблює його творчістю нового. Соціальний розвиток є результатом проце-су «вростання» дитини у культуру (Л. С. Вигот-ський [2]). Успішний соціальний розвиток може здійснюватися саме в творчій соціалізації і ін-дивідуалізації, у створенні людиною самої себе 
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І р и н а  К Н Я ЖЕ В А  •  Соціальний розвиток дітей старшого дошкільного віку  в умовах дошкільного навчального закладу і нової культури в умовах соціального світу, що постійно змінюється. У процесі освоєння куль-тури як сукупності матеріальних і духовних цінностей важливе не лише пізнання і засвоєн-ня готових знань, умінь і навичок, а й станов-лення універсальних людських здібностей, які забезпечують можливість со-творення культу-ри. Культуротворча функція є одним з важли-вих механізмів соціального розвитку, важли-вим критерієм розвинутого дитинства. Культу-ра, оволодіння нею стає змістом дитячої діяль-ності, набуває функцію матеріалу, на якому ди-тина освоює цілісну систему загальнолюдських здібностей і відносин. Це означає, що дитина не лише привласнює культуру, а й творить її. Тво-рить не у вигляді нових речей чи ідей, а у ви-гляді універсальних здібностей. До них нале-жать творча уява, орієнтація на позицію іншої людини, довільність, елементи рефлексії, зага-льні способи дії з речами, побудова картини світу, універсальні форми мислення і моральне ставлення до людей. Основними лініями соціального розвитку є: соціалізація як процес привласнення дитиною соціальної культури, її інтеріоризації, що забез-печує соціальну адаптацію індивіда в суспільст-ві, і індивідуалізація, як процес уособлення, ста-новлення універсальних соціальних здібностей, які характеризують ступінь соціальної зрілості індивіда, реалізації його культуротворчої функ-ції. Саме тому соціальний розвиток – це постійно відтворювана суперечність між соціалізацією й індивідуалізацією. Соціалізація тут виступає як привласнення дитиною норм людського суспі-льства, а індивідуалізація – як постійне відк-риття, ствердження і формування себе як су-б’єкта. Соціалізація і індивідуалізація як проце-си, що забезпечують повноцінний і своєчасний соціальний розвиток, породжують відповідні можливості само детермінації, самокерування особистості. Розгортання цих ліній від усвідом-лення дитиною своїх соціальних можливостей, через становлення особистісних новоутворень, до прояву, закріплення, якісної зміни соціаль-ної позиції в результаті власної творчої актив-ності, є одним з важливих моментів у соціаль-ному розвитку [4]. Ефективність соціального розвитку як ре-зультату соціалізації-індивідуалізації обумов-лена дією різних факторів. Соціальний розви-ток здійснюється двома шляхами: в ході стихій-ної взаємодії людини з соціальною дійсністю і оточуючим світом і в процесі цілеспрямованого 

освоєння людиною соціальної культури. Дру-гий шлях соціального розвитку здійснюється через цілеспрямовану освіту, змістом якої є різ-номанітні аспекти соціальної культури. В аспекті педагогічного дослідження важливим з них є освіта, мета якої – опанування дитиною культу-ри, її відтворення, привласнення і створення. Визначення мети соціального розвитку як привласнення дитиною соціальної культури, яке сприяє адекватної адаптації до соціуму і становленню універсальних соціальних здібно-стей, дозволяє розглянути питання про зміст цього напряму в освіті. Зміст соціального розвитку визначається, з одного боку, всією сукупністю соціальних впли-вів культури, загальнолюдських цінностей, з іншого – ставленням до цього самого індивіду, актуалізацією власного «Я», розкриттям твор-чих потенціалів особистості. Головним критері-єм соціального розвитку виступає тоді не сту-пінь засвоєння соціальних норм і правил пове-дінки, адаптованості до довколишнього світу, а ступінь самостійності, ініціативності, творчості особистості. Вивчення соціального розвитку з точки зору його змістовної сутності (соціалізації-індивідуалізації) дозволяє визначити психоло-гічні механізми становлення цього процесу в онтогенезі. Соціальний досвід, до якого залуча-ється дитина з перших років свого життя, аку-мулюється в проявляється в соціальній культу-рі. Засвоєння культурних цінностей, їх перетво-рення, що сприяє суспільному процесу, є однією з фундаментальних задач освіти. За С. І. Гессеном, між освітою і культурою є точна відповідність. У ході освіти дитина не лише засвоює культуру, а й творить її. Відповід-но до такого підходу, привласнення культури може бути представлене як творчий процес, що не обмежується засвоєнням певних знань і їх інтеріоризацією у внутрішні переконання й цінності. Справжня освіта полягає не у переда-ванні новому поколінню того готового культу-рного змісту, який представляє особливість покоління, яке здійснює освіту, а лише в надан-ні йому того руху, продовжуючи який воно мог-ло би виробити новий зміст культури [3].  Стосовно дошкільної освіти в аспекті соціа-льного розвитку мова може іти про такі розді-ли культури і відповідні їм напрями організації педагогічного процесу: культура спілкування, яка включена у зміст морального виховання; психосексуальна культура, зміст якої відбитий 
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у розділі статевого виховання; національна культура, яка реалізується в процесі патріотич-ного виховання; етнічна культура, що включе-на у зміст інтернаціонального виховання; пра-вова культура, зміст якої представлений у роз-ділі основ правової свідомості. Правомірність виділення цих розділів із цілісного педагогічного процесу підтверджу-ється соціальною ідентифікацією дитини в до-шкільному віці: видовою (дитина – людина), статевою (дитина – носій статевої сутності), національної (дитина – носій національних осо-бливостей), етнічної (дитина – представник народу), правової (дитина – представник пра-вової держави). Соціальний розвиток особистості здійсню-ється в процесі значущих, мотивованих видів діяльності, розвивальне значення яких, полягає в тій системі об’єктивних стосунків, колектив-них контактів, в яку включається індивід у про-цесі цієї діяльності і які впливають на мету, мо-тиви й особистісний зміст цієї діяльності. Тому важливо використовувати комплекс діяльнос-тей, бо кожна з них містить усі необхідні компо-ненти для засвоєння лише притаманних їй знань, переживань, відношень, прагнень [8]. Беззаперечним у теорії і практиці дошкільної освіти є розуміння того факту, що особливе міс-це серед діяльностей для дитини старшого до-шкільного віку посідає сюжетно-рольова гра. Вона є найбільш доступною, привабливою, емо-ційно забарвленою самоцінною діяльністю, що забезпечує відчуття свободи, дозволяє реалізу-вати себе, досягнути стану емоційного комфор-ту, приєднатися до дитячої спільноти, побудо-ваній на вільному спілкуванні рівних. Основ-ним змістом таких ігор для дитини є розгорнуті соціально спрямовані дії, які вимагають уяви і підкріплюються емоційними переживаннями. Без такого роду ігрових дій, що спрямовані на іншу людину, ця гра фактично відбутися не може.  Гра може слугувати ефективним засобом для виявлення тих об’єктивних соціальних сто-сунків, у яких живе дитина: вступаючи під час гри в реальні взаємини зі своїми партнерами, вона проявляє свої особисті якості та висвітлює свої емоційні переживання. У той же час, вне-сення у гру нового емоційного досвіду (пере-живання радості від спілкування з однолітками чи від перевтілення у ролі і т. ін.) сприяє нейт-ралізації негативних емоційних проявів у дітей, призводить до зламу негативних соціальних стереотипів, формування у них нових позитив-

них якостей і прагнень [9]. У такій грі людина, яка зростає, проходить шлях від самоідентифі-кації, самосприйняття через самоствердження до самовизначення, соціально відповідальної поведінки і самореалізації.  Аналіз наукового фонду [1; 4; 5; 6; 8; 9] уможливлює твердження, що за умови пріори-тету присвоєння дитиною духовних цінностей і формування морально спрямованих ціннісних орієнтацій показниками повноцінного соціаль-ного розвитку можуть виступити: 
– когнітивний компонент, пов’язаний з пізнанням дитиною ровесників, близь-ких дорослих, здатністю зрозуміти їхні особливості, інтереси, потреби, побачити труднощі, що виникають час від часу, помітити зміни настрою, емоційного ста-ну тощо;  
– мотиваційно-емоційний, який включає ставлення до іншої людини як вищої цін-ності: прояв доброти, уваги, турботи, ми-лосердя, допомоги; 
– поведінковий компонент, що характери-зує комунікативну поведінку дітей у пев-них життєвих ситуаціях, володіння етич-но цінними способами спілкування і ви-являється у виборі адекватних ситуації способів спілкування, етично цінних взі-рців поведінки, широкому поведінково-му репертуарі. Соціально розвинена дитина старшого до-шкільного віку вміє попросити про допомогу і надати її; поважає бажання інших людей; вміє стримувати себе і заявляти про свої потреби у соціально схвалюваній формі. Вона добре орієн-тується в новій обстановці; відчуває своє місце в товаристві інших людей, розуміючи різний характер ставлення до неї оточуючих; керує своєю поведінкою і способами спілкування; здатна обрати адекватну альтернативу поведі-нці; може включитись у спільну діяльність з ровесниками і дорослими, не заважаючи своєю поведінкою іншим. Отже, соціальний розвиток дитини дошкіль-ного віку є засобом і результатом, одним із аспе-ктів її соціалізації. Успішний соціальний розви-ток може відбуватись у творчій соціалізації і ін-дивідуалізації, створенні людиною самої себе і нової культури в умовах соціального світу, що постійно змінюється. Культура, оволодіння нею стає змістом дитячої діяльності, набуває функ-ції матеріалу, на якому дитина освоює цілісну систему загальнолюдських цінностей і відно-син, здійснюється її соціальний розвиток.  
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Подальшого дослідження потребує розроб-лення педагогічної технології соціального роз-витку дітей старшого дошкільного віку в умо-вах дошкільного навчального закладу. 
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Княжева  И .  А .   
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
В статье на основе анализа научного фонда выяснена сущность и соотношение понятий 

«социальное развитие» и «социализация». Доказано, что социальное развитие личности является 
средством и результатом, одним из аспектов ее социализации Определено, что социальное разви-
тие детей старшего дошкольного возраста как результат социализации-индивидуализации пред-
ставляет собой сложное явление, в ходе которого происходит присвоение ребенком объективно 
заданных норм человеческого общества и постоянное открытие, утверждение себя как социаль-
ного субъекта. Охарактеризована структура феномена «социальное развитие детей старшего 
дошкольного возраста» как совокупность когнитивного, мотивационно-эмоционального и пове-
денческого компонентов. 

Ключевые  слова :  социальное развитие, дети старшего дошкольного возраста, социализа-
ция, индивидуализация, дошкольное учебное заведение.  
Knyazheva I .   

SOCIALDEVELOPMENT OF CHILDREN OLDER PRESCHOOL AGE  
IN THE CONDITIONS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 

Realization of the basic ideas and goals of scientific and humanistic preschool education provides for 
the need to improve the content and methods of work of educational institutions, to organize the pedagogi-
cal process in accordance with the main directions of the appropriation by children of preschool age of vari-
ous aspects of social culture, their timely social development, allowing them to find their proper place in 
today's complex world. However, there is still no single approach to the definition of the essence of the social 
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Проблема морального формування молоді – це нагальна потреба сучасного суспільства, що передбачає виховання творчо мислячої, ініціа-тивно особистості. Для досягнення цього необ-хідна перебудова системи освіти, це стосується переважно традиційно установлених форм роз-витку підростаючого покоління. Аналіз останніх досліджень, в яких започат-ковано розв’язання даної проблеми. Питанням морального формування школярів присвячені дослідження таких українських та зарубіжних науковців, як Л. Болотина, О. Вишневський, Ю. Грицай, В. Максимов, В. Ягупов та інших. Од-

нак існує необхідність детального вивчення даної проблеми. Мета статті – виокремлення ефективних підходів до рішення проблеми морального ви-ховання школярів в сучасному суспільстві. На сучасному етапі розвитку українського суспільства виникла необхідність змін у проце-сі морального формування учнівської молоді, що детермінує необхідність здійснення пошуку нових напрямів підвищення ефективності пе-дагогічного впливу спрямованого на підвищен-ня морального рівня підростаючого покоління. На думку В. Ягупова, основою морального фор-
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development of preschool-age children, its structure, indicators and evaluation criteria and the opportuni-
ties for implementation in the conditions of a pre-school educational institution. 

Social development of personality is a means and result, one of the aspects of its socialization. The social 
development of children of the older preschool age as a result of socialization-individualization is a complex 
phenomenon in the course of which the child appropriately assigns the norms of human society and the con-
stant discovery, the assertion of oneself as a social subject. 

The structure of the phenomenon of «social development of children of older preschool age» is a combi-
nation of cognitive (it associated with the child's knowledge of peers, close adults), motivational and emo-
tional (it includes attitudes toward another person as the highest value) and behavioral (it characterizes 
the communicative behavior of children in certain life situations, possession morally valuable ways of com-
munication) components. 

Successful social development can occur in creative socialization and individualization in conditions, the 
creation of a person by himself and a new culture in a social world that is constantly changing. 

Social development of the personality is carried out in the process of significant, motivated activities, 
developing the value of which lies in the system of objective relations, collective contacts, in which the child 
joins. 

Key words:  social development, children of older preschool age, socialization, individualization, pre-
school education institution. Стаття надійшла до редколегії 17.03.2017   УДК 37.034 

Віктор КОРОЛЕНКО кандидат педагогічних наук кафедри фізики Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв, Україна 
e-mail: viktorko73@mail.ru 

ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ФОРМУВАННЯ  
ШКОЛЯРІВ У СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ:  

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 
У статті розглянуто проблему морального формування дітей шкільного віку в сучасній педа-

гогічній науці, проаналізовано різні підходи до рішення цієї проблеми з урахуванням сучасних педаго-
гічних умов. Результати проведеного аналізу свідчать, про необхідність морального формування 
дітей шкільного віку, що складає основу загального морального розвитку зростаючої особистості. 
На основі аналізу психологічної і педагогічної літератури, розглянуто різні шляхи підвищення ефек-
тивності педагогічного впливу на сучасну молодь. Результати проведеного дослідження вказують 
на необхідність використання в процесі морального виховання сучасних педагогічних досягнень, які 
сприяють прагненню підростаючої особистості до морального вдосконалення. 

Ключові  слова :  моральне формування, моральні чинники, моральні цінності, моральне вихо-
вання. 
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мування підростаючої особистості є процес під-готовки людини до сьогоднішньої та майбут-ньої життєдіяльності. Дослідник вважає, що «моральне виховання» вживається у педагогіч-ній науці в чотирьох значеннях: 
– у широкому соціальному, як виховний вплив на людину всього суспільства і всієї дійсності, який має не лише позити-вну спрямованість, але містить конфлік-ти і протиріччя; особистість набуває не тільки позитивного соціального досвіду, а також і негативного; 
– у широкому педагогічному – виховна дія-льність різних освітньо-виховних систем, які керуються педагогічними теоріями; 
– у вузькому педагогічному – цілеспрямова-на виховна діяльність педагога з метою досягнення певних виховних цілей; 
– у гранично вузькому – це розв’язання пе-дагогом конкретної індивідуальної про-блеми виховання або перевиховання [5, 424]. У розвідках, пов’язаних із моральним фор-муванням особистості, В. Ягупов доводить, що «виховання як педагогічна категорія має три суттєвих ознаки: цілеспрямованість, яка перед-бачає наявність певного взірця, соціально-культурного ідеалу; відповідність процесу ви-ховання певним соціально-культурним ціннос-тям; наявність певної системи організованих виховних впливів; гуманність, яка передбачає орієнтацію у вихованні на загальнолюдські цін-ності; цілісність, неперервність і тривалість, тобто виховання має зачіпати всі сфери психіки людини, творчо формувати і всебічно розвива-ти їх протягом всього життя» [5, 424]. Отже, для ефективної реалізації цих ознак, виховання осо-бистості має бути комплексним, планомірним і організованим. Рішенням проблеми морального формуван-ня дітей шкільного віку в сучасній педагогіці В. Максимов вважає план виховної роботи клас-ного керівника. «Документ має бути недовгим і конкретним за змістом. Головна мета діяльнос-ті класного керівника – відповідно до плану надати допомогу дітям у вирішенні їх індивіду-альних проблем, пов’язаних з фізичним і психі-чним здоров’ям, соціальним і економічним по-ложенням, успішним просуванням в навчанні, прийнятті шкільних правил; з ефективною ді-ловою і міжособистісною комунікацією, з жит-тєвим, професійним, моральним вибором (са-мовизначенням)» [4, 207]. 

Під час нашого дослідження ми перекона-лись у важливості тверджень дослідника, що головними недоліками традиційної системи планерування виховної роботи в класі є: 
– відсутність досить повної об’єктивної інформації для визначення системи педа-гогічних завдань при планеруванні май-бутньої виховної роботи; 
– ігнорування динаміки розвитку особис-тості кожного школяра і всього класного колективу; 
– поверхневе знання і облік міжособистіс-них стосунків усередині класного колек-тиву, його формальної і неформальної структури; 
– суб’єктивність і необґрунтованість вияв-лення, формулювання і постановки педа-гогічних завдань, відповідно визначено-му змісту, формам і методам їх рішення; 
– відсутність достатньої інформації для планування спільної діяльності учнів, учителів і батьків; 
– інтуїтивний підхід в складанні характе-ристик учнів і класного колективу; 
– незручність за формою заповнення для оперативного повсякденного викорис-тання [4, 207]. Поділяємо переконання Л. Болотіної, Т. Комарова, С. Баранова, що мінливість, вихов-ного процесу, пов’язана з суперечністю розвит-ку особистості дитини і поділяють протиріччя на зовнішні і внутрішні. 
Зовнішні протиріччя пов’язані з діяльністю учителя і з діяльністю учнів. З перших днів пе-ребування в школі діти підкоряються її режиму, освоюють певні правила і норми поведінки на перервах і заняттях, але домашнє виховання, особливості фізичного і психічного розвитку, дітей ускладнюють виконання ними загальних правил, завдань, вимог. Аби не виникало у ді-тей протиріч, всі правила, завдання, норми по-ведінки мають бути продумані і приведені у відповідність з віковими можливостями дітей, рівнем їх розвитку і цілями виховного процесу. До внутрішніх протиріч виховного процесу відноситься протиріччя між зростаючими зов-нішніми вимогами до дитини і її особистими прагненнями [1, 98–99]. Результати нашого дослідження свідчать, що допомога дитині у подоланні протиріч спри-яє її моральному розвитку. Продуктивним уявляється твердження дос-лідників, що основу системи морального вихо-

В ік то р  К ОРО Л Е Н К О Проблема морального формування школярів у сучасній педагогічній науці: аналітичний огляд  



265 № 2 (57), травень 2017 

вання і розвитку дітей визначають наступні педагогічні принципи виховання: 
– виховання особистості в процесі діяльно-сті; 
– єдність вимог до вихованця і пошана його особистості; 
– поєднання педагогічного керівництва з розвитком ініціативи і самодіяльності дітей; 
– відповідність виховання віковим і індиві-дуальним особливостям дітей [1, 98–99]. З огляду на сучасну демократизацію й гу-манізацію українського суспільства актуальни-ми вважаємо деякі педагогічні твердження Г. Ващенка. Вплив громадських організацій на життя, світогляд та розум дитини залежить від того, чи вони самі, власною волею готові долучатися до таких організацій, чи їх «заганяють» туди масово, під тиском ззовні, зокрема з боку шко-ли. Усе залежить від нашого розуміння змісту і процесу морального виховання. Орієнтація на власні зусилля і прагнення дитини у цих ситуа-ціях сприяє отриманню більшого ефекту і кра-щих наслідків. Всяка справа, затіяна самим уч-нем, виконана власними засобами і силами, впливає на формування його характеру, заохо-чує його, збільшує впевненість у власних силах і спонукає до самостійних справ у майбутньому. Молодь має схильність об’єднуватись у спі-льноти, групи і ватаги, в тому числі й з метою протистояти старшому поколінню, домагатись власного впливу на своє життя, самостверди-тись, зміцнити свою соціальну значущість. Такі об’єднання не завжди мають позитивний зміст. За всіх випадків вияву молодіжної активності слід з ними працювати, такою повинна бути і державна політика. Варто зміцнювати у молоді почуття господаря власного життя, але й нама-гатись повернути її активність до соціально прийнятної поведінки. У громадському житті нашої молоді вияв-ляють себе позитивні, і негативні риси україн-ського характеру. Участь підлітка у діяльності громадської організації, потреба підпорядку-вання себе вимогам її статуту і громадської ду-мки – засіб подолання нашої схильності до ін-дивідуалізму, а відтак через розвиток соціаль-ної активності до нарощування екстравертнос-ті в характері. На особливу увагу заслуговують молодіжні організації, що своїм завданням обирають слу-жіння високим цілям, захоплення якоюсь висо-

кою ідеєю дає можливість критично постави-тись до власних вчинків і думок. На думку Г. Ващенка, найперше на потребі подбати про розвиток національної свідомості. Це завдання диктується минулим і сучасним нашого народу. Дослідник вважає, що людину не можна визнати за повноцінно виховану, як-що вона, будучи фізично здоровою і розумово розвинутою, використовує свої здібності й знання лише в своїх особистих інтересах і забу-ває про свій народ. Г. Ващенко наголошував, що недовірливе ставлення може дуже нашкодити у процесі фо-рмування особистості. Великі запаси енергії і завзяття молоді сприятимуть загальному роз-витку українського суспільства [2, 553–556]. Має рацію Ю. Грицай, стверджуючи, що мо-ральне формування підростаючого покоління ґрунтується на національному вихованні, на таких фундаментальних принципах, як народ-ність, гуманізм, демократизм, зв’язок з життям, трудовою діяльністю, поєднання педагогічного керівництва з самодіяльністю учнів та ін. Його завдання реалізуються через глибоке і всебічне оволодіння учнями змістом освіти, який зосе-реджує в собі національні та загальнолюдські цінності і реалізується такими основними шля-хами і засобами: 1. Залучення школярів до вивчення рідної мови, прищеплення любові до неї.  2. Родовід. Історична пам’ять, мислення, духовності особистості починаються з пам’яті роду. Сім’я, школа, громадськість виробляють потребу в кожної дитини знати свій родовід і по батьковій, і по материнській лініях, вивчити своє гене-тичне коріння. У процесі родовідного виховання виникають психологічний комфорт, упевненість у своїх силах і мож-ливостях. Серцем, душею і розумом дити-на глибоко ко відчуває потреби всієї рід-ні, інших людей, починає дбати про інте-реси всього роду, народу, нації. 3. Рідна історія розкриває знання про вини-кнення, ставлення і розвиток свого наро-ду, країни. Вивчаючи історію України, вихованці глибоко засвоюють витоки духовності рідного народу, інших наро-дів, які здавна живуть на території нашої країни. Всебічне знання рідної історії – невичерпне джерело історичної пам’яті і мислення учнів. 4. Краєзнавство. Беручи активну участь у багатогранній краєзнавчій роботі, діти з 
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раннього віку прилучаються до минулих епох, трудових подвигів, мистецьких тра-дицій дідів і прадідів, їхнього подвижни-цтва в ім’я вільного життя. 5. Національна педагогіка. У міфології – витоки національного характеру, спосо-бу мислення, світогляду, філософського осмислення дійсності. Міфологія – один із найдавніших видів народної творчості, у якому часто поєднуються і матеріаліс-тичні і ідеалістичні елементи. 6. Фольклор. У ньому відображено багатог-ранну і глибоку душу народу, його духов-не багатство, першовитоки оригінально-го світосприймання, самобутнього тлу-мачення явищ природи і людського жит-тя. Фольклорне виховання є найважливі-шою частиною, серцевиною етнопедаго-гіки. Відроджуючи національну систему виховання, необхідно домагатися, щоб у кожній родині, школі, у діяльності кож-ної ланки широко застосовувалися і саме це поняття, і його зміст. 7. Народний календар. Це звід історично обумовлених дат, подій, свят, які в певній послідовності відзначаються протягом року. Народний календар – енциклопедія життя, трудової діяльності, культури, побуту і дозвілля народу, могутній ком-плекс ідейно-моральних, емоційно-естетичних засобів виховання підроста-ючих поколінь. Кожна дата, свято, урочи-стість народного календаря рясніють традиціями і звичаями, що пов’язані з природою рідного краю, а також з приро-дою самої людини. Традиції, звичаї і об-ряди народного календаря діють на осо-бистість, всебічно розвивають її. 8. Національна символіка. Українська наці-ональна символіка виконує історично важливі функції консолідації нації в єди-ну етнографічну, культурно-історичну спільноту, об’єднання споконвічних українських земель в єдину суверенну державу. 9. Народні прикмети, вірування. Народні прикмети і вірування одухотворяють природу, вчать дітей берегти та пізнава-ти її особливості, закони розвитку. Вони є складовою частиною багатьох галузей народних знань – народної біології, аст-рономії, медицини, метеорології, хлібо-робської справи тощо. Народні прикмети у цікавій, нерідко дотепній і кмітливій формі розкривають важливі грані життя 

природи, людей. Глибоке знання народ-них прикмет сприяє підготовці молоді до самостійного життя, успішної трудової, господарської діяльності в майбутньому [3, 80–82]. Враховуючи зазначене вище, можемо зро-бити висновок, що основою моральної сфери людини є її моральні цінності, сформовані нею у процесі життя під впливом різних психологіч-них факторів, які визначають особливості і рі-вень морального розвитку особистості. Мора-льне формування особистості відбувається за-вдяки сприйняттю й усвідомленню змісту впливів, що надходять від педагогів та оточен-ня і пов’язуються з моральним досвідом індиві-да, його поглядами й ціннісними орієнтирами. У процесі морального формування людини зов-нішній вплив має індивідуальне значення і в такий спосіб утворює суб’єктивне ставлення до неї. У зв’язку з цим формуються мотиви поведі-нки, прийняття рішень і моральний вибір осо-бистістю власних вчинків. 
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В ік то р  К ОРО Л Е Н К О Проблема морального формування школярів у сучасній педагогічній науці: аналітичний огляд  
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ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
В статье рассмотрена проблема морального формирования детей школьного возраста в со-

временной педагогической науке, проанализированы разные подходы к решению этой проблемы с 
учетом современных педагогических условий. Результаты проведенного анализа свидетельству-
ют, о необходимости морального формирования детей школьного возраста, который составляет 
основу общего морального развития растущей личности. На основе анализа психологической и пе-
дагогической литературы, рассмотрены разные пути повышения эффективности педагогическо-
го влияния на современную молодежь. Результаты проведенного исследования указывают на не-
обходимость использования в процессе морального воспитания современных педагогических дос-
тижений, которые способствуют стремлению подрастающей личности к моральному совершен-
ствованию. 

Ключевые  слова :  моральное формирование, моральные факторы, моральные ценности, мо-
ральное воспитание.  
Korolenko V.   

A PROBLEM OF MORAL FORMING OF SCHOOLBOYS IS IN MODERN  
PEDAGOGICAL SCIENCE: STATE OF THE ART REVIEW 

In the article the problem of the moral forming of children of school age is considered in modern peda-
gogical science, the different going is analysed near the decision of this problem taking into account modern 
pedagogical terms. The results of the conducted analysis testify, about the necessity of the moral forming of 
children of school age which makes basis of general moral development of growing personality. 

Moral education – it one of forms of inheritance of morality in society. A moral is in understanding of 
modern society, is the synonym of ethics. Thus, under moral education it is possible to understand the proc-
ess of the purposeful forming for the child of the moral settings, and also fixing of habits of conduct, proper 
to the norms and moral, accepted in society. Presently, when the standards of legal cruelty with people are 
widely presented in mass medias, entertaining transmissions and films, and also in computer games which 
children master from preschool age, moral education of children must spare the special attention. 

On the basis of analysis of psychological and pedagogical literature, the different ways of increase of 
efficiency of pedagogical influence are considered on modern youth. The results of the conducted research 
specify on the necessity of the use in the process of moral education of modern pedagogical achievements 
which are instrumental in aspiring of growing up personality to moral perfection. 

Key words:  moral forming, moral factors, moral values, moral education. Стаття надійшла до редколегії 11.04.2017  
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Демократизація та гуманізація сучасного суспільства висунули нові вимоги до педагогіч-них кадрів, спрямовані на мобілізацію їх потен-ціалу на реалізацію власних можливостей. В умовах постійного зростання темпу та ритму життя фахова підготовка учителів потребує гармонізації моделей та розробки новітніх тех-нологій навчання. Реформування освіти сьогод-ні зорієнтовано на пошук ефективних форм і методів сприйняття і відтворення необхідної інформації. Проблема надійного відтворення музичного матеріалу перед публікою є значу-щою для теорії та методики навчання музики і має вирішуватися на основі формування у вчи-телів музичного мистецтва емоційної стійкості.   У літературі з музичної дидактики, ми спо-стерігаємо пошук шляхів рішення проблеми збереження результативності гри під час відт-ворення інформації на естраді (Л. Бочкарьов, А. Готсдінер, Г. Коган, Г. Нейгауз та інші). Емо-ційну стійкість музикантів розглядають як зда-тність до професійної саморегуляції (І. Семері-на), як передумову успішності і надійності про-фесійної діяльності педагога (Н. Перегончук), як особистісну якість студента-музиканта (І. При-сталов). У сучасних наукових дослідженнях Д. Юни-ка емоційно-вольова та емоційна стійкість роз-глядаються як внутрішні мікропоказники сту-пеня сформованості завадостійкості музиканта. Емоційна стійкість, за висновками автора, за-безпечує «збереження досягнутої результатив-ності діяльності», а емоційно-вольова стійкість – 

«мобілізацію психофізіологічної сфери вико-навців» [9, 69]. Нами констатовано, що у період музичної діяльності на естраді у студентів погіршується якість відтворення засвоєної інформації, оскі-льки вони піддаються негативному впливу зов-нішніх та внутрішніх подразників [5]. Мета статті полягає у детальному висвіт-ленні удосконалення емоційної стійкості май-бутніх учителів мистецтва у період їх підготов-ки до виступів перед публікою.  На залежність якості діяльності особистос-ті від емоційної реакції на вплив різних подраз-ників у педагогічній дидактиці виникли ще в 17-18 століттях (Я.Коменський, Ж.Руссо, Г.Ско-ворода тощо). Ідею емоцій як особливих форм відображення дійсності, було висунуто вперше психологами 20-го століття (О.Запорожець, О.Леонтьев, П.Пресс та інші). Сутність емоційної стійкості в психолого-педагогічних концепціях розглядається в чоти-рьох напрямках: 
– головні психологічні фактори емоційної стійкості виносяться за її межі й розгля-даються, перш за все, в аспекті вольових якостей індивідів (І.Зязюн, І.Платонов, Т.Рібо та інші); 
– сутність емоційної стійкості особистості зводиться до інтеграції різних психічних процесів і явищ (Л.Аболин, Л.Бочкарьов, Л.Бучек А.Мирошин, О.Тимченко та інші); 
– емоційна стійкість визначається резерва-ми нервово-психічної енергії та індивіду-
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ  
У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  
ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ПРИЛЮДНИХ ВИСТУПІВ 
У статті з’ясовано сутність емоційної стійкості майбутніх учителів музичного мистецтва 

як властивості особистості, яка забезпечує надійність відтворення музичного матеріалу на сцені. 
Наголошено на важливості інтеграції вольового та емоційного компонентів емоційної стійкості. 
Виділено функції концертних та передконцертних емоцій. Розглянуто ефективні методи удоско-
налення даної властивості особистості в день звітного виступу (збереження адаптаційних резер-
вів; застосування стенічних емоцій; зниження значимості стрес-факторів; встановлення сили 
діючої мотивації; відтворення оптимального збудження). 

Ключові  слова :  емоційна стійкість, майбутні вчителі музичного мистецтва, прилюдні ви-
ступи, вольовий та емоційний компоненти, стенічні емоції. 



269 № 2 (57), травень 2017 

альними проявами стресу у суб’єктів (М.Борисова, А.Готсдинер, В.Плахти-ненко, В.Рождественська й інші); 
– дослідження емоційної стійкості опира-ються на якість і властивості самого емо-ційного процесу в складних для індивідів ситуаціях (Л.Аболін, Б.Додонов, А.Оль-шанникова, О.Черникова та інші). Виходячи із концепцій сутності емоційної стійкості емоційна сфера особистості потребує контролю і вольової саморегуляції. Вольові зу-силля застосовуються індивідами у випадках, коли фактор, що впливає на діяльність, є для них емоціогенним (стресовим). Він примушує робити мимовільні або довільні вольові зусил-ля з метою збереження адекватної реакції в даній ситуації. Ще К.Ушинський наголошував на тому, що воля через різні уявлення індивідів безпосередньо впливає на характер почуттів й сприяє приборканню «сили» та здатності «нервового організму» [8, 389]. Український педагог С.Русова надавала вольовим здібнос-тям вирішального значення у стабілізації опти-мального робочого стану. Автор зазначала: «Усі емоції повинні підлягати волі. ЇЇ розвиток єди-но може забезпечити людині моральний напря-мок поводження: вона стримує занадто міцні емоції, змінює бажання» [6, 98]. До основних якостей вольового компонента належать: висо-кий рівень терплячості; дезорганізація впливу вільних, тривалих і несподіваних стресорів; зді-бність до ефективної мобілізації можливостей організму під час спеціального подолання нега-тивних емоційних реакцій і станів [7, 16]. У працях з педагогіки та з методики на-вчання музики ряд науковців, звертаючись до публічної діяльності індивідів, вказували на неможливість подолання негативних емоцій без значних вольових зусиль (О.Бірмак, Л.Гінз-бург, М.Давидов, І.Зязюн та інші). Виконавська воля включає в себе здатність свідомо відтво-рювати на інструменті художній задум, мобілі-зуючи для цього всі психічні та фізичні можли-вості індивідів [2, 67], що підтверджується у дослідженнях М.Давидова: «Психологічні пере-думови виконавської творчості на естраді скон-центровано виявляються у волі виконавця» [3, 197]. Як бачимо, воля є одним з основних компо-нентів емоційної стійкості зокрема і музикантів-інструменталістів. Під ним слід розуміти здіб-ність контролювати та, в разі необхідності, стримувати інтенсивність як позитивних, так і 

негативних емоцій, забезпечуючи тим самим результативність відтворення музичного мате-ріалу на сцені. Важливо визначити місце і значення в емо-ційній стійкості емоційного компонента. Інак-ше важко буде відокремити емоційну стійкість від вольової та психічної, оскільки вони також можуть розглядатися як інтегративні власти-вості, що забезпечують якість діяльності в емо-ціогенних ситуаціях. На основі наслідків експе-риментального дослідження М.Дяченко та В.Пономаренко визначили динамічні (інтенсив-ність, гнучкість, лабільність) і змістовні (види емоцій і почуттів та їх рівень) характеристики емоційного процесу, який супроводжує діяль-ність в екстремальних обставинах. Автори ви-явили наступні емоційні детермінанти: емоцій-на оцінка ситуації; емоційне упереджене захоп-лення процесом та результатами діяльності; емоційний досвід індивідів; емоційні відчуття безпосередньо в даних умовах [4, 109]. Функції емоцій у період діяльності особис-тості, Л.Аболін вбачає у пошуку закономірнос-тей можливих предметних ситуацій; підтримці необхідного рівня активності дій; розчленуван-ні й реалізації мети та мотивів; підготовці та реалізації техніко-тактичних дій; оцінюванні проміжних та кінцевих результатів і спонукан-ні до можливої корекції програми дій [1, 148].  Розглянувши всі підходи до визначення сутності емоційної стійкості ми розуміємо її як властивість особистості, що сприяє збережен-ню результативності гри під час виступів перед аудиторією без включення резервних сил орга-нізму та інтегрує в собі мотиваційні, вольові, інтелектуальні і емоційні компоненти. Психо-лого-педагогічні дослідження концепцій нада-ють підстави виділити передконцертні та кон-цертні емоції виконавців, функції яких поляга-ють у наступному: 
– підтримці потрібного рівня активності дій в процесі формування початково-вихідної мотивації, техніко-тактичних програм, мети та їх реалізації; 
– надання емоційного змісту музичним уявленням під час засвоєння матеріалу та відтворення його на естраді, що поси-лює артистизм; 
– посиленні динамізму передачі інформації слухачам засобами відповідної емоційно-виразної реакції. Удосконалення емоційної стійкості у май-бутніх учителів мистецтва здійснювалося після 
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становлення емоційної стійкості під час роботи над музичними творами та розвитку емоційної стійкості в процесі репетиційного програвання творів. Удосконалення емоційної стійкості майбут-ніх учителів мистецтва відбувається в день зві-тного виступу і здійснюється на основі вже за-своєних раніше навичок. Так, перед самим розі-груванням студентами знову аналізується емо-ціогенна ситуація та можлива поява зовнішніх стрес-факторів й «викликається» впевненість, що під час гри в попередніх виступах (перед друзями) вони вже з’являлися і їх негативна дія з успіхом нейтралізувалася. Інструменталісти також нагадують собі, що раніше за відсутністю звички до подразників їх вплив був більшим і все одно результати виконання задовольнили поставлені вимоги. Таким чином формується мобілізаційна готовність до виступу, впевне-ність у вмінні адекватно реагувати на будь-які перешкоди в період гри на естраді. Порівняння дії можливих стресорів з минулим досвідом зі зниженням її пріоритетності – удосконалює емоційну стійкість індивідів. Для надійного виступу у майбутніх учите-лів мистецтва встановлюється сила діючої мо-тивації. Вона має бути, як правило, нижчою, ніж сила початково-вихідної мотивації. З такою ме-тою студентами уявно допускається можли-вість появи декількох погрішностей, що не «зіпсує» виконання програми, бо головним за-вданням гри є яскраве відтворення художньо-образного змісту творів. Інтенсивність передконцертних емоцій під час розігрування повинна відповідати раніше встановленому рівню з обов’язковим доміну-ванням стенічних. Поступово інтенсивність емоційної сфери збільшується і відтворюється раніше виявлений індивідуальний оптимум збудження. Якщо у студентів з’являються від-чуття підвищення міри збудження за порогову величину, то з метою відволікання думок від зайвих незапрограмованих об’єктів та емоцій-ного аналізу проміжних результатів гри необ-хідно поступово «занурюватися» у художньо-образний зміст твору і захоплюватися інтона-ційною побудовою мелодико-ритмічної лінії музичної інформації.  Отже, одним із головних завдань передкон-цертного розігрування інструменталістів є від-творення оптимальної міри збудження, визна-ченої в період репетиційного програвання му-зичних творів. 

Слід зауважити, що тривалість і інтенсив-ність розігрування повинна відповідати вже раніше (під час попереднього розігрування) встановленим вимогам. Важливо не перевтом-лювати виконавський апарат, бо це, як прави-ло, спричиняє неякісне відтворення музичного матеріалу на сцені. В такому стані, перш за все, порушуються єдність сенсорно-моторного про-цесу, тобто у інструменталістів ускладнюється, а інколи зовсім дезорганізується контроль за своїми рухами. Психологічна перевтома приз-водить до: 
– поганої стійкості уваги; 
– застосування незапланованих властивос-тей уваги; 
– порушення швидкості мислення; 
– неяскравого відтворення емоційно-образного змісту творів тощо. Фізична перевтома викликає такі негативні наслідки гри як:  
– втрату плавності рухів; 
– погіршення м’язової здібності до точнос-ті виконання складних рухів; 
– зниження якості виконання віртуозних творів (епізодів) тощо. Хоча дія емоціогенної ситуації мимовільно активізує роботу м’язів, навіть трохи недостат-ній термін розігрування також має небажані наслідки, бо думка «не встигає розігрітися», що, як правило, спричиняє негативний вплив стрес-фактора «неприємні психічні чи фізичні відчут-тя». Це порушує мобілізаційну готовність ін-струменталістів до гри. В період розігрування перед виступом не міняються способи виконання окремих епізодів або творів. Вони повторюються тільки стерео-типними рухами та помислами, але при цьому залишається місце для мінливості їх художньо-образного змісту. Щоб не зруйнувати власну послідовну системність побудови музичного матеріалу, інструменталістами не змінюються домінуючі об’єкти уваги, які відпрацьовувалися при попередній роботі. Таким чином забезпечу-ється надійність активації слідів у довгочасній пам’яті. Під час програвання творів (фрагмен-тів) думки студентів постійно «рухаються впе-ред», не сприймаються проміжні результати, тим паче вони не піддаються емоційній оцінці.  Перед самим виходом на сцену студенти поступово активізують емоційно-естетичне переживання музики першого твору програми завдяки максимальному заглибленню у його 
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художньо-образний зміст та драматургію. Та-ким чином, бажання відтворити цей емоційно-образний зміст зі сцени переводяться в праг-нення, що допомагає уникнути остраху вийти на естраду. Звичайно це, як правило, здійсню-ється завдяки наступним вольовим психічним станам: загальній активності, оптимізму, заці-кавленості, мобілізаційній готовності тощо. Студенти-виконавці повинні виходити на сцену з вірою у досить сприятливу ситуацію для пере-дачі необхідної інформації засобами музики; зі впевненістю, що всі твори мають цікаву й об-ґрунтовану інтерпретацію. Важливо із об’єктів уваги виключити «власну персону». Нівелювання свого «Я» перед грою, а тим паче під час гри – одна з головних умов успішного виступу в присутності аудито-рії. Саме тому одяг і поведінка майбутніх учите-лів мають бути звичними, адже досить одягти «щось особливе» – і значимість форми звітнос-ті, як правило, збільшується. Отже, в період розігрування перед висту-пом на естраді, з метою надійного виконання музичної інформації студентам-інструмента-лістам потрібно:  
– подумки нейтралізувати негативну дію передбачених зовнішніх стрес-факторів; 
– абсолютно відволікатися від зайвих ду-мок про виступ; 
– встановити бажану силу діючої мотивації; 
– програючи визначений арсенал музично-го матеріалу, не змінювати й не піддівати сумніву програму техніко-тактичних дій; 
– не сприймати проміжні результати гри, а у випадку мимовільного їх «зняття» – спрямовувати увагу тільки на вдало відт-ворену інформацію; 
– без особливих вольових зусиль безупин-но слідкувати за процесом гри; 
– зберігати психофізіологічну напругу ви-конавського апарату тільки в межах встановленого оптимуму; 
– захоплюватися мікроструктурною побу-довою мелодико-ритмічної лінії в гнуч-кому інтонаційно-фразовому розвитку; 
– відтворити раніше знайдений оптимум збудження як для кожного твору, так і для всієї програми; 
– виключити з об’єктів уваги власне «Я»; 
– на завершальній стадії розігрування (перед виходом на сцену) максимально активі-зувати переживання емоційно-образного змісту музики першого твору концертної програми. 

Впровадження технології удосконалення емоційної стійкості майбутніх вчителів мистец-тва в їх практичну діяльність дало позитивні результати, які було виявлено зіставленням показників ефективності гри піддослідних кон-трольної та експериментальної груп.   В результаті наукового дослідження ми дійшли висновків, що удосконалення емоційної стійкості у майбутніх учителів мистецтва у про-цесі формування інструментально-виконав-ської надійності охоплює наступне: раціональ-не використання майбутніми фахівцями нако-пичених адаптаційних резервів; спонукання виконавців до збереження стенічних емоцій через спрямування думок на яскраве відобра-ження суб’єктивно забарвленого емоційно-образного змісту музичних творів; надання пріоритетності емоціям впевненості над емоці-ями сумніву методом усвідомленого зниження значимості можливих стресс-факторів; встано-влення сили діючої мотивації та відтворення раніше визначеної оптимальної міри збудження. Перспективність дослідження обраної про-блеми вбачаємо у з’ясуванні умов застосування майбутніми фахівцями емоційної стійкості без-посередньо у прилюдному виступі, що має за-безпечувати збереження досягнутої результа-тивності гри. 
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Котова  Л .  Н .   
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

В БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ВО ВРЕМЯ  
ПОДГОТОВКИ К ПУБЛИЧНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ 

В статье выяснена сущность эмоциональной устойчивости будущих учителей музыкального 
искусства как свойства личности, которое обеспечивает надежность воспроизведения музыкаль-
ного материала на сцене. Акцентировано на важности интеграции волевого и эмоционального 
компонентов эмоциональной устойчивости личности. Определены функции концертных и пред-
концертных эмоций инструменталистов. Рассмотрены эффективные методы усовершенствова-
ния эмоциональной устойчивости будущих учителей музыкального искусства в день отчетного 
выступления (сохранение адаптационных резервов; использование стенических эмоций; снижение 
значимости стресс-факторов; установление силы действующей мотивации; воспроизведение оп-
тимального возбуждения). 

Ключевые  слова :  эмоциональная устойчивость будущие учителя музыкального искусства, 
публичные выступления, волевой и эмоциональный компоненты, стенические эмоции. 
 
Kotova L.   
THE IMPROVEMENT OF THE EMOTIONAL STABILITY OF THE FUTURE TEACHERS  

OF MUSICAL ART DURING THE PREPARING TO THE PUBLIC PERFORMANCE 
It is found in the article that the essence of the emotional stability of the future teachers of musical art 

as the property of a person, that influences to the safety of the play’s result during the performance before 
the audience without the taking part of the reserve forces of the body and integrates the motivation, willful, 
intellectual and emotional components. The emotional sphere of the instrumentalists demands the control 
and willful self-regulation. The willful efforts are used by the personalities in the cases when the factor is 
stressful for them. It makes to do the involuntary and willful efforts with the aim of safety of the adequate 
reaction in the situation. It is underlined the concert and preconcert emotions which functions you can no-
tice in the next: to support the necessary level of the activity during the process of the formation the initial 
output motivation, technical programmes, the aim and realization of them; giving the emotional content the 
musical performances during the understanding of material and showing it at the stage; the strengthening 
of the dynamism of the transformation of the information to the audience with the methods of correspond-
ing emotional reaction. With the aim of providing the reliable activation of the traces in the long memory, it 
is announced to the necessary compliance during the performance self-system the base of musical material 
without changing of the objects of the attention. It is looked up the effective methods of the improvement of 
the emotional stability of the future teachers of musical art in the day test-performance and exactly the ra-
tional use by the future specialists of the adaptive reserves; to promp the artists to safe the stage emotions 
through the direction of the things to the bright picture of the colourful emotional content of the musical 
compositions; giving the priority to the emotions of the confidence over the doubt emotions through the way 
of low definition of the stress-factors; to set the force of the motivation and creation of the early optimal 
measure of the wakeness. 

Key words:  emotional stability, future teachers of musical art; the performance before the audience; 
willful and emotional components, stage emotions. Стаття надійшла до редколегії 11.05.2017 
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Одним з важливих соціальних замовлень суспільства та економіки до вищих навчальних закладів є підготовка висококваліфікованих інженерів-програмістів, які володіють високим рівнем професійної компетентності. Цей факт був підтверджений нами у процесі аналізу ре-зультатів опитування роботодавців (85 підпри-ємств, установ і фізичних осіб-підприємців). Зокрема, було встановлено, що переважна біль-шість роботодавців (64,7 %) вважають, що рі-вень професійної підготовки програмістів в Україні вище середнього, 35,3 % – на середньо-му рівні, проте жоден з опитуваних не відзна-чив її високого рівня. Вивчаючи ступінь задово-леності роботодавців професійними якостями їхніх робітників, ми встановили, що 17,6 % – повністю задоволені; 47,1 % – майже задоволе-ні; 35,3 % – «50 на 50». Разом із тим, 64,7 % ро-ботодавців відзначили дефіцит високопрофе-сійних програмістів; 23,5 % – дефіцит спеціаліс-тів з програмування будь-якого професійного рівня; 11,8 % дефіциту не відчувають. Враховуючи результати проведеного аналі-зу, можемо стверджувати, що вищі навчальні заклади, які здійснюють професійну підготовку майбутніх інженерів-програмістів, мають бути зорієнтовані на виконання цього соціального завдання. З цією метою необхідно спрямувати зусилля на забезпечення формування у студен-тів фахових компетентностей, зокрема, практи-чних умінь, здатностей до застосування отри-маних знань і готовності до подальшого профе-сійного самовдосконалення. Методологічні підходи до професійної під-готовки майбутніх інженерів-програмістів сфо-

рмульовані у наукових та методичних працях Гвоздєвої В., Гришко Л., Джеджули О., Ескер-дал А., Єршова А., Ігнатюк О., Касперсена М., Ко-ляди М., Львова М., Ма Л., Макконелла С., Муста-фіної Дж., Олексенка В., Осадчого В., Романовсь-кого О., Сейдаметової З., Сонмеза Дж., Сор-ви Дж., Співаковського О., Цейтіна Г. та інших дослідників. Не зважаючи на те, що проблемі удоскона-лення професійної підготовки майбутніх інже-нерів-програмістів присвячений ряд статей, дисертаційних досліджень і монографій, наразі недостатньо ефективних концептуальних під-ходів, які відповідають сучасним реаліям і тен-денціям ІТ-індустрії. Відсутність системного опису професійної діяльності інженерів-про-грамістів перешкоджає виділенню умов якісної фахової підготовки. У зв’язку з цим, вважаємо актуальним завданням розробку концепції пе-дагогічної системи професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професій-ної діяльності (далі – Концепція), яка відобра-жає систему поглядів на удосконалення зазна-ченого процесу в умовах вищого навчального закладу. Мета статті: сформулювати методологічні засади розробки концепції педагогічної системи професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності в умо-вах вищого навчального закладу із урахуван-ням сучасного стану і тенденцій розвитку ІТ-індустрії. Сучасна вища школа професійної підготов-ки програмістів стикається з проблемами не-
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ  
ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ У ВНЗ 
У статті сформульована проблема, пов’язана з недостатньою розробленістю концептуаль-

них підходів до удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. З метою 
подолання цієї проблеми автор пропонує розробити Концепцію педагогічної системи професійної 
підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності. У статті висвітлені 
методологічні основи розробки цієї концепції (термінологічний апарат, провідна ідея, ключові па-
радигми, закони та закономірності, методологічні підходи та дидактичні принципи, мета, завдання). 

Ключові  слова :  майбутній інженер програміст; вища професійна освіта; дидактичні закони; 
дидактичні закономірності; дидактичні принципи; методологічні підходи. 
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стачі навчального часу і завищених вимог рин-ку праці до випускників, які через 4–6 років на-вчання повинні володіти сучасними на поточ-ний момент часу технологіями, що навряд чи можливо через швидкі темпи виникнення і від-мирання технологій [4, 368]. Ми вважаємо, що подолати проблеми віт-чизняних вишів у сфері підготовки майбутніх інженерів-програмістів можливо за умов впро-вадження положень Концепції педагогічної сис-теми професійної підготовки майбутніх інжене-рів-програмістів до професійної діяльності в умовах вищого навчального закладу (ПСППМІП), яка спрямована на формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів з урахуванням сучасного стану та тенденцій розвитку ІТ-індустрії, запитів суспі-льства і роботодавців. Розробка Концепції ґрунтується на міжна-родних («Information Technology 2008 Curricu-lum Guidelines for Undergraduate Degree», «Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems 2010», «Computer Science 2013: Curriculum Guidelines for Undergraduate Programs in Computer Sci-ence», «Software Engineering 2014. Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering», «Computer Engineering 2016. Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Engineering»), єв-ропейських («European ICT Professional Pro-files», «European e-Competence Framework») та вітчизняних (професійні стандарти «Фахівець з розробки програмного забезпечення», «Керівник проектів в області інформаційних технологій», «Менеджер продуктів у сфері інфо-рмаційних технологій», «Фахівець з інформа-ційних ресурсів», «Фахівець з інформаційних систем»; проекти стандартів вищої освіти зі спеціальностей «Інженерія програмного забез-печення», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (бакалавр), «Інформаційні системи та технології» (бакалавр), «Комп’ютерна інже-нерія») стандартах. 
Концепція педагогічної системи професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів 
до професійної діяльності в умовах вищого на-
вчального закладу спирається на поняттєво-
термінологічний апарат, визначений у процесі дослідження: інженер-програміст, професійна підготовка, професійна підготовка інженера-програміста в умовах ВНЗ, професійна компете-нтність інженера-програміста, інформатика, 

програмування, розробка програмного забезпе-чення. Окрім того, у процесі її розробки слід враховувати сучасні вимоги і практичний дос-від професійної підготовки майбутніх інжене-рів-програмістів в Україні та за кордоном.  
Провідна ідея Концепції полягає у тому, що педагогічна система професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професій-ної діяльності в умовах ВНЗ ґрунтується на ін-теграції методологічних підходів, дидактичних принципів, форм, методів і засобів навчання та інформаційно-комунікаційних технологій. Ми виходимо з того, що професійна підго-товка майбутніх інженерів-програмістів здійс-нюється у системі вищої освіти, якій притаман-ні певні системні ознаки, зокрема, поліфункціо-нальність, відкритість, узгодженість рівнів (вищий навчальний заклад – факультет – кафе-дри), цілісність, взаємозв’язок компонентів, спрямованість на результат (сформованість професійної компетентності майбутніх інжене-рів-програмістів). Концепція спирається на фундаментальні 

теорії сучасної загальної педагогіки (цілісного педагогічного процесу, педагогічної творчості, педагогічних систем, орієнтації особистості у світі цінностей, управління освітнім процесом), професійної педагогіки (професійного та осо-бистісного самовизначення, професійно-твор-чої підготовки майбутніх фахівців, професійної культури, професійної самоосвіти, формування особистості, активізації навчання у ВНЗ), педа-гогіки вищої школи (інноваційної діяльності, педагогічної кваліметрії, педагогічного моде-лювання, педагогічної технології). Професійна підготовка майбутніх інжене-рів-програмістів є керованим, цілеспрямова-ним, динамічним, інноваційним процесом, ада-птованим до умов ВНЗ. Вона спрямована на фо-рмування ціннісних орієнтирів майбутньої про-фесійної діяльності. За таких умов гуманістич-ну, антропологічну та культурoлoгічну паради-
гми пізнання інтерпретовано у руслі розуміння проблем професійної підготовки майбутніх ін-женерів-програмістів у вищому навчальному закладі.  В основу Концепції покладені ідеї гуманіс-
тичної парадигми про те, що суб’єкт професій-ної підготовки є вільною особистістю, яка має потребу у саморозвитку і самовдосконаленні; зміст, форми і методи навчання зорієнтовані на особистість майбутнього інженера-програ-міста, гармонійний розвиток його особистих і 
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професійних якостей; організаційно-педагогічні умови у ВНЗ сприяють гармонійному форму-ванню і розвитку здібностей особистості, її ознайомленню із цілісною картиною світу і лю-дини. У руслі антропологічної парадигми ми вва-жаємо майбутніх інженерів-програмістів біосо-ціальними суб’єктами, внутрішні процеси яких спрямовані на інтелектуальний, емоційний, особистісний розвиток, що має враховуватися у формуванні змісту професійної підготовки, за-стосуванні форм, методів засобів і технологій навчання.  
Культурологічна парадигма сприяє кращо-му розумінню особливостей професійної підго-товки майбутніх інженерів-програмістів, уза-гальненим об’єктом діяльності яких є процеси, інструментальні засоби та ресурси створення і супроводження програмного забезпечення як плоди техногенної цивілізації. Професійна під-готовка майбутніх інженерів-програмістів є одним з етапів соціалізації особистості, метою якого є професійне становлення та досягнення професійної компетентності, тому вона має включати питання етики, філософії і соціології інформаційного суспільства.  Процес професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів є частиною об’єктивно-го процесу розвитку суспільства, конкретно-економічного контексту і обумовлюється дида-ктичними законами. У зв’язку з цим, в основу Концепції покладені найзагальніші закони роз-витку природи, суспільства й мислення, а та-кож дидактичні закони і закономірності.  Невід’ємним компонентом ПСППМІП є за-пропоновані Загв’язинським В. закони навчання [2, 200], які мають об’єктивні джерела виник-нення і діють у будь-яких ситуаціях навчально-го процесу. Закон соціальної зумовленості цілей, 

змісту й методів навчання, що розкриває ви-значальний вплив суспільства через соціальне замовлення освіті на зміст, цілі, масштаби, засо-би, методи організації навчального процесу, дозволяє знайти чіткі вимоги до професійної компетентності майбутніх інженерів-програ-містів. Закон розвивального й виховного впливу 
навчання акцентує завдання впливу всіх компо-нентів навчання на формування орієнтацій, особистісних якостей, здібностей та професій-них якостей майбутніх інженерів-програмістів. 
Закон зумовленості результатів навчання особ-
ливостями діяльності й спілкування студентів розкриває вплив процесів, які формують особи-

стість майбутнього інженера-програміста, зок-рема його пізнавальних інтересів, ступінь само-стійності й продуктивності діяльності, на ре-зультати професійної підготовки. Закон цілісно-
сті та єдності педагогічного процесу зумовлює необхідність гармонійної інтеграції навчальних дисциплін, що складають ядро професійної під-готовки майбутніх інженерів-програмістів, змі-стового, мотиваційного й операційного компо-нентів (діяльності), оволодіння знаннями і роз-витку особистості студента під час навчання у ВНЗ. Закон взаємозв’язку і взаємозумовленості 
індивідуальної, групової й колективної навчаль-
ної діяльності у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів розглядає співвідношення між аудиторними заняттями й індивідуальною формою навчання, встановлю-ючи певні правила і способи роботи з групою і окремими студентами. Закон взаємозв’язку та 
єдності теорії і практики у навчанні означає пряме або опосередковане слугування підгото-вки майбутніх інженерів-програмістів практиці та необхідність опори на суспільну практику і життєвий досвід студентів, конкретизацію і застосування наукових положень у практиці. Процес професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у ВНЗ, маючи у своїй структурі процеси навчання, виховання, освіти, професійної підготовки й розвитку, виступає самостійним цілісним явищем, що має свої зако-
номірності. Йому властиві такі найзагальніші 
закономірності педагогічного процесу (за Підла-сим І.) [1, 48–49]: закономірність динаміки пе-дагогічного процесу, що передбачає динамічну взаємодію між викладачем і студентами посту-пового та ступеневого характеру; закономір-ність розвитку особистості у педагогічному процесі; закономірність управління педагогіч-ним процесом; закономірність стимулювання, що передбачає вплив внутрішніх і зовнішніх стимулів на продуктивність професійної підго-товки майбутніх інженерів-програмістів; зако-номірність єдності чуттєвого, логічного і прак-тики в педагогічному процесі; закономірність єдності зовнішньої (педагогічної) і внутрішньої (пізнавальної) діяльності; закономірність обу-мовленості педагогічного процесу, що полягає у залежності результатів навчально-виховного процесу від потреб суспільства і особистості, можливостей (матеріально-технічних, економі-чних та ін.) суспільства, умов функціонування процесу (морально-психологічних, санітарно-гігієнічних, естетичних та ін.). 
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Професійній підготовці майбутніх інжене-рів-програмістів як педагогічному процесу вла-стиві специфічні педагогічні закономірності. Провідною з них є єдність виховання/самови-ховання, навчання, освіти/самоосвіти і розвит-ку, адже навчання здебільшого впливає на інте-лектуальну, а виховання – на мотиваційну та емоційну сфери. Закономірність відповідності навчально-виховних впливів суб’єктів навчан-ня духовним потребам і пізнавальним можли-востям студентів виявляє спрямованість дій усіх суб’єктів професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів, прагнення врахувати внутрішні сили студентів у розв’язанні завдань їхньої соціалізації та професійної підготовки. Відповідність професійної підготовки майбут-ніх інженерів-програмістів сучасному стану економіки обумовлюється такою закономірніс-тю навчання як моделювання (відтворення) процесів соціалізації та професійна підготовка студентів до умов діяльності.  Закони і закономірності виявляють істотні причинно-наслідкові зв’язки, а методологічні підходи є основними вимогами, що визначають загальне спрямування професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. Концепція педагогічної системи професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професій-ної діяльності в умовах ВНЗ ґрунтується на та-ких методологічних підходах: системному, тех-ніко-технологічному, об’єктно-орієнтованому, онтологічному, акмеологічному, компетентніс-ному та синергетичному. 
Системний підхід застосовується для розг-ляду професійної підготовки майбутніх інжене-рів-програмістів як цілісної системи концепту-альних підходів, організаційно-педагогічних умов та інформаційно-комунікаційних засобів її забезпечення в умовах ВНЗ. Він дозволяє виді-лити компоненти ПСППМІП, внутрішні та зовні-шні зв’язки, процеси управління системними елементами (форми, методи, засоби навчання, інформаційно-комунікаційні технології, органі-заційно-педагогічні умови), системотвірний чинник, який є засобом поєднання всіх елемен-тів у систему.  
Техніко-технологічний підхід полягає у ви-користанні інноваційних технологій та сучас-них інформаційно-комунікаційних технологій професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. Це реалізується на основі розроб-ки і впровадження комп’ютерно-орієнтованих та інформаційно-комунікаційних технологій як 

сукупності засобів інформаційно-освітнього се-редовища, що використовуються для форму-вання професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі навчання у ВНЗ. Застосування такого інструментарію базу-ється на поєднанні навчання в аудиторіях з ди-станційними технологіями, що називається «змішаним навчанням»; групових та індивідуа-льних формах навчання; посиленні ролі самос-тійної роботи студентів; організації персональ-ного середовища навчання. Здійснювана у та-кому руслі професійна підготовка майбутніх інженерів-програмістів має бути варіативною, студентоцентрованою, особистісно-орієнтова-ною, ґрунтуватиметься на взаємодоповненні традиційних та інноваційних форм, методів і засобів навчання. Техніко-технологічний підхід дозволяє перенести акцент у діяльності викла-дача з активного педагогічного впливу на осо-бистість студента до сфери самонавчання і са-морозвитку на основі застосування сучасної техніки та інформаційно-комунікаційних тех-нологій. Це сприяє формуванню таких необхід-них для сучасного ІТ-спеціаліста компетентнос-тей, як когнітивні навички, здатності до кри-тичного мислення, самонавчання та самовдо-сконалення. 
Практико-орієнтований підхід є сукупністю теоретико-методологічних положень і методів гуманітарного пізнання, реалізованих у змісті теоретичної і практичної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у вищому навчальному закладі з метою формування їхньої професійної компетентності. Метою застосування онтологічного підходу є формування сутнісних системних знань у їх взаємозв’язку та сукупності з фаховими та зага-льними компетентностями майбутніх інжене-рів-програмістів для вирішення проблем у май-бутній професійній діяльності. За допомогою акмеологічного підходу забез-печується посилення професійної мотивації, стимулювання творчого потенціалу, виявлення і плідне використання особистісних ресурсів для досягнення успіху у професійній діяльності інженера-програміста. 
Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів посилює практичну орієнтованість навчання, підкреслює роль досвіду, вмінь практично реа-лізовувати знання, встановлюючи підпорядко-ваність знань умінням, та акцентує увагу на результатах освіти, розглядаючи їх не як суму 
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засвоєних відомостей, а здатність людини вирі-шувати життєві й професійні проблеми, діяти в різних проблемних ситуаціях [3, 48–49]. Ця кон-цепція передбачає системні перетворення, що впливають на зміст професійної підготовки, оцінювання її результатів, освітні технології, зв’язки вищої освіти з іншими рівнями профе-сійної освіти, введення ECTS та застосування Європейської структури кваліфікацій вищої освіти.  Професійна компетентність майбутніх ін-женерів-програмістів характеризується здатні-стю випускника ВНЗ за ІТ-спеціальністю засто-совувати знання, уміння та навички, що нале-жать до його предметної області і сформовані під час вивчення окремих навчальних дисцип-лін, для успішної діяльності. Завдяки реалізації компетентнісного підходу у ПСППМІП процес професійної підготовки спрямовується на те, щоб створити умови для розвитку у майбутніх інженерів-програмістів здатностей до самостій-ного вирішення поставлених проблем і самос-тійного прийняття рішень на основі наявного навчального і професійного досвіду. Цінність синергетичного підходу до профе-сійної підготовки майбутніх інженерів-програ-містів полягає у тому, що він пропонує модель саморозвитку людини у світі, що швидко змі-нюється, та виходить на найважливішу світо-глядну проблему – проблему пошуку людиною свого місця у ньому [5, 50]. З погляду синерге-тики майбутній інженер-програміст постає як самодостатня особа, яка перебудовує сама себе у напрямку гармонізації відносин на осі Люди-на – Всесвіт.  Кожен студент має психологічні особливос-ті, стиль мислення, інтереси і уподобання, тому для ефективної діяльності з формування про-фесійної компетентності потрібен індивідуаль-
ний підхід до кожного студента.  Залежність між цілями професійної підго-товки майбутніх інженерів-програмістів і зако-номірностями, що спрямовують практику на-вчання у ВНЗ, у нашій Концепції виражають 
дидактичні принципи:  

– принципи, що стосуються цілей і змісту навчання (відповідності цілей і змісту навчання державним освітнім стандар-там, генералізації, історизму, цілісності і комплектності) (за Андрєєвим О.); 
– принципи, що охоплюють дидактичний процес вищої школи і педагогічну систе-му з її елементами (цілеспрямованості і 

науковості навчання, доступності на-вчання, урахування вікових та індивідуа-льних особливостей студентів, єдності освітніх, розвивальних і виховних функ-цій навчання, забезпечення органічної єдності теоретичної і практичної підго-товки фахівців вищої кваліфікації, актив-ності і творчої самостійності студентів та їх відповідальності за результати на-вчально-пізнавальної діяльності, систе-матичності і послідовності, поєднання конкретного і абстрактного у навчально-му процесі вищої школи, міцності знань, умінь і навичок, розвитку розумових сил студентів) (за Туркот Т.); 
– специфічні загальні принципи навчання у вищій школі (орієнтованість вищої освіти на розвиток особистості майбут-нього спеціаліста; відповідність змісту вищої освіти сучасним і прогнозованим тенденціям розвитку науки (техніки) і виробництва (технології); оптимальне поєднання загальних, групових і індиві-дуальних форм організації навчального процесу у ВНЗ; раціональне використан-ня сучасних методів і засобів навчання на різних етапах підготовки спеціалістів з вищою освітою; відповідність результа-тів підготовки спеціалістів вимогам, які висуває сфера їх професійної діяльності; забезпечення конкурентоздатності випу-скників українських ВНЗ на світовому ринку праці) (за Кузь В., Руденко Ю., Сер-гійчук З.). Концепція має на меті теоретико-мето-дологічне та методико-технологічне забезпе-чення процесу набуття майбутніми інженерами-програмістами високого рівня професійної ком-петентності у процесі професійної підготовки у вищому навчальному закладі у системі органі-заційно-педагогічних умов. Варто навчити сту-дентів виявляти і ставити предметні завдання, структурувати і формалізувати їх, здійснювати творчій пошук вирішення і оцінювати наслідки прийнятих рішень. Мета Концепції конкретизується нами у 

завданнях педагогічної системи професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності: враховуючи зовніш-ні та внутрішні фактори підвищення якості професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів, сприяти усуненню суперечностей у практиці професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів; сприяти формуванню високого рівня професійної компетентності 
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майбутніх інженерів-програмістів в умовах ВНЗ, зокрема, її окремих елементів – фахових (компетентність з програмування, цифрова, математична, інженерна) і загальних (комуні-кативна, управлінська, особистісно-професійна) компетентностей; створити у ВНЗ організацій-но-педагогічні умови, які б дозволили провади-ти якісну професійну підготовку майбутніх ін-женерів-програмістів на рівні, що відповідає сучасним стандартам ІТ-галузі; реалізувати си-стемне використання інформаційно-комуніка-ційних технологій у професійній підготовці майбутніх інженерів-програмістів у ВНЗ; опти-мізувати поетапне формування та постійний моніторинг професійної компетентності майбу-тніх інженерів-програмістів. За результатами проведеного дослідження можна зробити такі висновки. Нами визначені методологічні основи розробки Концепції педа-гогічної системи професійної підготовки май-бутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності, а саме: термінологічний апарат, провідна ідея, ключові парадигми, закони та закономірності, методологічні підходи та дида-ктичні принципи, мета, завдання.  Провідною ідеєю Концепції є положення про системну цілісність і процесуальну непере-рвність процесу професійної підготовки в орга-нічній єдності методологічних підходів, дидак-тичних принципів, форм, методів і засобів на-вчання та інформаційно-комунікаційних техно-логій. Концепція спирається на гуманістичну, антропологічну та культурoлoгічну парадигми пізнання, а також фундаментальні теорії сучас-ної загальної педагогіки, професійної педагогі-ки і педагогіки вищої школи. Розроблювана педагогічна система професійної підготовки має враховувати дидактичні закони, а також загальні і специфічні закономірності навчаль-ного процесу. Єдність між закономірностями і цілями підготовки майбутніх інженерів-програмістів забезпечується завдяки дотри-манню дидактичних принципів. Загальне спря-мування професійної підготовки майбутніх ін-женерів-програмістів в умовах ВНЗ згідно із розроблюваною Концепцією ґрунтується на системному, техніко-технологічному, об’єктно-орієнтованому, онтологічному, акмеологічно-му, компетентнісному та синергетичному мето-дологічних підходах. Метою Концепції є теоре-тико-методологічне та методико-технологічне забезпечення процесу набуття майбутніми ін-

женерами-програмістами високого рівня про-фесійної компетентності у процесі професійної підготовки у вищому навчальному закладі у системі організаційно-педагогічних умов. Мета Концепції конкретизується у завданнях ПСППМІП. Подальші дослідження спрямовані на роз-робку Концепції педагогічної системи профе-сійної підготовки майбутніх інженерів-програ-містів у вищих навчальних закладах, яка має визначити організаційно-педагогічні умови формування у них професійної компетентності з урахуванням сучасного стану та тенденцій розвитку ІТ-індустрії, запитів суспільства і ро-ботодавців. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ  

ИНЖЕНЕРОВ-ПРОГРАММИСТОВ В ВУЗАХ 
В статье сформулирована проблема, связанная с недостаточной разработанностью концеп-

туальных подходов к совершенствованию профессиональной подготовки будущих инженеров-
программистов. С целью преодоления этой проблемы автор предлагает разработать Концепцию 
педагогической системы профессиональной подготовки будущих инженеров-программистов к про-
фессиональной деятельности. В статье освещены методологические основы разработки этой 
концепции (терминологический аппарат, основная идея, ключевые парадигмы, законы и законо-
мерности, методологические подходы и дидактические принципы, цели, задачи). 

Ключевые  слова :  будущий инженер программист; высшее профессиональное образование; 
дидактические законы; дидактические закономерности; дидактические принципы, методологиче-
ские подходы.  
Kruglik V.  S .   

METHODOLOGICAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT  
OF THE PEDAGOGICAL SYSTEM FOR THE PROFESSIONAL TRAINING  

OF FUTURE SOFTWARE ENGINEERS AT UNIVERSITIES 
The article deals with the issue of improvement of future software engineers’ professional training at 

universities. The author shows that modern society and economy require qualitative training of specialist in 
the field of software development. He verifies this statement by the survey of employers. In particular, they 
notice the deficit of qualified IT-employees (64.7% of interviewed persons). There are a lot of researches 
which explore issues of higher IT-education, but they do not provide the perfect system of future software 
engineers’ professional training. Therefore, the author offers to create the concept of the pedagogical sys-
tem for the professional training of future software engineers at universities which is based on the funda-
mental cognitive paradigms. The article contains the results of the theoretical analysis of education basics 
which allow formulating the methodological fundamentals of the author’s concept. An important element of 
these basics is the terminological apparatus which includes such notion as professional training, software 
engineer training at universities, software engineer’s professional competence, computer science, program-
ming, and software development. Other significant elements of the concept methodology are main idea, key 
paradigms, pedagogical laws and patterns, methodological approaches and didactic principles, learning 
goals and tasks. In conclusion the author formulates the task of development the concept and creating or-
ganizational and pedagogical conditions for formation of students’ professional competence on the basis of 
trends in the IT industry, the demands of society and employers. 

Key words:  future software engineer; higher professional education; didactic laws; didactic patterns; 
didactic principles, methodological approaches. Стаття надійшла до редколегії 11.05.2017 
 



280 НАУКОВИЙ  ВІСНИК  МНУ  ІМЕНІ  В .  О .  СУХОМЛИНСЬКОГО .  ПЕДАГОГІЧНІ  НАУКИ  

Громадянське формування підростаючої особистості це та проблематика, яка була, є і без сумніву залишається найактуальнішою і найдоцільнішою. Сьогодні (у часи окупації Кри-му і війни на Донбасі) як ніколи гостро перед педагогічною громадою постало завдання сфо-рмувати свідомого громадянина, патріота, про-фесіонала, тобто людину з притаманними осо-бистими якостями й рисами характеру, світо-глядом і способом мислення, почуттями, вчин-ками та поведінкою, спрямованими на самороз-виток та розвиток демократичного громадян-ського суспільства в Україні. Вони мають орга-нічно поєднуватись з потребою й умінням дія-ти компетентно й технологічно. Зауважимо, головна мета громадянського виховання в умо-вах сьогодення – це підготовка молоді до життя у громадянському демократичному суспільстві, взаємопов’язаному світі, визнання й прийняття цінностей, що є головними, визначальними. Сьогодні Україна прагне сформувати європей-ський стиль громадянської культури (інтегральна системна властивість, що характе-ризується мірою сформованості суспільно-значущих інтегративних громадянських якос-тей, генетично заданих і соціально набутих у результаті функціонування механізму внутріш-ньої ціннісно-нормативної регуляції громадян-ської поведінки і зовнішніх громадянських ста-

влень особи в процесі її життєдіяльності та са-мореалізації). У цьому контексті цілком очевид-но, що формування громадянської культури особистості є невідкладною потребою організа-ції педагогічного процесу навчальних закладів України на сучасному етапі розвитку вітчизня-ної освітньої системи з урахуванням спрямова-ності на розвиток індивідуальної своєрідності, громадянської активності, перебудови навчаль-
но-виховної системи з процесуального на резуль-
тативний підхід. Сьогодні, як ніколи гостро повстає проблема громадянського формування особистості, патріота-громадянина, який свої-ми діями й вчинками зробить країну розвине-ною, багатою, самодостатньою. Вважаємо за доцільне підкреслити, що про-блематика громадянського формування особи-стості була і залишається в центрі наукової ува-ги багатьох вітчизняних вчених, а саме: Анто-нюк Р. «Національне та громадянське вихован-ня учнів та студентів, як аспект полікультурно-го виховання» (2001); Бех І. «Формувати у ди-тини почуття цінності іншої людини» (2001); Боришевський М. «Виховання громадянської свідомості особистості» (2001); Вишневський О. «Ще раз про народження громадянина» (2002); Сухомлинська О. «Громадянськість, як феномен виховання» (1999); Чорна К. «Основні проблеми та напрями виховання молодого громадянина 
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ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННІСНИХ  
ОРІЄНТИРІВ ОСОБИСТОСТІ У ПЕДАГОГІЧНИХ  

ПОГЛЯДАХ НІЛИ ВОЛОШИНОЇ 
У статті акцентується увага на ключових аспектах формування громадянських ціннісних орі-

єнтирів підростаючої особистості у педагогічних поглядах Ніли Йосипівни Волошиної (1940–2010 рр.). 
Підкреслюються основні напрями виховання громадянина-патріота у педагогічній спадщині вченої 
(громадянський, духовний, патріотичний, естетичний). Зазначається, що метою громадянсько-
патріотичного виховання, за переконаннями вченої, є надання народу України допомоги у пізнанні й 
засвоєнні національних, моральних та духовних цінностей, які відповідають стратегічним цілям 
розвитку суспільства, забезпечують гармонію взаємин людини із соціальним і природнім середови-
щем. Наголошується на важливості закріплення в масовій свідомості громадян історично прита-
манних українському народові високих моральних цінностей, спрямованих на засвоєння кращих зра-
зків вітчизняної та світової духовної спадщини. Акцентується, що пріоритетними ціннісними орі-
єнтирами підростаючої особистості повинні бути визначенні Патріотизм й Духовність.  

Ключові  слова :  Ніла Волошина, формування, громадянське виховання, особистість, цінності, 
розвиток.  
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незалежної України» (1995); Вербицька П. «Теоретико-методичні основи громадянського виховання учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах» (2010); Кучинська І. «Громадянське виховання в Україні: минулий досвід та сучасні потреби» (2015) та ін. Важли-вим вважала громадянсько-патріотичний ас-пект виховної діяльності й відомий вітчизня-ний педагог, вчена Ніла Йосипівна Волошина («Українська література напередодні реформу-вання освіти» (2000); «Критерії оцінювання і система обліку знань, умінь і навичок школя-рів» (2003); «Про Державні стандарти базової і повної середньої освіти учнів з української та зарубіжної літератур» (2004); «Словом диво зросло» (2005); «Спогади про незабут-ніх» (2006); «Якість освіти і перспективні педа-гогічні технології» (2006); «Слово до Мате-рі» (2007); «З любов’ю до рідного слова» (2007); та багато ін.). Зазначимо, у своїх роботах педа-гог завжди підкреслювала вагомий фактор зна-чимості національних, громадянських й патріо-тичних ціннісних орієнтирів у процесі форму-вання світогляду дітей і молоді – майбутнього України. Мета статті: висвітлити і проаналізувати ключові аспекти формування громадянських ціннісних орієнтирів підростаючої особистості у педагогічних поглядах Ніни Волошиної. Цілком очевидно, важливість проблеми громадянського виховання учнівської молоді на сучасному етапі суспільного розвитку зумов-лена новими соціально-політичними реаліями. Українське суспільство заглиблюється у пошук спільної для всіх громадян системи демократи-чних цінностей. Особливістю громадянського виховання в Україні є підготовка молодого по-коління до виконання громадянського обов’яз-ку в умовах недостатньої сформованості демок-ратичних традицій і практики громадянського суспільства. У такій проблематичній ситуації важливого значення набуває якісне формування грома-дянської ідентичності, здатності й готовності молодої людини до усвідомленого вибору, ак-тивної участі у суспільних процесах, встанов-лення конструктивних відносин на засадах со-ціального партнерства. Безперечно, формуючи громадянина, ми повинні виховувати й патріо-та Держави, який живе життям свого народу, знає його біди і конкретними справами дбає про добробут співвітчизників. Патріотизм сьо-годні є нагальною потребою національної Дер-

жави України, громадянського суспільства, адже саме високий рівень патріотизму українського народу здатен забезпечити соціально-полі-тичну стабільність та гідне місце країни в циві-лізованому світі. Саме такої точки зору дотри-мувалась й Н. Й. Волошина (1940–2010 рр.) пе-дагог, вихователь, вчена, яка завжди вбачала стратегічним завданням виховання: 1) формування національно-патріотичних цінностей; 2) громадянську позицію і вчинки; 3) духовні орієнтири. Зауважимо, у своїх роботах, виступах, допо-відях Н. Й. Волошина завжди зазнавала, що пат-ріотизм в період становлення нації, розвинено-го громадянського суспільства – це любов до Батьківщини, свого народу, турбота про своє благо та благо народу, сприяння становленню й утвердженню України як суверенної і незале-жної, правової, демократичної, соціальної Дер-жави, готовність відстояти її незалежність, слу-жити Державі і захищати її, розділяти свою до-лю з її долею. Так, у своїй статті «Якість освіти і перспективні педагогічні технології» («Україн-ська література в загальноосвітній школі», № 9; 2006) педагог акцентує увагу педагогічної гро-мадськості на важливості засобами художнього 
слова виховати сильний, вольовий характер – особистість, яка може гідно жити й працювати в демократичному суспільстві, якій чуже почут-тя меншовартості, особистість з високими пат-ріотичними почуттями, яка ніколи не зрадить національні інтереси Держави і зможе предста-вляти її на різних рівнях [с. 2]. Вчена була пере-конана, що через українську й зарубіжну худож-
ню літературу учитель залучає молодь до здо-бутків духовної культури людства, розвиває гуманітарне мислення, формує духовно-цінніс-ні орієнтації та естетичні потреби особистості, уміння вести діалог з представниками інших культур [с. 2]. Н. Й. Волошина була переконана, що у сучасній школі особливе значення повин-на мати моральна, психологічна і безпосередня підготовка учнів на уроках і в позакласній ро-боті з літератури до продуктивної праці в суспі-
льстві. Єдність навчання і виховання, на пог-ляд педагога, вимагає тісніше зв’язувати ви-вчення літератури з суспільним життям трудів-ника демократичної держави, гідного спадко-ємця минулого українського народу («Наукові і прикладні функції методики літератури», 2004). У статті «Про державні стандарти базо-
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вої і повної середньої освіти учнів з української та зарубіжної літератур» вчена констатує, що жити й творити в нашому суспільстві, бути пов-
ноцінним громадянином України неможливо, якщо не усвідомлювати себе спадкоємцем, про-довжувачем і примножувачем національної ку-льтури і не знати перлин зарубіжної літерату-ри. Н. Й. Волошина наголошувала, що тепер, коли Україна будує свою державність, її грома-дяни мають вивчати рідну літературу не лише як явище національного, а й світового мистецт-ва. Завдання школи і вчителя-словесника, за її переконаннями, – це відкрити перед молоддю світ прекрасного, ввести в нього учнів, вихову-ючи потребу в читанні художніх творів, розкри-ваючи творчі здібності та формуючи в учнів національні та загальнолюдські цінності. Ціка-ва точка зору вченої на виховну роль «Біблії» у формуванні всебічно розвиненої особистості. Так, педагог відзначала, що вивчаючи «Біблію», необхідно підкреслювати її значення, як куль-турної пам’ятки християнської релігії, як скарб-ниці духовності багатьох народів. Тут, наголо-шувала Н. Й. Волошина, проводимо паралелі зі священними книгами інших релігій. Звертаємо, акцентує увагу вчена на відтворення літератур-них тем, сюжетів у музиці, образотворчому мис-тецтві, графіці, пов’язуємо вивчений матеріал з історичними подіями, відображеними у творі («Українська література в загальноосвітній школі», № 4, 2004) [c. 3]. Безперечно, «Біблія» розглядалась Нілою Йосипівною, як найвища цінність у процесі формування духовних цінніс-них орієнтирів майбутнього громадянина-патріота. Християнські цінності, підкреслювала вчена, це святині, вищі стимули поведінки, во-ни мають завжди бути у людини. Вона була пе-реконана, що благоговійне ставлення до них закладається в ранньому дитинстві, його засво-юють разом з рідною мовою, як і основи моралі. Святині зачіпають людину особисто, виклика-ють щось на зразок морального обов’язку, ви-світлюють почуття. Вища форма ціннісної емо-ції, на її погляд, це і є просвітлення почуттів. Зауважимо, Н. Й. Волошина наголошувала, що становлення майбутнього громадянина поля-гає в тому, що воно припускає формування в особистості потреби у вдосконаленні навколи-шнього світу, забезпечення особистісного при-йняття нею громадських цінностей, вироблен-ня соціально значущого та історично прогреси-вного ставлення до життя, природи, людей, шляхів розвитку людства. 

Безперечно цікавою з точки зору висвітле-ної проблематики є погляди вченої відносно того, що одне з ключових завдань загальноосві-тньої школи полягає в утвердженні естетичної функції мистецтва слова, через яке увиразню-ється висока національна ідея, формується на-ціональна самосвідомість, почуття сучасного патріота України, який спроможний гідно пред-ставляти себе і свій народ у світовій цивілізації. Так у статті «Методика літератури: проблеми, пошуки, здобутки, перспективи» (Київ, 1999) вчена наголошує на тому, що учитель повинен вводити учнів у світ прекрасного, прилучаючи їх до національного і світового мистецтва слова у взаємозв’язках з мовою, історією, релігією, філософією, музикою, живописом, а водночас з розвитком всієї світової гуманістичної естетич-ної сфери. Н. Й. Волошина була переконана, що «Побудова нового суспільства залежить від ви-ховання нової людини – людини сильної волі, здатної за будь-яких умов відстояти інтереси нації, держави в цілому» [c. 2]. Одним із найдіє-віших засобів формування такого громадянина, на погляд вченої, є широке використання мож-ливостей літератури. Так, на основі вивчення життєписів і творчої спадщини видатних украї-нських письменників (Т. Шевченка, І. Нечуя-Левицького, І. Франка, Лесі Українки, О. Довже-нка, Г. Тютюнника, О. Ольжича, О. Теліги, В. Сту-са та ін.) необхідно показати, на її думку, збір-ний образ українця, а це стимулюватиме учнів до виховання в собі національної гідності, пат-ріотизму, любові до землі, на якій народився і виріс, готовності захищати рідну землю [c. 2]. У статті «Вивчення української літератури в но-вому навчальному році» (Київ, 2002) вчена кон-кретизує завдання, які мають бути обов’язково виконаними під час аналізу художнього твору. А саме: 
– осягнути з учнями естетичне багатство художнього твору, який вивчається; 
– посилити виховний вплив художнього твору на формування в 
– учнів національних та загальнолюдських вартостей; 
– збагатити знання учнів морально-етич-ними поняттями, загальнолюдським змі-стом; 
– формувати в учнів духовний світ, націо-нальну самосвідомість, виховувати висо-кі патріотичні почуття; 
– поповнювати історико- і теоретико-літературні знання учнів новими відомо-стями; 
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– виробляти в учнів уміння самостійно оці-нювати художні твори, вчинки героїв, задум автора тощо; 
– зіставляти твори рідної і зарубіжної літе-ратур; 
– розвивати художнє й логічне мислення школярів, розширювати їхній літератур-но-мистецький кругозір [c. 2]. Вважаємо за доцільне підкреслити, що у своїх працях Ніла Йосипівна завжди акцентува-ла увагу на важливості й необхідності закріп-лення в масовій свідомості майбутніх громадян історично притаманних українському народові високих моральних цінностей, спрямованих на засвоєння кращих зразків вітчизняної та світо-вої духовної спадщини. Аналізуючи праці Н. Й. Волошиної цілком очевидним стає той факт, що проблема вихо-вання громадянина, на її погляд, має бути спря-мована передусім на розвиток патріотизму – любові до свого народу, до України. Важливою якістю українського патріотизму вчена вважа-ла турботу про благо народу, готовність відсто-яти незалежність Батьківщини. Саме з патріо-тизмом, на погляд педагога, органічно поєдну-ється національна самосвідомість громадян, яка ґрунтується на національній ідентифікації: вбирає в себе віру в духовні сили своєї нації, її майбутнє; волю до праці на користь народу; вміння осмислювати моральні та культурні цін-ності, історію, літературу, звичаї, обряди, сим-воліку; систему вчинків, які мотивуються любо-в’ю, вірою, волею, осмисленням відповідальнос-ті перед своєю нацією. Одним з головних показ-ників громадянської зрілості, на погляд Н. Й. Волошиної, безперечно є збереження українсь-кої мови, досконале володіння нею. За переко-нанням вченої пріоритетними ціннісними оріє-нтирами формування громадянськості підрос-таючої особистості повинні бути визначенні 

Патріотизм й Духовність. Реалії сучасності під-казують, що цінності які розглядала вчена як ключові у процесі формування громадянина без сумніву були і залишаються найважливіши-ми і в умовах сьогодення. 
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Кучинская  И .   
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ ЛИЧНОСТИ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ НИЛЫ ВОЛОШИНОЙ  
В статье акцентируется внимание на ключевых аспектах формирования гражданских ценно-

стных ориентиров подрастающей личности в педагогических взглядах Нилы Иосифовны Волоши-
ной (1940–2010 гг.). Подчеркиваются основные направления воспитания гражданина-патриота в 
педагогическом наследии ученого (гражданский, духовный, патриотический, эстетический). Отме-
чается, что целью гражданско-патриотического воспитания, по убеждениям ученой, является 
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предоставление народу Украины помощи в познании и усвоении национальных, нравственных и 
духовных ценностей, которые соответствуют стратегическим целям развития общества, обес-
печивают гармонию взаимоотношений человека с социальной и природной средой. Отмечается 
важность закрепления в массовом сознании граждан исторически присущих украинскому народу 
высоких моральных ценностей, направленных на усвоение лучших образцов отечественного и ми-
рового духовного наследия. Акцентируется, что приоритетными ценностными ориентирами под-
растающей личности должны быть определены Патриотизм и Духовность. 

Ключевые  слова :  Нила Волошина, формирования, гражданское воспитание, личность, цен-
ности, развитие.  
Kuchinskа  I .   

FORMATION OF THE CIVIL VALUES OF PERSONALITY  
IN PEDAGOGICAL VIEWS OF NILA VOLOSHYNA 

The article focuses on the key aspects of the formation of civic values of growing up personality in peda-
gogical views of Nila Josyphivna Voloshyna (1940–2010). It highlights the main directions of education of 
the patriotic citizen in pedagogical heritage of the scientist (civil, spiritual, patriotic and aesthetic). It is 
noted that the purpose of the civic and patriotic education, by convictions of the scientist, is providing the 
people of Ukraine with an assistance in knowledge and mastering of national, moral and spiritual values 
that meet the strategic objectives of a social development, provide harmony of human relationships with the 
social and natural environment. It is stressed on the importance of binding of traditions of high moral values 
historically inherent for the Ukrainian nation to the mass consciousness of citizens, aimed at acquiring of 
the best samples of the national and world spiritual heritage. The attention is paid to that fact that the pri-
ority value orientation of growing up personality should be defined as patriotism and spirituality. It is noted 
that civic culture is an integral feature of personality that reflects his focus on the processes of civil forma-
tion and civil behavior, a high degree of thorough preparedness to a civic activity, the ability to perform 
professional-creative and other social functions and self-improvement as a citizen. It highlights the bright 
components of emotional and spiritual spectrum of a civic personality (love for mother and motherland, 
inner freedom in the choice of target, content, ways and means of different types of social signification and 
other activity, civil pride, civil dignity, civil honor, civil responsibility for the present and the future of Fa-
therland, respect for national values, respect for the law and public authorities, civil courage, satisfaction of 
knowing their civil liberties). It is observed that teachers should make the core of interactions with children 
creation of conditions for their emotional experience of civil values, noble civil acts of the historical and lit-
erary characters, citizens who live today, or their significant moral rights. 

Key words:  Nila Voloshyna, formation, civil education, personality, values, development. Стаття надійшла до редколегії 11.05.2017  
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Завдання з розвитку зв’язного мовлення посідають центральне місце в загальній системі роботи з розвитку мовлення в дошкільному на-вчальному закладі. Навчання зв’язному мовлен-ню одночасно є і метою і засобом практичного опанування мовою. Воно має надзвичайне зна-чення для розвитку інтелекту та самосвідомості дитини, позитивно впливає на формування її важливих особистісних якостей таких як: кому-нікабельність, доброзичливість, ініціативність, креативність, компетентність. За допомогою добре розвиненого зв’язного мовлення дитина навчається чітко та ясно мислити, легко встано-влює контакт із оточуючими, ініціює власні ідеї. Бере участь у різних видах дитячої творчості. Питання розвитку зв’язного мовлення до-шкільників не є новим у науковій проблемати-ці. Воно досліджувалося класиками наукової думки та сучасними науковцями в різних аспек-тах проблеми: психологічному (Л. Виготський, О. Леонтьєв, О. Лурія, С. Рубінштейн, та інші); психолінгвістичному (І. Зимняя); лінгвістично-му (Т.Ладиженська, Л. Щерба та інші); педагогі-чному (Л. Ворошніна, А. Зрожевська, Е. Корот-кова, Н. Кузіна, Г. Леушина Н. Орланова, Є. Тихе-єва та інші); лінгводидактичному (А. Богуш, Н. Луцан, Т. Постоян, Л. Фесенко). Теоретично обґрунтувати місце і значення сюжетної картини в розвитку зв’язного мов-лення дітей старшого дошкільного віку. Особливу роль сюжетних картин у розвит-ку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку відводила Е. Тихеєва. Вона описала, що картині 

як фактору розумового розвитку дитини має бути відведено почесне місце з перших років його життя. Відомо, яке величезне значення мають досвід і особисте спостереження дитини для розвитку його особистості, розумових здіб-ностей та мови. Картини розширюють поле безпосереднього спостереження. Образи, уяв-лення, які ними викликаються, звичайно, менш яскраві, ніж ті, які дає реальне життя. Але, у всякому разі, вони незрівнянно більш яскраві та визначені, ніж образи, звані голим словом. Бачити життя у всіх її проявах власними очима немає ніякої можливості. Тому картини такі цінні та мають велике значення для розвитку зв’язного мовлення [6]. Розглянемо такі основні поняття як мова, мовлення, зв’язне мовлення, сюжетна картина. Український педагогічний словник трактує мову, як основний засіб спілкування і взаємно-го розуміння в людському суспільстві, сукуп-ність відтворюваних основними органами зву-кових знаків для предметів, явищ дійсності і відображення їх у свідомості; це основний засіб спілкування і порозуміння між людьми. Від знання рідної мови, вміння нею користуватись залежить внутрішня культура особистості, її мо-ральні засади, суспільні та естетичні ідеали [9]. Мовлення – це оволодіння і застосування особистістю певної мови під час її спілкування з іншими людьми і в процесі мовленнєвої діяль-ності; це процес використання конкретної мови конкретною людиною за характерними для даної мови законами, правилами [9]. 

А н ж е л і к а  КУ Р Ч А ТО В А,  А н н а  Я В О Р СЬ К А Місце і значення сюжетної картини в розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку УДК. 372.461 
Анжеліка КУРЧАТОВА доктор філософії в галузі освіти, старший викладач Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв, Україна 
Анна ЯВОРСЬКА магістрантка факультету дошкільної та початкової освіти  Миколаївського національного університету  імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв, Україна 
e-mail: nyta62@yandex.ru 

МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ СЮЖЕТНОЇ КАРТИНИ  
В РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ  

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
У статті розкривається місце і значення сюжетної картини в розвитку зв’язного мовлення 

дітей дошкільного віку. Розкрито вплив сюжетної картини на розвиток мовлення старших дошкі-
льників. Описано які види роботи з сюжетною картиною потрібно використовувати, які завдання 
вирішуються у процесі роботи із старшими дошкільниками щодо сприйняття та інтерпретації 
сюжетних картин. 

Ключові  слова :  мова, зв’язне мовлення, мовлення, сюжетна картина. 
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Зв’язне мовлення – це процес, мовленнєва діяльність і певний продукт мовленнєвої діяль-ності; це мовлення, яке може бути цілком зро-зуміле на основі його власного предметного змісту [9].  Сюжетна картина – це зображення будь-яких дій та дійових осіб, пов’язаних певною си-туацією [9]. Одним із засобів розвитку зв’язного мов-лення є розповідання за сюжетною картиною. Саме сюжетні картини служать кращим матері-алом для розвитку зв’язного мовлення. В основі розповіді за сюжетною картиною лежить сприйняття навколишнього світу. Сюжетна ка-ртина не тільки розширює уявлення дітей про предмети та явища, але й впливає на емоції ді-тей, викликає інтерес до розповідання, спону-кає говорити навіть самих мовчазних і сором’я-зливих дітей, розвиває впевненість у своїх си-лах [7]. Сюжетна картина посідає головне місце в розвитку зв’язного мовлення дітей і є важли-вим засобом наочності в дошкільному віці.  Визначаючи місце навчання розповіді за сюжетними картинами в більш широкому кон-тексті психолого-педагогічних проблем, експе-риментально виявлено, що сюжетна картина може використовуватися як знаково-симво-лічна система та служити моделлю для органі-зації специфічних дошкільних символіко-моделюючих видів діяльності. Сюжетні картини використовують на за-няттях як спосіб – зацікавити дітей темою обго-ворення, налаштувати дітей на сприйняття ін-формації, актуалізувати знання дітей відповід-но до теми заняття; як засіб – розвитку уяви та інших мисленнєвих процесів, активізувати мов-лення та мислення дітей; систематизації та за-кріплення набутої раніше інформації; для роз-витку мовлення; підвищення працездатності підтримки та розвитку пізнавального інтересу; з метою – закріплення або здобуття нових знань; підтримки рівня пізнавальної активнос-ті та самостійного пізнання за межами заняття [6].  Для того, щоб сприймати сюжетні картини необхідно дізнаватися про всі об’єкти, які зо-бражені на картині, виділяти сенсорні та часові характеристики предметів, визначати місце розташування об’єктів у просторі, сприймати перспективу, людини (позу, емоційний стан), встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між об’єктами [7]. 

Сприймаючи сюжетні картини, старші до-шкільники можуть успішно визначати, що роб-лять люди, які зображені на картинах, здогаду-ються, що відбувається з ними, якщо сюжет ка-ртини не виходить за рамки життєвого досвіду дитини [7]. Інтерпретація сюжетних картин, розуміння зображених на них ситуацій, подій залежать тільки від правильності сприйняття, так і від характеру зображеного сюжету – його складно-сті, популярності дитині, доступності його ро-зуміння [5]. У процесі роботи із старшими дошкільни-ками щодо сприйняття та інтерпретації сюжет-них картин потрібно вирішити такі завдання:  
– формування і закріплення вміння де-тально, послідовно і цілісно сприймати сюжетне зображення;  
– автоматизація уміння співвідносити ная-вні предметні уявлення з образами (предметами), зображеними на картин-ках;  
– формування вміння встановлювати при-чинно-наслідкові зв’язки і відносини при сприйнятті сюжетного зображення на основі виділення інформативних ознак предметів і явищ, зображених на картин-ках;  
– розвиток всіх компонентів мовлення ди-тини [6]. У розвитку сприйняття сюжетних картин провідне значення набуває мова дітей. Назива-ючи ті чи інші якості або ознаки предметів, зо-бражених на сюжетних картинах, дитина тим самим виділяє їх; називаючи предмети, вона відокремлює їх одне від одного; визначаючи у промові їх стану або дії, дитина осмислює реа-льні відношення між предметами. Збагачення дитячого мовлення словами – назвами якостей, ознак, станів предметів і відносин між ними – є важливим чинником розвитку цілеспрямовано-го, усвідомленого сприйняття [8]. Одним із завдань на заняттях з викорис-танням сюжетних картин є формування спосо-бів сприйняття картини (цілісне обведення по-глядом, виділення головного, сприйняття за планом, детальне розглядання окремих об’єк-тів, ін). Для цього необхідно проводити роботу з формування у дітей знань про інформативні ознаки та предмети, які розкривають сюжет [6]. На заняттях з навчання розповіді за сюжет-ною картиною необхідно враховувати вікові особливості старших дошкільників щодо 
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сприймання картин та участі в розмові за їх змістом; навчати дітей виділяти ознаки в сюже-тних картинах з встановленням логічних зв’яз-ків. Ступінь усвідомлення змісту сюжетної кар-тини дитина передає з допомогою монологіч-ного та описового мовлення. Провідним прийо-мом такого супроводу є запитання, яких може бути 8–10 для старших дошкільників. Запитан-ня потрібно ставити так, щоб дитина самостій-но шукала відповідь, аналізуючи побачене [8]. Осмислення сюжетних картин, розуміння зображених на них ситуацій та подій залежать від правильності сприймання і характеру зо-браженого сюжету: наскільки він складний, знайомий, доступний дитині. Про прості карти-нки вони розповідають досить детально, розг-лядаючи складні – перелічуватимуть постаті і предмети. Від складності малюнка залежить і його трактування. Старші дошкільники вже спроможні послідовно і детально розглянути композиційно складні малюнки, пояснити їх. Тому перед демонструванням якоїсь картинки доцільно спочатку провести бесіду, у якій фігу-руватимуть зображені на ній об'єкти. Адже ефе-ктивність сприймання зумовлюється досвідом дитини, її знанням зображених предметів [3]. У розвитку сприйняття сюжетних зобра-жень дошкільниками провідне значення набу-ває мова дітей. Називаючи ті чи інші якості або ознаки предметів, зображених на сюжетній ка-ртині, дитина тим самим виділяє їх; називаючи предмети, вона відокремлює їх одне від одного; визначаючи у промові їх стану або дії, дитина осмислює реальні відношення між предметами. Збагачення дитячого мовлення словами – на-звами якостей, ознак, станів предметів і відно-син між ними – є важливим чинником розвитку цілеспрямованого, усвідомленого сприйняття [3, 111–114]. У дітей старшого дошкільного віку зв’язне мовлення досягає досить високого рівня. На питання дитина відповідає досить точними, короткими або ж розгорнутими (якщо це необ-хідне) відповідями. Розвивається вміння оціню-вати висловлювання та відповіді однолітків, доповнювати або виправляти їх. На шостому році життя дитина може досить послідовно та чітко скласти описову або сюжетну розповіді на запропоновану йому тему. Однак діти все ще потребують попередньому зразку вихователя. Уміння передавати в розповіді своє емоційне ставлення до описуваних предметів або явищ у них розвинуто недостатньо. У дітей старшого 

дошкільного віку накопичується значний запас слів, зростає питома вага простих поширених і складних речень. У дітей виробляються крити-чне ставлення до граматичних помилок, уміння контролювати свою мову [1]. Необхідно навчати дітей виділяти ознаки в сюжетному зображенні з встановленням логіч-них зв’язків. Ступінь усвідомлення змісту сюже-тного зображення дитина передає з допомогою монологічної та описової мови. Мова дитини стане багатшою, якщо осно-вою для складання зв’язних висловлювань є його чуттєвий і практичний досвід. Тому в про-цесі роботи над сюжетними картинами важли-ва роль відводиться цілеспрямованого викори-стання засобів наочності та дидактичного ма-теріалу, організації дій з ними [2]. Найважливішою умовою успішності впливу засобів наочності та дидактичного матеріалу є їх дохідливість для конкретного контингенту дітей та узгодженість з рівнем актуального ро-звитку дитини, що виражають дидактичні, ва-ріативні та видозмінені способи деталізації ознак, властивостей об’єктів навколишнього світу та способів взаємодії з ним дитини [8]. Найважливішою умовою успішності впливу засобів наочності та дидактичного матеріалу є їх дохідливість для конкретного контингенту дітей і узгодженість з рівнем актуального роз-витку дитини, що виражають дидактичні, варі-ативні та видозмінені способи деталізації ознак, властивостей об'єктів навколишнього світу та способів взаємодії з ним дитини [4, 87]. Навчання дітей умінь впізнавати предмети за їх характерними ознаками відіграє важливу роль у процесі формування самостійної орієн-тування дитини в навколишньому середовищі. Чим більше органів чуття бере участь у процесі ознайомлення з навколишнім світом, тим успі-шніше йде соціальний розвиток дитини, тим усвідомленіше стає його мова [4, 94]. Виходячи з цього, велику увагу необхідно приділяти використанню засобів наочності і спеціальних прийомів організації діяльності з дидактичним матеріалом. Досить ефективними з метою формування диференційованих уявлень про об'єкти, зобра-жених на сюжетної картині, і розвитку мовлен-ня дітей є використання спеціальних засобів наочності і різних дидактичних посібників. Розповідання за картиною успішно може бути здійснено дітьми із затриманим розвит-ком тільки за умови первинного вдосконален-
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ня когнітивного аспекту аналізу картини, фор-муванні у дитини семантичної моделі, зображе-ної на ній ситуації. Визначальними при цьому стають наукові уявлення про семантику як про-відному рівні розвитку мовленнєвої діяльності та про випереджальному розвитку семантики по відношенню до розвитку формально-мовних засобів [3, 56]. У дослідженнях педагогів (Н. Карпінська, І. Коніна, Л. Таллер, О. Ушакова) звертається ува-га на різні аспекти процесу сприймання: розу-міння теми, ідеї, змісту ілюстрації, образу голо-вного героя, створення виразних засобів. Учені констатують, що картину дитина не сприймає всю відразу, а лише частину й не завжди голов-ну; пізнаючи предмети на картинці, діти не від-разу усвідомлюють їх призначення, взаємозв’я-зок. Це відбувається через те, що процес сприй-мання не відразу встановлює зв’язки з мину-лим досвідом дітей, тому осмислювання, розу-міння картинки приходить дещо пізніше [3, 65]. Трудність у сприйманні картинок дошкіль-никами полягає і в їхньому невмінні керувати процесом сприймання, тобто організовувати свою увагу, вибірково спрямовувати її на істот-ні та основні елементи об’єкта сприймання, вмі-ти не лише дивитись, але й бачити. Тому для розуміння картинок необхідно встановити зв’я-зок зображеного предмета з наявним в дитини образом і знаннями, тобто дитина повинна впі-знати в зображуваному предметі знайому річ. Сприймання картинок залежить також від виду малюнка, який подає художник-ілюстратор [5, 204].  А. Богуш зазначає, що діти старшого дошкі-льного віку більш підготовлені до сприймання світлотіньових малюнків, бо в них вже сформо-вані поняття про форму і колір, а також ліній-них малюнків, в яких їм доступне сприймання як об’єму, так і ритміки ліній [5, 205].  Діти старшого дошкільного віку сприйма-ють усі видимі малюнки: лінійний, світлотіньо-вий, умовний. Для розуміння дитиною малю-нок потрібно допомогти їй установити голов-ний зв’язок зображеного на картинці, послідов-ний хід дії. Цей зв’язок – перша умова розумін-ня. Про розуміння можна говорити тоді, коли дитині вдалося, по-перше, встановити зв’язок між частинами сприйнятого цілого і, по-друге, – між новим предметом і знаннями, які є [4, 86]. Підвести дітей до більш високого естетич-ного сприймання і водночас розвинути і збага-тити їхнє мовлення можна за умови розвитку 

здатності дітей емоційно сприймати й оцінюва-ти в сюжетних картинках елементарні естетич-ні якості, гармонію кольору, композицію. У про-цесі читання твору з допомогою ілюстрацій по-внота його розуміння зростає. Дослідження вчених засвідчили, що дошкільники розуміють текст тоді, коли він встановлює зв’язок кожно-го слова з відповідним образом предмета, його якістю чи його дією. Те ж саме відбувається і при сприйманні дітьми малюнків. Для розумін-ня картин необхідно встановити зв’язки між частинами сприймаючого цілого та між новим предметом і наявними в дитини знаннями [3, 66]. На основі нашого аналізу та результатів нашого дослідження, потрібно велику увагу приділяти використанню засобів наочності та спеціальних прийомів організації діяльності з дидактичним матеріалом. Формувати у дітей старшого дошкільного віку уявлення про об’єк-ти, які зображені на сюжетних картинах за до-помогою використання спеціальних засобів наочності та різних дидактичних посібників.  Таким чином, проаналізувавши сучасні дос-лідження з теми: Місце і значення сюжетної картини в розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку, слід зробити ви-сновок про те, що місце та значення сюжетної картини для розвитку зв’язного мовлення важ-ливе. Тому що, за допомогою сюжетних картин у дитини формується оптимальний рівень зв’я-зного мовлення, розвиваються пізнавальні про-цеси, підвищується інтелектуальний рівень.  
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Курчатова  А .  В . ,  Яворская  А .  И .   
МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ СЮЖЕТНОЙ КАРТИНЫ В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В статье раскрывается место и значение сюжетной картины в развитии связной речи детей 

дошкольного возраста. Раскрыто влияние сюжетной картины на развитие речи старших дошко-
льников. Описано какие виды работы с сюжетной картиной нужно использовать, какие задачи 
решаются в процессе работы со старшими дошкольниками по восприятию и интерпретации сю-
жетных картин. 

Ключевые  слова :  речь, связная речь, сюжетная картина. 
 
Kurchatova A. ,  Yavorska A.   

PLACE AND SIGNIFICANCE OF NARRATIVE PAINTINGS IN THE DEVELOPMENT  
OF THE COHERENT SPEECH OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 

The article reveals the place and importance in the plot pattern of coherent speech of preschool chil-
dren. Reveals the impact of the scene paintings on the language development of senior preschool children. 
Describe the types of work you want to use narrative picture that problems are solved in the process of 
working with older preschoolers about perception and interpretation of the scene pictures. Based on our 
analysis and the results of our study should pay great attention to the use of visual aids and special tech-
niques of organization of didactic material. Forming in preschool children an idea of the objects depicted in 
paintings of scenes through the use of special means of visibility and various teaching aids. 

Key words:  speech, connected speech, speech, story picture. Стаття надійшла до редколегії 11.04.2017 
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Стан здоров’я підростаючого покоління в Україні залишається нагальною проблемою. На державному рівні постійно відбувається онов-лення документів, які стосуються здоров’я під-ростаючого покоління, а саме закони України «Про освіту» (1991), «Про вищу освіту» (2014), «Про фізичну культуру і спорт» (1994); Концеп-ція Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вибір» на 2012–2020 роки (2011); Національна стратегія розвитку освіти України на 2012–2021 роки (2012); Національ-на стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова актив-ність – здоровий спосіб життя – здорова на-ція» (2016) [5, 5].  Питанням формування здоров’язберігаючої компетенції у майбутніх вчителів розглядалися в наукових працях Н. Абаскалова, О. Алексеєва, Г. Мещерякова, І. Ніколаєва, С. Чурюкіна.  Проблему формування здоров’язберігаючої компетенції вчителя фізичної культури дослі-джували Н. Бєлікова, Д. Воронін, І. Дичківська, Л. Демінська, І. Зімняя, І. Іваній, В. Сергієнко, В. Тевкун [2, 153]. 

Розробці компетенцій сучасного вчителя фізичної культури присвячені праці дослідни-ків: Г. Власюком створена модель сучасного вчителя фізичної культури; дослідженням під-готовки майбутніх учителів фізичної культури до професійного самовдосконалення у вищих навчальних закладах присвячені наукові праці І. Шаповалової; науковець О. Печко звертав ува-гу на формування професійного мислення у вчителів фізичної культури; формування готов-ності студентів до діяльності вчителя фізичної культури досліджував П. Джуринський; шляхам оптимізації професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури в умовах розвитку сучасної освіти в Україні присвячені наукові доробки О.Тимошенка. Мета статті – представити модель форму-вання готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання здоров’язберігаю-чих технологій у навчально-виховному процесі. Роботу виконано відповідно до плану нау-ково-дослідної роботи Миколаївського націона-льного університету імені В. О. Сухомлинського за темою «Використання здоров’язберігаючих 
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ  
УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ВИКОРИСТАННЯ  

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У статті розкриваються проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури, форму-

вання у них здоров’язберігаючих компетенцій. Розроблено й теоретично обґрунтовано модель фор-
мування готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання здоров’язберігаючих 
педагогічних технологій, яка включає мету, завдання, принципи; визначено компоненти професій-
ної підготовки студентів та рівні сформованості готовності майбутніх учителів фізичної куль-
тури до використання здоров’язберігаючих педагогічних технологій. Доведено, що отримані ре-
зультати сприяють розвитку здоров’язберігаючих компетентностей та позитивним змінам у 
рівнях готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійного самовдосконалення. 

Ключові  слова :  модель, студент, учитель фізичної культури, здоров’язберігаючі технології, 
компетентності, динаміка. 
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технологій у навчально-виховній сфері освітніх закладів» (номер державної реєстрації – 0115U001208). Велике значення у збереженні здоров’я ді-тей відіграють вчителі фізичної культури, які покликані не тільки зберегти здоров’я, а й на-вчити підростаюче покоління піклуватися про своє здоров’я, зробити активний спосіб життя та рухову активність своєю постійною діяльніс-тю, використовувати фізичні вправи у повсяк-денному житті, і за допомогою фізичних вправ покращувати фізичний стан.  Для загальноосвітніх шкіл постійно онов-люються Державні стандарти початкової, базо-вої і повної загальної середньої освіти, а в них і вимоги до освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура». Збільшуються й вимоги до спеціалі-стів галузі фізичної культури, які повинні бути не тільки спеціалістами високої загальної й професійної культури, висококваліфікованими фахівцями у своїй справі, здатних осмислювати нові педагогічні явища, а й творчо перетворю-вати їх у педагогічну дійсність, спроможних до спеціальної педагогічної діяльності щодо збе-реження здоров’я підростаючого покоління, готових до розробки й реалізації здоров’язбері-гаючих технологій у навчально-виховному про-цесі. Велика кількість досліджень в галузі здоро-в’я й здоров’язбереження в теорії і практиці професійної освіти недостатньо звертає уваги формуванню здоров’язберігаючих компетенцій студентів педагогічних ВНЗ. Система вищої освіти, на ґрунті застарілих традиційних форм і методів навчання, не забезпечує достатній рі-вень сформованості здоров’язберігаючих ком-петенцій у студентів. Перед викладацьким складом вишів стоїть завдання – сформувати здоров’язберігаючі компетенції у студентів фа-культетів фізичної культури, щоб вони усвідо-мили відповідальність за свою діяльність, сфо-рмувати у них здатність до прогнозування нас-лідків, які вона може спричинити. Ми погоджуємося з позиціями науковців про те, що саме від студента – майбутнього вчи-теля фізичної культури, від його свідомості й самосвідомості, від його бажання професійного зростання, від його готовності до творчого ви-рішення педагогічних завдань, від професійної компетентності та від особистісно-професійних якостей людини залежить його майбутня про-фесійна діяльність. Але поштовхом до цього повинен стати навчально-виховний процес у 

виші. Саме навчання й виховання студентів у виші закладає базові основи професійної діяль-ності. Необхідно зазначити, що студенти – майбу-тні вчителі фізичної культури, отримують базо-ві професійні знання про організм людини, ос-нови здорового способу життя, проблеми збе-реження здоров’я, засоби й методи його зміц-нення, збереження і розвитку під час вивчення блоку медико-біологічних дисциплін, а саме: анатомії людини, фізіології людини, біохімії, валеології, спортивній фізіології, спортивній медицині тощо. Всі вищезазначені знання медико-біологічного спрямування необхідно поєднати з психолого-педагогічними знаннями, що до-зволять учителю фізичної культури грамотно впливати фізичними вправами на організм уч-нів з урахуванням їхніх вікових і гендерних осо-бливостей, стану здоров’я та рівня підготовле-ності. Дати знання про сучасні педагогічні здо-ров’язберігаючі технології, їх типи та викорис-тання у загальноосвітніх закладах.  З цією метою викладацький склад кафедри теорії та методики фізичної культури Микола-ївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, три роки (2014–2017 рр.) працював над науковою темою «Використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховній сфері освітніх закладів». Пророблена велика робота щодо ознайомлення студентів з педагогічною технологією здоров’язбереження, введення до робочих програм навчальних дис-циплін тем із здоров’язберігаючих технологій. Теми включали теоретичні знання з типів здо-ров’язберігаючих технологій, їх застосування на уроках фізичної культури, впродовж навча-льного дня, навчання дітей здоров’язберігаю-чим технологіям, та практичне застосування фізичних вправ з оздоровчою спрямованістю на заняттях з гімнастики та спортивних ігор.  Дисципліни, у вивчення яких були включе-но теми із здоров’язберігаючих технологій та сприяли формуванню у студентів – майбутніх учителів фізичної культури – готовності до впровадження в навчально-виховний процес вищезазначених технологій: для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр – професійна майстерність та професійна діяльність у сфері фізичного виховання (доцент Литвиненко О.М.), гімнастика з методикою викладання, методика проведення секційних (доцент Борецька Н.О., викладач Грохович О.Ю.), теорія і методика фі-
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зичного виховання (доцент Бірюк С.В.), нові технології у фізичному вихованні і спорті (доцент Хохлова Л.А.), спортивні ігри та мето-дика викладання (викладачі Багатир В.Г., Вер-телецький О.І.); для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст – теорія та методика масової оздоровчої фізичної культури (доцент Литви-ненко О.М.), методика проведення секційних занять в ЗОШ з гімнастики (доцент Борець-ка Н.О., викладач Грохович О.Ю.); для освітньо-кваліфікаційного рівня магістр було введено до навчальних планів навчальну дисципліну за вибором студентів використання здоров’язбе-рігаючих технологій у cфері освітніх закладів (професор Грицай Ю.О.). Велике значення мало і застосування знань і умінь із здоров’язберігаючих технологій під час проходження студентами педагогічної практики. Студентам 3 і 4 курсів пропонувало-ся написання планів-конспектів уроків фізкуль-тури із застосування й навчання дітей здоров’я-зберігаючих фізичних вправ, вправ з дихання, правильне поєднання виконання фізичних вправ й дихання, аутогенного тренування, ре-лаксації, точкового масажу; використання фра-гментів музичної терапії, проведення бесід й мотивації на здоровий спосіб життя учнів зага-льноосвітніх шкіл. 

Працюючи над створенням моделі форму-вання готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання здоров’язберігаю-чих технологій ми проводили моніторинг сту-дентів щодо визначення ступеню обізнаності у питаннях здоров’язберігання та особистісного ставлення студентів до питань здоров’язбере-ження, зміцнення власного здоров’я та вихо-вання культури здоров’я, з метою визначення їх готовності до впровадження здоров’язберіга-ючих технологій. Моніторинг проводився серед студентів 4 і 5 курсів факультету фізичної куль-тури та спорту Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. У 2014 році були анкетовані 148 студентів [2, 156], у 2017–116 студентів. На рис. 1 зображено динаміку формування компетентностей студентів із здоров’язберіга-ючих технологій. Так, у 2014 році визначенням поняття «здоров’я» володіли – 77,4% студентів, у 2017 – 88,6%; володіли знаннями про класи-фікацію здоров’язберігаючих технологій та осо-бливостями їх застосування у навчальному процесі – у 2014 році – 67,7 %, у 2017 – 92,0%; готові до використання здоров’язберігаючих педагогічних технологій у майбутній професій-ній діяльності 2014 – 53,8 %, 2017 – 77,2%; во-лодіють навичками організації здорового спо-
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Рисунок 1 – Динаміка формування компетентностей студентів із здоров’язберігаючих технологій 
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собу життя та формування культури здоров’я людини з урахуванням вікових, ґендерних та індивідуальних особливостей – 2014 – 58,2%, 2017 – 77,8%. Із вище зазначених даних констатуємо, що створюючи спеціальне педагогічне середови-ще, постійне наголошення на заняттях про цін-ність власного життя й здоров’я, про цінність життя й здоров’я підростаючого покоління, з якими працюватимуть майбутні вчителі фізич-ної культури, про здоров’язберігаючі техноло-гії, навчання ним студентів, а також активне їх застосування під час практичних занять дали позитивні результати.  У створенням моделі формування готовно-сті майбутнього вчителя фізичної культури до використання здоров’язберігаючих технологій ми пройшли декілька етапів у процесі моделю-вання, зокрема:  а) перший етап носить пошуковий характер і пов’язаний зі створенням загального уявлення про модель певного об’єкта або процесу, розробкою вихідної моделі, яка є найбільш загальною схемою і носить гіпотетичний характер;  б) другий етап має пізнавальний характер і являє собою єдність практичної діяльно-сті, спрямованої на роботу з моделями;  в) третій етап передбачає теоретичний ана-ліз результатів дослідження моделей, їх включення в більш загальну систему знань, розробку шляхів практичної реалі-зації для вирішення завдань управління, що виникають при використанні відпові-дної моделі [3, 87].  Погоджуємося з науковою думкою О. Сол-тика, про те, що «необхідним компонентом у здійсненні якісної освіти викладачів фізичного виховання є розробка різних модельних харак-теристик відповідної професії. Це дозволяє за-кріпити, узагальнити накопичений науковий матеріал і здійснювати ефективну підготовку та перепідготовку фізкультурних кадрів, удо-сконалювати плани навчання фахівців, програ-ми та зміст навчальних дисциплін» [4, 3]. Працюючи над створенням моделі (рис. 2) та для досягнення мети ми виокремили наступ-ні компоненти професійної підготовки студен-тів у формуванні готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання здоров’я-зберігаючих технологій: мотиваційно-цінніс-ний, когнітивний, операційний, рефлексивний та діяльнісно-практичний. 

Мотиваційно-ціннісний компонент полягає у формуванні мотивів, що відображають стійке позитивне ставлення до проблеми збереження під час педагогічного процесу власного здоро-в’я та здоров’я учнів, у бажанні проектувати перебіг педагогічного процесу з використан-ням здоров’язберігаючих технологій; інтересом до наукових знань з питань здоров’я і його збе-реження; активна діяльність в професійному вдосконаленні та самовдосконаленні [1, 216]. 
Когнітивний компонент передбачає наяв-ність теоретичних знань майбутнього вчителя, а саме: фахові знання про здоров’язберігаючі педагогічні технології, їх зміст та типи; знання з формування здоров’язбереження та зміцнен-ня здоров’я на фізичному, духовному й соціаль-ному рівнях; осмислення і чіткого формулюван-ня завдань збереження власного здоров’я і здо-ров’я вихованців у різних ситуаціях навчально-виховного процесу; професійне самовдоскона-лення у проведенні уроків з фізичної культури з використанням здоров’язберігаючих педаго-гічних технологій; знання основних понять, закономірностей, що пов’язані із здоров’ям, вміння співвідносити теоретичні й методичні знання під час проектування здоров’язберігаю-чого освітнього середовища [5, 59]. 
Операційний компонент визначає здатність студента використовувати внутрішні регулято-ри своєї поведінки і діяльності, застосовувати знання про здоров’я і здоров’язберігаючі техно-логії у навчально-виховному процесі на основі принципів здоров’язберігаючої педагогіки; роз-виток уміння проектувати педагогічний процес як здоров’язберігаючий; пошук нових знань з питань здоров’я і здоров’язбереження у педаго-гічній, психологічній і спеціальній літературі; пошук індивідуально-особистісного підходу у вирішенні педагогічної ситуації з кожним уч-нем, враховуючи його стан здоров’я, у здатності самостійно проектувати здоров’язберігаючий педагогічний процес. 
Рефлексивний компонент полягає у здатно-сті до самооцінки здоровязберігаючого потен-ціалу діяльності щодо проектування педагогіч-ного процесу; полягає у самоаналізі, адекватній самооцінці здоров’язберігаючого потенціалу діяльності щодо проектування педагогічного процесу, постійне його корегування [1, 218].  
Діяльнісно-практичний компонент полягає використанні здоров’язберігаючих технологій у повсякденному житті, під час навчання у ви-ші, під час проходження педагогічної практики; у здатності і можливості управляти своїм ста-
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Рисунок 2 – Модель формування готовності майбутніх учителів фізичної культури  
до використання здоров’язберігаючих технологій 
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ном у реальних педагогічних умовах; бажан-ням, зацікавленістю та задоволеністю від вико-ристання здоров’язберігаючих технологій; во-лодіння методами й прийомами фізичної й пси-хологічної саморегуляції свого психоемоційно-го і функціонального стану у стресових ситуаці-ях та здатність їх застосовувати під час перебі-гу педагогічного процесу. Для успішного впровадження моделі фор-мування готовності майбутніх учителів фізич-ної культури до використання здоров’язберіга-ючих технологій необхідно: 1) створити цільову установку професорсь-ко-викладацького складу і студентству з питання здоров’язбереження; 2) створення спеціального інформаційно-освітнього здоров’язберігаючого педаго-гічного середовища, наближеного до майбутньої професійної діяльності;  3) мотивування і стимулювання студентів до професійного становлення; 4) залучення студентів до професійного самовдосконалення з питань збереження здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу під час проходження педагогічної практики;  5) педагогічна допомога студентам у набут-ті навичок у використанні здоров’язбері-гаючих технологій. Здоров’язберігаючі компетентності не мо-жна передати студентам під час навчально-виховного процесу. Формування компетентнос-тей відбувається на внутрішніх ресурсах особи-стості, її бажаннях і устремліннях. Компетент-ності є не тільки продуктом навчання, а й про-дуктом самоосвіти, саморозвитку, самовдоско-налення майбутнього спеціаліста. Запропонована нами модель не є вичерп-ною, а є лише часткою у формування компетен-тностей студентів – майбутніх учителів фізич-ної культури до використання здоров’язберіга-ючих технологій. Перспективою досліджень є вивчення можливостей і специфіки формуван-ня здоров’язберігаючих компетентностей сту-дентів у поза навчальний час. 
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Литвиненко  О .М . ,  Борецкая  Н .  А . ,  Грохович  А .   
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В статье раскрываются проблемы подготовки будущих учителей физической культуры, фор-

мирование у них здоровьесберегающих компетенций. Разработана и теоретически обоснована мо-
дель формирования готовности будущих учителей физической культуры к использованию здо-
ровьесберегающих педагогических технологий, которая включает цель, задачи, принципы, опреде-
лены компоненты профессиональной подготовки студентов и уровни сформированности готов-
ности будущих учителей физической культуры к использованию здоровьесберегающих педагогиче-
ских технологий. 

Доказано, что полученные результаты способствуют развитию здоровьесберегающих компе-
тенций и позитивным изменениям уровня готовности будущих учителей физической культуры к 
профессиональному самосовершенствованию.  

Ключевые  слова :  модель, студент, учитель физической культуры, здоровьесберегающие 
технологии, компетентности, динамика.  
Lytvynenko О . ,  Boretska N. ,  Hrokhovuch O.   
MODEL OF READINESS FORMATION OF FUTURE PHYSICAL TRAINING TEACHERS  

FOR USING THE HEALTH-KEEPING TECHNOLOGIES 
Physical training teachers play a great importance in maintaining the health of children because their 

purpose is not only to maintain health, but also to teach the younger generation to take care of their health, 
make active lifestyle and physical activity a permanent activity, use in physical exercises in their everyday 
life, and to improve physical condition by means of exercises. 

The system of higher education, on the grounds of old traditional forms and methods of training does 
not provide an adequate level of formation of the health-keeping competences by the students.  

The students are the future teachers of physical training, who receive basic professional knowledge of 
the human body, the foundations of a healthy lifestyle, the problems of maintaining health, means and meth-
ods of its strengthening, preservation and development during the studying units of biomedical sciences, 
including: anatomy, physiology, biochemistry, valeology, sports physiology, sports medicine and etc. 

It is also necessary to give students psycho-pedagogical knowledge that will enable teachers of physical 
training to influence skillfully with physical exercises on the body of students according to their age and 
gender characteristics, health and level of training. 

The model of the formation of future teachers of physical training to the use of healthy educational 
technologies is developed and theoretically substantiated that includes goals, objectives, principles; identi-
fied components of the training of students and levels of readiness formation for future teachers of physical 
training to the use of health-keeping technologies. 

Working at the model and for achievement the goals we have identified the following components of 
professional training of students in the readiness formation of future physical training teachers to use the 
health-keeping technologies: value-motivational, cognitive, operational, reflective and activity practical. 

It is proved that the results contribute to the development of health-keeping competencies and positive 
changes in the levelsof readiness of future physical training teachers for professional self-improvement. 

Key words:  model, student, teacher of Physical Education, health-keeping technologies, competences, 
dynamics. Стаття надійшла до редколегії 03.05.2017  
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Сучасне суспільство потребує самодостат-ньої, незалежної, незаангажованої особистості, яка здатна адекватно оцінювати ситуацію і в змозі знайти правильне рішення у будь-якому випадку. Основи соціальної компетентності дитини починають формуватися з того момен-ту, коли вона починає пізнавати світ, тобто з народження. З першого дня свого життя кожна людина стає повноцінним громадянином суспі-льства у якому буде виховуватися, розвиватися, навчатися, працювати. У сучасному швидкому темпі життя дитина, починаючи з дошкільного віку, повинна вміти орієнтуватися у соціально-му середовищі, правильно оцінювати ситуацію, берегти навколишнє довкілля, з повагою і розу-мінням ставитися до оточуючих людей, вміти спілкуватися зі старшими, адаптуватися до но-вих умов навчання, тобто бути соціально ком-петентною особистістю. Проблему соціалізації особистості вивчали А. Мудрик, І. Рогальська-Яблонська, Т. Кравчен-ко. Питання соціальної компетентності у своїх працях досліджували М. Гончарова-Горянська, І. Зарубінська, О. Запорожець, О. Кононко, В. Ку-зьменко, М. Докторович. Соціалізація особистості – це процес, який відбувається протягом всього життя людини та у своєму розвитку має декілька етапів, найпер-ший з них і розпочинається у дошкільному ди-тинстві. Соціалізуючись дитина набирається життєвого і соціального досвіду, за допомогою книги пізнає навколишній світ, знайомиться з 

усіма його мешканцями, завдяки своїм улюбле-ним казковим героям пізнає світ дорослих, зна-йомиться з членами родини, вчиться з ними спілкуватися, набуває основ соціальної компе-тентності. Ми погоджуємося з думкою І. Зарубінської, яка під поняттям соціальна компетентність розуміє «складну, інтегративну характеристику особистості, сукупність певних якостей, здібно-стей, соціальних знань та вмінь, переживань, емоційно-ціннісних орієнтацій, переконань осо-бистості, що сприяє активній взаємодії із соціу-мом, налагодженню контактів з різними група-ми та індивідами, активній участі у соціально значущих проектах, продуктивному виконанню різних соціальних ролей» [2, 10]. Мета статті полягає у виявленні уявлення вихователів ДНЗ та батьків відносно проблеми формування основ соціальної компетентності дітей 5–6 років. Основи соціальної компетентності дитини дошкільного віку починають формуватися ще в сім’ї, коли вона пізнає навколишній світ, знайо-миться з членами сім’ї, сімейними святами та традиціями. Відвідуючи дошкільний навчальний заклад дошкільник потрапляє у нове для нього соціальне оточення, знайомиться з вихователя-ми, вчиться до них ввічливо звертатися. Також дитина пізнає колектив своїх однолітків, вчить-ся ділитися іграшками, книгами, солодощами.  Випускаючись з дошкільного навчального закладу дитина повинна бути соціально адап-
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УЯВЛЕННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ  
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА БАТЬКІВ ЩОДО СОЦІАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
У статті автором висвітлено проблему формування основ соціальної компетентності дітей 

5-6 років. Зазначено, що основи соціальної компетентності дитини починають формуватися в 
сім’ї з самого народження і супроводжують людину протягом всього життя. Розроблено анонімні 
анкети для батьків та для вихователів дошкільних навчальних закладів, за допомогою яких було 
визначено рівень розуміння та підготовленості до виявлення проблеми «соціальна компетент-
ність дітей дошкільного віку». Також автором описано результати власного дослідження. 

Ключові  слова :  дошкільні навчальні заклади, діти дошкільного віку, вихователі, батьки, каз-
ки, соціальна адаптація, соціальна компетентність.  
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тованою і пристосованою до умов проживання у суспільному середовищі та до подальшого навчання в школі, бути ввічливою, вихованою, володіти навичками поведінки в суспільстві. Казка – це твір мистецтва, з яким дитину знайомлять дорослі починаючи з самого наро-дження. У житті дитини вона відіграє величез-ну роль, так як дошкільник зіставляє казкові сюжети з реальним життям і на основі казки вчиться жити у сучасному цивілізованому світі. В. Гнатюк вважає, що в основі сюжетних ліній всіх казок покладено міфи: «Коли в ХІХ столітті учені звернули увагу на казки, зараз винирнуло питання, звідки вони взялися і як пояснити велику подібність поодиноких казок у різних народів. Зразу вважали їх за винахід середньовічних трубадурів та арабів. Потім ви-словлювався погляд, що міфологія однієї епохи переміняється в поезію дальшої епохи, а поезія в казки ще дальшої. Тому казки належить ува-жати за наймолодшу форму міфів» [1, 206–207].  Для вивчення питання формування основ соціальної компетентності дітей 5-6 років нами було проведено експериментальне досліджен-ня серед вихователів дошкільних навчальних закладів та батьків. У проведенні експеримен-тальної роботи було залучено 52 вихователі та 160 батьків.  Для проведення експериментального дос-лідження ми розробили анкети для батьків та вихователів. Проводячи дослідження з батьками ми за допомогою анкет провели опитування. Першим запитанням було: Які казки любить слухати Ваша дитина? Найбільше дітям читають украї-нські народні казки 52%, такі як «Кривенька качечка», «Ріпка», «Котик і Півник», «Пан Коць-кий», «Півник і двоє мишенят», «Лисичка-сестричка і Вовк-панібрат», «Івасик-Телесик», «Колосок», «Коза-дереза», «Рукавичка», «Яйце-Райце», «Про золоту рибку», «Солом’яний би-чок», «Вовк і семеро козенят», «Дідова і бабина дочка», «Троє поросят», «Котигорошко»; казки інших народів 3%: російські народні казки «Теремок», «Курочка ряба», чеська народна каз-ка «Золотоволоска»; казки українських авторів Всеволода Нестайка, І. Франка, авторські казки зарубіжних письменників 15%: казки братів Брімм «Пані Метелиця», «Бременські музикан-ти», «Білосніжка та сім гномів»; Шарля Перро «Кіт у чоботях», «Хлопчик-Мізинчик», «Спляча красуня», «Попелюшка», Ганса Крістіана Андер-сена «Снігова королева», «Русалонька»; дехто з 

батьків в цілому називав казки про тварин, фа-нтастичні казки, чарівні казки не уточнюючи назви самої казки, а також були називані такі твори як «Дитяча Біблія», повчальні оповідання В. Сухомлинського. Далі батьки повинні були назвати улюбле-них казкових героїв своєї дитини. Вони змогли назвати: Анна, Ельза, Баба Яга, Івасик-Телесик, Котигорошко, Вернидуб, Вернигора, Крутивус, Рак-неборак, жабка, котик, півник, лисичка-сестричка, Пряниковий чоловічок, Іван Царевич, Царівна Жаба, з твору Всеволода Нестайка – їжачок Колька Колючка, зайчик Кося Вухань, який теж є екранізований, що становило 30% респондентів; героїв вітчизняних мультфільмів Віні Пух, Буратіно – 5%; а також героїв сучасних мультфільмів: Сімка, Нолик, Свинка Пеппа, Ма-ша, Ведмідь, Губка Боб, Даша-мандрівниця, Фік-сіки, Софія Прекрасна, Лунтік, Кузя, Казкові принцеси, Тиранозавр Рекс, Гарі Потер, Мікі Маус, різні ігрові комп’ютерні герої – 44%. Та-кож батьки відповідаючи на це запитання по-вторювалися ще раз і називали не улюблених казкових героїв, а саме назви казок, наприклад «Троє поросят», «Золотоволоска», «Айболит», «Кіт у чоботях», або замість улюблених казко-вих героїв вказували назви мультфільмів «Гру-зовичок Льова», «Щенячий патруль», «Бетмен», диснеївський «Феї Дінь Дінь», «Крижане серце», «Людина-Павук», «Черепашки ніндзя» 19% опитаних респондентів, також були батьки, які не змогли дати відповіді на це питання 2% опи-таних. Третім запитанням запропонованої анкети було: Як часто Ви читаєте казки дитині? На це питання батьки відповіли так: кожного дня або щовечора 51 % опитаних; через день – 6%, один раз в тиждень або на вихідних 23 %, як маю ві-льний час – 5 %, як маю вільний час – 7%, казки читають не часто, більше пізнавальну літерату-ру – 1%, інколи – 3%, по бажанню дитини – 3%, слухає по ноутбуку 1 %. Наступне запитання звучало так: Хто у Ва-шій сім’ї найчастіше читає казки дитині? Бать-ки відповіли, що найбільше читає мама – 54 % опитаних, бабуся – 25%, тато – 10%, дідусь – 3%, сестричка – 5%, брат – 1%, той, кого обирає дитина – 1%, усі – 1%. Наступне запитання було сформульовано таким чином: Як Ви вважаєте, чи потрібно ди-тині читати казки? Усі опитані нами батьки 100% відповіли так, свої відповіді вони аргуме-нтували таким чином: «обов’язково», «якщо 

О л е н а  Л И ТВИ Ш К О  •  Уявлення вихователів дошкільних навчальних закладів та батьків  щодо соціальної компетентності дітей дошкільного віку 



299 № 2 (57), травень 2017 

дитині цікаво, то чого б і ні», «потрібно», «необхідно», «це необхідна умова нормального розвитку», «тому, що вони мають повчальний зміст», «дитина виховується, розвивається», «потрібно, особливо про добрі вчинки». Шосте запитання анкети звучало так: Який вплив на Вашу думку має казка на формування особистості дитини? Позитивну відповідь дало 95% опитаних респондентів, вони це пояснили таким чином: «виховує любов до близьких, зві-рів, природи», «вчить співпереживати», «доводить, що любов та добро перемагають зло», «дитина вчиться запам’ятовувати, мисли-ти, співпереживати», «стає слухняним, добрим, чемним, жалісливим», «розвиває мозок, па-м'ять, думки», «дитина, слухаючи казку, бере приклад чемності, доброти, вчиться як не слід поводити себе», «допомагає дитині розвивати враження, мислення, фантазію», «дає знання про правила поведінки в соціумі, колективі», «допомагає орієнтуватися в добрих та поганих вчинках»; ніякий відповіли 4% опитаних, не має впливу – 1%. Сьоме питання було таке: Які риси характе-ру дитини формуються завдяки казці? В основ-ному 97% всіх батьків відповіли позитивно «розвиває увагу, уяву, пам'ять», «виховує пози-тивні особистісні риси характеру», «навчає пра-вильній поведінці в соціумі», «вчить співпере-живати героям», «в дитини формуються мора-льні цінності», «впливає на її внутрішній світ, гармонійний розвиток», «навчає аналізувати різні ситуації», «вчиться послідовно розповіда-ти почуте», «співчуття, вміння прийти на допо-могу, цілеспрямованість, не здаватися у склад-них ситуаціях», «повага до батьків та старших, взаємодопомога, слухняність, любов, милосер-дя». Дехто з батьків дав власне тлумачення цьо-го терміну «казка – це доступний для дитини соціальний досвід, який вона проектує на себе та застосовує в своєму подальшому житті», «вона навчає багатьом речам, не фізичним, а більш духовним», «за допомогою казки ми вчи-мо діток робити добро, висміюємо негативні вчинки», «з казки дитина бере перші уявлення про справедливість і несправедливість», «казка формує в дитині такі риси, як доброта, гумор, розсудливість, спритність, мудрість, чесність, справедливість, відкритість, вміння мріяти та втілювати свої мрії, щоб бути ЛЮДИНОЮ». Та-кож були такі батьки які вказали «не знаю» 2%, або взагалі нічого не написали 1% опитаних респондентів. 

Наступне питання звучало так: Як, на Вашу думку, відбувається процес соціалізації дити-ни? Дехто з батьків відповів, що процес соціалі-зації відбувається завдяки сім’ї і дошкільному навчальному закладу 45%, спілкуванню з інши-ми дітьми 11 %, респонденти так сформулюва-ли своє бачення процесу соціалізації «через споглядання за життям родини, а також вплив переглянутих відео та мультфільмів», «через спілкування, і перш за все спілкування з мамою, бо це перша людина, з ком починає спілкувати-ся дитина», «коли дитина ходить в садочок, до школи, вчиться спілкуванню з іншими дітьми, розвивається», «в колективі, в процесі цілесп-рямованого педагогічного впливу», «дитина пізнає світ, навчається дбайливо ставитися до природи, пізнає норми поведінки в суспільст-ві», «у сім’ї, в садочку, школі і протягом усього життя», «у грі з дітьми, спілкуванню з вихова-телями, з дорослими», «дитина знайомиться з основами життя суспільства, його цінностями і нормами», «усвідомлює власне «Я», виявляє інтерес до себе, до своїх почуттів, переживань, задає питання, будує діалог, аналізує знання», «цей процес починається з дитинства, діти на-слідують, копіюють дорослих; ігрова діяльність, де йде усвідомлення поведінки», «шляхом спіл-куванню з однолітками, в дитячих садочках, гуртках, через модель поведінки в сім’ї», «цей процес відбувається ще з народження, фактора-ми є сім’я, оточення, дошкільний навчальний заклад», «процес соціалізації дитини почина-ється перш за все із сім’ї, потім іде садок, школа і т.д.», «соціалізація здійснюється через спілку-вання», «дитина від народження входить у сус-пільство, залучається до процесу соціалізації, взаємовідносин у родині, потім великий вплив має дошкільний заклад» також були батьки, які не змогли дати відповіді на це питання 15% опитаних. На запитання, Які засоби впливають на процес соціалізації Вашої дитини? Батьки від-повіли так: книги 2%; колискові пісні 1%; худо-жня література 2%; мультфільми 10%; фільми 1%; казки 9%; гра 21%; імітація (відтворення) 1%; засоби масової інформації 3%; проведення святкових заходів, обрядів 2%; телебачення 3%; виставки 3%; театри 2%; музеї 2%; дитя-чий фольклор 3%; пісні 5%; фізичні вправи 3%; малювання 4%; вправи з логіки 1%; оточення 7%, інтернет 5%, заняття 1%, навчання 2%, бе-сіда 3%, спорт 1%, також були такі відповіді «поведінка в сім’ї, гігієнічні та побутові умови, 
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матеріальні та духовні блага, оточення вціло-му», «догляд за дитиною, стиль і зміст спілку-вання», та не зовсім вдалі відповіді, як «спілкування з дорослими і однолітками», «спілкування з сусідськими дітьми», також де-хто з опитаних не змогли відповісти на це пи-тання 2%, або не зрозуміли запитання – 1% ре-спондентів. Останнім запитанням анкети було: Чи спів-працюєте Ви з дошкільним навчальним закла-дом щодо питання соціалізації Вашої дитини? Відповіді батьків розподілилися таким чином: «так» – 63% опитаних; «у деякій мірі» – 22%; «по можливості» – 6%; «дистанційно» – 1%; «не співпрацюю» або «ні, не має на це часу» – 5%; не відповіли взагалі на це питання – 3% респон-дентів. Також нами була розроблена анкета для проведення опитування серед вихователів до-шкільних навчальних закладів. Її основною ме-тою було вивчення рівня підготовленості вихо-вателів дошкільних навчальних закладів з пи-тання формування основ соціальної компетент-ності дітей дошкільного віку засобами казки.  Перше питання анкети було сформульова-но таким чином: Як Ви розумієте поняття «соціальна компетентність»? Вихователі висло-влювали свої думки щодо розуміння цього тер-міну: «соціальна компетентність – це здатність до співробітництва, уміння дитини адаптувати-ся в колективі, виконувати різні ролі та функції в колективі», «соціальна компетентність є скла-довою життєвої компетентності дошкільника і характеризує його спроможність налагоджува-ти продуктивну взаємодію з іншими людьми», «уміння правильно взаємодіяти в суспільстві, уміти вирішувати проблеми які сталися, мати особисту думку, поважати інтереси, погляди, думку інших людей, уміти взаємодіяти в різних соціальних ситуаціях з іншими», «уміння адап-туватися в суспільстві, розв’язувати проблеми в різних ситуаціях», «це – цілеспрямованість на досягнення життєвого успіху, свідоме накопи-чення знань та соціального досвіду», «соціальна компетентність дитини є інтеграль-ною якістю особистості, що складається з ком-плексу емоційних, мотиваційних, характероло-гічних особливостей і виявляється у соціальній активності та гуманістичній спрямованості осо-бистості», «це ступінь сформованості у особис-тості навичок комунікації та взаємодії з оточу-ючим суспільством», «це своєрідне входження дитини в людський соціум, що потребує вміння 

узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з інши-ми членами суспільства», «соціальна компетен-тність – це вміння вживатися в соціумі – мати комунікативні здібності, визначати статус у групі, легко пристосовуватись до нових умов», «це комплексна характеристика особистості, яка включає набір соціальних якостей, що до-зволяють людині комфортно і ефективно спів-працювати у суспільстві, а також реалізовувати власний життєвий потенціал», «соціальна ком-петентність – це якість особистості, яка вклю-чає в себе відкритість світу, вміння співіснува-ти у суспільстві, знати і виконувати його вимо-ги, прагнення до пізнання нового і позитивний настрій». Наступне питання анкети звучало так: Як Ви вважаєте, чи потрібно формувати у дітей дошкільного віку основи соціальної компетент-ності? Усі опитані нами вихователі дошкільних навчальних закладів дали 100% позитивну від-повідь на це питання та відповіли таким чином «так», «обов’язково», або «потрібно». Багато хто з вихователів обґрунтував свої відповіді з влас-ної точки зору, наприклад: «це – цілеспрямова-ність на досягнення життєвого успіху, свідоме накопичення знань та соціального досвіду», «дитина вчиться усвідомлювати свою належ-ність до людського роду, щоб вона не лише діз-навалася про себе, але і вчилася управляти сво-їм тілом, своїми відчуттями, своїми вчинками», «важливо формувати в дітей відкритість до сві-ту людей як потребу особистості, навички соці-альної поведінки; розвивати усвідомлене став-лення до себе як вільної самостійної особистос-ті», «у дошкільному віці це необхідно робити, оскільки саме в цей період життя дитини за-кладаються основні риси характеру та інтенси-вно розвиваються пізнавальні процеси, що є необхідною умовою для успішної соціалізації», «великої уваги вихователя потребує розвиток творчих ігор соціальної тематики, в яких дити-на відображає своє розуміння соціуму, взаємин людей», «життя дитини дошкільного віку має бути насиченим ситуаціями, які спонукають до пізнання оточуючого світу, розумінь, мірку-вань, творчості, самоаналізу, ставлення до ото-чуючого світу, що разом має стати основою ус-пішного формування компетентності дитини», «в першу чергу слід формувати у дітей основи соціальної компетентності, а підкована знання-ми дитина буде впевненіше почувати себе в соціумі», «саме дошкільний заклад і є першим у житті малюка соціальним інститутом, в якому 
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дитина набуває перших навичок адаптації у соціумі та засвоює морально-етичні норми вза-ємин», «потрібно, адже їм жити у суспільстві, отже, треба розуміти його закони, вміти конта-ктувати з іншими людьми, підкоряти свою по-ведінку правилам суспільства», «у дошкільному віці відбувається первинна соціалізація особис-тості, її входження в колектив, перші міжособи-стісні відносини. Звичайно, що дитину потрібно вчити нормам, правилам поведінки, які сприя-тимуть комфортному перебуванню між діть-ми», «так, я вважаю, що потрібно. Адже соціаль-на компетентність є складовою життєвої ком-петентності дошкільника і характеризує його спроможність налагоджувати взаємодію з ін-шими людьми, працювати в команді, запобіга-ти конфліктам» та ін. На питання «Чи можливо, на Вашу думку, сформувати у дошкільному навчальному закла-ді соціально-компетентного дошкільника?» відповіді вихователів розділилися таким чи-ном: «так», «можливо» 96% опитаних, «ні, не можливо» – 2% респондентів, «за допомогою сім’ї намагатися це зробити» – 2%. Дехто з ви-хователів аргументував свої відповіді таким чином: «так, адже у дитини 5–6 років вже є еле-ментарні знання про життя (його закони, пра-вила, норми). Ще життєвий досвід малюка об-межений, але саме в дошкільному віці заклада-ються основи життєвої компетентності», «так, тому, що формування компетентності у ДНЗ відбувається у різних видах діяльності. Сюжет-но-рольова гра, як провідна діяльність для ди-тини дошкільного віку має найкращі можливо-сті для соціального розвитку дошкільника», «так, можливо, адже одним із завдань дошкіль-ної освіти є формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та набуття соці-ального досвіду», «на мою думку можливо, то-му, що ще вітчизняні вчені підкреслювали, що в ігровій діяльності формується соціальна компе-тентність дошкільника», «саме в дошкільному закладі дитина вперше починає відчувати себе членом соціальної групи і навчається зберігати при цьому свою індивідуальність». Далі в анкеті було прописано таке запитан-ня: Які форми роботи Ви проводите з дітьми для формування соціально-компетентного до-шкільника? Відповіді вихователів звучали так: «сюжетно-рольові ігри» 27%; «театралізовані ігри» 7%; «ігри-драматизації» 5%; «обгово-рення ситуації» 6%; «дидактичні ігри» 13%; 

«мозкові штурми» 6%, «читання та обговорен-ня казок, художньої літератури» 3%; «бесіди» 7%; «розгляд малюнків, ілюстрацій» 4%; «обі-грування проблемних ситуацій» 4; «наочний матеріал» 8%; «екскурсії» 4%; «розваги» 5% опитаних.  Отже, аналізуючи це запитання, бачимо, що основна увага спрямована на різні види ігор, що є невід’ємною частиною роботи дошкільного навчального закладу. Художні твори, а саме ка-зки, вони хоч і використовуються у роботі з ді-тьми, але мало застосовуються для формування основ соціальної компетентності дошкільника. Провівши дослідження ми виявили, що ви-хователі більш компетентні у питаннях соціалі-зації та дітей дошкільного віку. Більш глибоко розуміють проблему соціальної компетентності ніж батьки, так як дошкільні навчальні заклади працюють згідно державної програми «Дитина» та Базового компонента дошкільної освіти. Але для формування основ соціальної компетентності дітей 5–6 років в основному використовують різні види ігор, що є гармоній-ною складовою всебічного розвитку дошкіль-ника. казка також використовується під час проведення занять, але робота з нею більше зосереджена на виховний та моральний розви-ток особистості дитини. У подальших дослі-дженнях варто провести експериментальну роботу з дітьми підібравши відповідні методи-ки, розробивши опитувальник для того, щоб виявити реальний рівень соціалізації дітей 5–6 років, а також підібрати різні за тематикою каз-ки та мультфільми щоб сформувати основи со-ціальної компетентності дітей 5–6 років засоба-ми казки. 
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References 1. Ghnatjuk V. (1966) Peredmova do zbirnyka narodnykh kazok «Baronsjkyj syn v Ameryci» [Vybrani statti pro narodnu tvorchistj] – Kiev, Nauk. Dumka [in Ukrainian]. 2. Zarubinsjka I. (2011) Teoretyko-metodychni osnovy formuvannja socialjnoji kompetentnosti studentiv vyshhykh navchaljnykh zakladiv ekonomichnogho pro-filju [avtoref. dys… dokt. ped. nauk: 13.00.04 – teorija i metodyka profesijnoji osvity] Kiev, 39 s [in Ukrainian]. 
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О л е н а  Л И ТВИ Ш К О  •  Уявлення вихователів дошкільних навчальних закладів та батьків  щодо соціальної компетентності дітей дошкільного віку 
Литвишко  Е .   

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ  
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И РОДИТЕЛЕЙ О СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В статье автором представленная проблема формирования основ социальной компетентно-

сти детей 5-6 лет. Отмечено, что основы социальной компетентности ребенка начинают фор-
мироваться в семье с самого рождения и сопровождают человека на протяжении всей жизни. Раз-
работаны анонимные анкеты для родителей и для воспитателей дошкольных учебных заведений, 
с помощью которых был определен уровень понимания и подготовленности к иследованой пробле-
ме «социальная компетентность детей дошкольного возраста». Также автором описаны резуль-
таты собственного исследования. 

Ключевые  слова :  дошкольные учебные заведения, дети дошкольного возраста, воспитате-
ли, родители, сказки, социальная адаптация, социальная компетентность.  
Lytvyshko O.   

PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS TEACHERS’ AND PARENTS’  
PERCEPTIONS OF PRESCHOOL CHILDREN’S SOCIAL COMPETENCE 

The author outlines a problem of establishing foundations of social competence of 5–6 year old children 
in the article. It is noted that foundations of social competence of a child begin to be formed in a family from 
the very birth and accompany a person throughout life. In today's fast pace of life a child starting at pre-
school age should be able to navigate himself in social environment, correctly assess a situation, protect and 
care for surrounding environment, respectfully and responsively treat people around, be able to communi-
cate with elders, to adapt to new learning conditions, i.e. to be a socially competent person. Upon leaving 
kindergarten a child must be socially adapted and capable to living conditions in social environment and to 
further schooling, be kind, educated, have skills of behavior in society. Anonymous questionnaires are devel-
oped for parents and teachers of pre-school educational establishments by means of which a level of aware-
ness and preparedness to identify a problem of «social competence of children of preschool age» was deter-
mined. Also the results of author’s researches are described. The author carrying out the study found that 
teachers are more competent in issues of socialization and preschool age children. They more deeply under-
stand the problem of social competence than parents do, since pre-schools educational establishments are 
run in accordance with the state program «Dytyna (Child)» and the Basic component of preschool educa-
tion. But for formation of foundations of social competence of 5-6 year old children different types of games 
are mainly used and this is a harmonious component of comprehensive development of preschoolers. A fairy-
tale is also used during lessons but work with it is more focused on educational and moral development of a 
child’s personality. 

Key words:  preschool educational establishments, children of preschool age, teachers, parents, fairy-
tales, social adaptation, social competence. Стаття надійшла до редколегії 11.05.2017 
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Кожна національна література пройшла свій шлях розвитку фантастичного, має особли-вості та закономірності, властиві та показові лише для неї. Українська фантастична проза сьогодні стала непересічним явищем суспільно-го життя, їй належить важливе місце в сучасній культурі: сконцентровані у фантастиці упро-довж тривалого часу інтелектуальні й естетич-ні цінності визначають духовний світ сучасни-ка. Вона не просто захоплює своїх читачів, а впливає на формування їхніх філософських, сві-тоглядних, політичних, соціальних, психологіч-них засад та орієнтирів.  На думку багатьох сучасних літературозна-вців, фантастична література виступає своєрід-ним каталізатором людської творчості, будить думку, стимулює пошук. Українські письменни-ки-фантасти вважають, що в прогностиці, фан-тастиці, футурології головне не стільки пробле-ма технізації прийдешнього, скільки проблема гуманізації суспільного буття. Фантастична проза розкриває у читача «вищий рівень космі-чного мислення, чуття, творчості[2]»; здатність формувати нову людину, нові стосунки, нове суспільство на гуманістичних засадах, що від-повідає вимогам часу, завданням освіти ХХІ ст.; сприяє бажанню вдосконалювати не лише тех-ніку або науку, а насамперед – людську особис-тість, її духовну багатомірність і чутливість, її делікатність та культурну симфонічність як відповідь на розуміння «пастки цивілізованого вибору, в координатах якої перевага надається знеособлюваному технократизму, а не збере-

женню екзистенцій самототожності спільноти і розкриттю її потенціалу» [2, 376].  Так, Василь Бережний наголошував, що не можна переоцінити того впливу, який справля-ють фантастичні твори на розум людей, на їхню орієнтацію в житті, світосприймання. «Ця суто 
інтелектуальна література не тільки збуджує 
уяву, а й заохочує мислити, допомагає кожному, 
хто звертається до неї, шукати і усвідомлюва-
ти своє місце у надскладних системах природи й 
суспільства».  Отож вивчення української фантастичної прози є однією з актуальних проблем літерату-рної освіти не тільки в умовах профілізації ста-ршої школи. Про впровадження в навчально-виховний процес здобутків наукових досліджень, об’єк-том яких стає фантастика, численні міркування щодо соціальних функцій її з боку філософів, соціологів, культурологів, психологів писали Т. В. Бабійчук, О. П. Бердник, Г. Бердник, В. Гла-дишев, І. П. Гречаник, Л. П. Лінкевич, Н. М. Лог-віненко, Т. Метильова, Т. С. Пінчук, А. Т. Щедрін та ін. Виокремлення фантастичної прози в авто-номну тему для вивчення у шкільному курсі літератури обумовлене основними її функціо-нальними характеристиками. Перш за все, на-голошують Т. С. Пінчук та І. П. Гречаник, необ-хідно звернути увагу на те, що фантастика по-ряд з іншими жанровими системами, що вивча-ють на уроках літератури в школі, представляє собою значно масштабніше, синкретичне яви-
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ОСНОВНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ ФАНТАСТИЧНОЇ ПРОЗИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ 

Українській фантастиці належить важливе місце в сучасній культурі завдяки багатофункціо-
нальності жанру, численним проявам у соціокультурному просторі. Фантастичні твори здатні 
максимально вливатися в доступну для читача сучасність своєю широкою тематикою, проблема-
тикою, ідейно глибоким змістом. Впровадження у навчально-виховний процес школи факультати-
вного курсу «Українська фантастична проза» обумовлено гуманізацією та демократизацією освіт-
нього процесу на сучасному етапі, оновленням змісту літературної освіти, змінами в психологіч-
них особливостях та когнітивних здібностях учнів, які помітно зросли в порівнянні з минулим. 
Зміст, мета, структурування і особливості організації навчання його подано в статті. 

Ключові  слова :  інтелектуальна література, освітня діяльність, форми і методи самостій-
ної роботи, міжпредметні зв’язки, проблемний характер курсу. 
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ще, із багатошаровою внутрішньою структурою на функціональному, тематичному, семантич-ному рівнях. «Саме фантастика, на відміну від інших жанрів, здатна виводити літературу за власне її ж межі, таким чином поєднуватись з іншими сферами науки та культури: філософі-єю, етикою, психологією, космонавтикою, біо-логією, астрологією тощо. Це значно розширює її значеннєвий фон. Семантичне ядро фантасти-чного твору є надзвичайно багатоаспектним, і в той же час інформативним у плані морально-етичного тлумачення» [8].  Твори наукової фантастики здатні необме-жено розвивати пізнавальні інтереси учнів. Особливо важливо читати їх у підлітковому ві-ці. Саме тому B. Гладишев виокремлює значен-ня фантастичних творів і їх незамінність для вивчення в період прагнення до нового, невідо-мого. На думку вченого, наукова фантастика сприяє зростанню соціальної активності учнів, їх умінню розбиратися у складних життєвих проблемах, мислити творчо» [4, 83 – 85].  Ще один із важливих аргументів на користь беззаперечного значення фантастичної літера-тури як необхідного елемента у системі шкіль-ного виховання – це міфопоетичний світ фанта-стичного твору, який «може представляти со-бою єдність різних історичних культур, епох, що виконує пізнавальну функцію у процесі чи-тання. Нерідко фантастичний твір убирає в се-бе й національний колорит (наприклад, фанта-стичні романи О. Бердника), що потенційно ві-діграє значну роль у формуванні національно свідомої особистості» [8]. Таким чином, спосте-рігаємо, що твори української фантастики здат-ні максимально вливатися в доступну для чита-ча сучасність своєю широкою тематикою, про-блематикою, ідейно глибоким змістом.  Вивчення фантастики цікаве й актуальне з погляду психологічного літературознавства, що досліджує не тільки характеристику персо-нажів, а й з’ясовує характери самих письменни-ків-фантастів. Фахівці зауважують, що письмен-ники-фантасти – це люди з високим рівнем тривожності, стурбованості за майбутнє, що змушує їх думати про превентивні заходи запо-біганню невдач і неприємностей, які насува-ються. У вирішенні проблем, що постають на їхньому життєвому шляху, вони покладаються тільки на себе, не йдуть на поводу в групи і гро-мадської думки; можуть діяти сміливо і рішуче, без сумнівів. «Письменники-фантасти не вва-жають за потрібне притримуватися загально-

визнаних норм поведінки і моралі. В усіх їхніх вчинках багато нестандартного, неочікуваного і нетривіального [1, 199–200]. Маючи високий рівень інтелекту, в повсякденному житті вони поводять себе досить непрактично, мало уваги приділяють побутовим проблемам.  Крім того, вчені-психолінгвісти знаходять відповідність між описаними літературознав-цями особливостями фантастичного тексту і емоційно-смисловою домінантою автора. «Так, – зазначає В. П. Бєлянін, – опис небезпек, які ви-никатимуть у майбутньому, може бути пов’яза-ний з виявленою тривожністю; фантастичність, нереальність змістових побудов тексту може бути пов’язана з раціоналізмом і мрійливістю; незвичність запропонованих рішень, зазвичай пов’язують зі сміливістю і прагненням до домі-нування письменників як особистостей. Як пи-сав канадський фантаст Р. Бредбері, «найкращу наукову фантастику пишуть в остаточному під-сумку ті, хто чимось незадоволений в сучасно-му світі і виявляє своє незадоволення негайно і люто» [1, 200]. Саме слова Олеся Бердника, що «фан-
тастика – література мрії і передбачення, яка 
вчить читачів мислити неупереджено й пара-
доксально, вільно й розкуто, прагнути самовдо-
сконалення, готуватися до співжиття з людь-
ми великодушними, високодуховними, мудрими»; а висловлювання про завдання письменників-фантастів – подарувати «дітям нашим бодай 
іскру радості, співучасті в муруванні Храму 
Майбуття» – дають змогу чітко сформулювати мету, визначити мотивацію вивчення українсь-кої фантастичної прози всім, хто прагне стати високодуховною, мудрою людиною.  Метою нашої роботи є висвітлення за-вдань, основного змісту, структури, особливос-ті організації навчання на факультативних за-няттях за авторською програмою «Українська фантастична проза» (Лист МОН України від 13.10. 2010 №1.4/18-Г-715), тематичне і змісто-ве наповнення якого здійснено за хронологіч-ним принципом. Програму поділено на розділи відповідно до літературознавчої періодизації розвитку фантастичної прози в Україні як окре-мого літературного явища. Кожен розділ відк-риває оглядова тема про загальні тенденції ро-звитку фантастичної прози в певний період, їх чотири: ХІХ ст. – початок ХХ ст.; 1920–1940 рр. (довоєнний період); 1945–1960 рр. (повоєнний період); від 1960 – до 90-х років ХХ ст. (новий період); кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст. 
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(сучасний період). Виділено теми про життєвий і творчий шлях видатних письменників-фантастів, текстуальне вивчення їхніх творів за поданими анотаціями. Враховано три основні компоненти, з яких складається література як навчальний предмет: читання й вивчення літе-ратурно-художніх творів, вивчення основ теорії та історії літератури, оволодіння літературною мовою [6]. Варто зазначити, що вибір творів для текс-туального й самостійного вивчення можна об-говорити та визначити колективно, за бажан-ням учнів, під час з’ясування основних завдань вивчення тематичного розділу. Система факультативних занять під час поглибленого вивчення літератури сприяє ефе-ктивному розв’язанню проблеми індивідуаліза-ції навчання, оскільки найважливішою основою для цього є врахування можливостей, інтересів, типів нахилів учнів, направлень і масштабів виявлення ними своїх здібностей. Основоположними для створеної нами ме-тодики вивчення української фантастичної про-
зи у системі факультативних занять стали праці вітчизняних учених-методистів Т. Бугай-ко, Ф. Бугайка, Н. Волошиної, С. Жили, С. Неділь-ка, Є. Пасічника, С. Пультера, Г. Токмань про факультативи як нову форму вивчення літера-тури в школі, що допомагає піднести шкільну літературну освіту до вимог сучасної літерату-рознавчої науки і побудувати її на засадах су-часної психології. Найпершим завданням факу-льтативів учені вважали введення учнів у су-часне літературне життя. Крім того, факульта-тиви, разом з такими формами літературних занять, як читацькі конференції, обговорення цікавих для молоді книжок (якщо вони прово-дяться не формально), літературні гуртки з різ-номанітною і цікавою програмою, різного роду конкурси, літературні олімпіади і багато ін., поглиблюють цікавість до художньої книжки, сприяють вихованню й підготовки кваліфікова-ного читача. «А це означає – удосконалення специфічно читацьких якостей: відтворюваль-ної уяви, спостережливості, емоційної пам’яті, відчуття образного слова, вміння сприйняти ідею літературного твору саме такою, як вона виражена в образах» [3, 49]. Варто наголосити, що змістове наповнення факультативного курсу «Українська фантастич-на проза» дає змогу повно й широко зреалізува-ти і науковий підхід установлення міжпредме-
тних зв’язків «між змістом факультативних і 

основних курсів, між факультативними курса-
ми по вертикалі (з класу в клас), між факульта-
тивними курсами і суміжними навчальними 
предметами» [5, 20–21], оскільки різні види фантастичного жанру дають такий обшир нау-ково-технічної, історичної, футурологічної ін-формації, що вдумливий читач не промине про-аналізувати їх достовірність або вірогідність, порівняти стан науки певного періоду її розви-тку з науковими гіпотезами, які фігурують як реальні явища дійсності в художньому творі. І. Д. Звєрєв наголошував, що встановлення між-предметних зв’язків дозволяє опиратися на знання, які учні отримали раніше і в процесі факультативних занять, сприяє підвищенню наукового і методичного рівня викладання ос-новного курсу, активізує навчальну діяльність учнів, сприяє розвитку їх інтересів. Крім того, для факультативного курсу «Українська фантастична проза» відібрано ці-каві, захопливі, гостросюжетні твори фантасти-ки, які мають незаперечну художню вартість. Звернення до них викликане не тільки необхід-ністю безпосереднього зацікавлення учнів, а й 
можливістю пов’язати твори, що вивчаються, 
з історією розвитку всієї української літерату-
ри, залучити широкі літературні асоціації (на-приклад, В. Владко «Нащадки скіфів», Л. Кос-тенко «Скіфська одіссея», О. Блок «Скіфи»), про-вести думку про широкий і багатогранний роз-виток мистецтва, вічний його рух, сучасне зву-чання літературного твору. Л. Скрипачева вва-жає, що літературні паралелі допомагають уч-ням відчути, що «література, як і життя, – це вічний рух, літературний герой не йде в історію разом із своїм часом, це не сторонній, мертвий символ, жива думка. Справжній літературний твір переживає свій вік: людьми іншого поко-ління він осмислюється по-новому» [9, 65].  Знайомство учнів з творами українських письменників-фантастів дає широкі можливос-ті для постановки і обговорення важливих і мо-рально-етичних, і наукових, і філософських проблем, які хвилюють старшокласників. Нові, незнайомі імена письменників (наприклад, Т. Завітайло, Н. Тисовська, Д. Бузько, М. Дашкієв та ін.), різні епохи і світи (наприклад, епоха скі-фів, космічні світи, зоряні системи та ін.), нові твори уже знайомих українських письменників (наприклад, Ю. Яновський «Майстер корабля», В. Винниченко «Сонячна машина», М. Трублаїні «Глибинний шлях» та ін.), різноманітність об-разів-персонажів, багатогранність життєвих 
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проблем, можливість відчути атмосферу різних позаземних епох і цивілізацій. Важливо пам’я-тати слова К. Ушинського, який свого часу гово-рив, що для збудження інтересу, предмет має бути частково новим, частково знайомий уч-ням, оскільки нові факти й відомості не є єди-ними й постійними стимулами пізнавального інтересу. Новизну змісту як постійний стимул розвитку пізнавального інтересу у процесі дія-льності неможливо використовувати, тому іс-нують шляхи застосування іншого стимулу – повідомлення «нового кута зору, нового пово-роту, нової сторони явища, що висвітлює по-новому звичне знання, яке стало повсякденним і втратило свою гостроту новизни» [9, 66]. Крім змісту, на думку вчених, джерелом розвитку пізнавального інтересу до літератури є процес навчання, методичні форми його орга-нізації. Л. Скрипачева зокрема наголошувала, що активізація методів навчання, інтелектуа-льна й емоційна напруга, напруга думки й по-чуттів на факультативних заняттях – один із вирішальних факторів виховання інтересу до предмета: «На заняттях із літератури учні за-
лучаються до мистецтва, яке викликає певний 
емоційний відгук, торкаючись сфери людських 
почуттів. У цьому специфіка мистецтва і сила 
його впливу; робота над твором повинна буду-
ватися так, щоб донести не тільки зміст пев-
них понять, але й зачепити світ дитячих по-
чуттів. Чим сильніше мистецтво зачіпає по-
чуття, тим активніше його вплив на інте-
лект» [9, 67].  Факультативний курс має чітко виражений проблемний характер, тобто його побудовано так, що у процесі вивчення матеріалу розв’язу-ються певні естетичні, морально-етичні та літе-ратурознавчі проблеми. Тематика практичних занять, семінарів, конференцій спонукає слуха-чів бути активними, розвивати свої вміння й навички, на підставі виучуваних літературних творів робити висновки та узагальнення, усві-домлювати закономірності та логічну зумовле-ність розв’язання певної проблеми; виконувати різні види самостійної роботи. Отже, структурування тематичних розділів дає змогу реалізувати основні тенденції ство-рення програми, коли враховувались: важли-
вість самостійного читання для підвищеної літературної освіти, що забезпечує начитаність у галузі вітчизняної і світової літератури і є пе-ршим показником загальної культури (Список творів для самостійного читання передбачений 

Програмою); необхідність формування знань із 
теорії літератури і вміння застосовувати їх під час аналізу самої структури художнього твору в єдності його форми і змісту для більш глибокого осягнення ідейно-художнього смис-лу літератури; застосування дедуктивного 
принципу навчання: на заняттях це проявляєть-ся в оглядах, під час яких розкриваються вихід-ні теоретичні й історико-літературні поняття; потім у світлі цих основоположних літературоз-навчих понять вивчається монографічна тема про творчість письменника і явища конкретної поетики; можливість послідовної реалізації у 
навчанні сучасної методики: пізнавальна самос-тійність і творча активність учнів, формування складних умінь художнього сприйняття, аналі-зу й оцінки літературного твору і розвиток ін-тересу не тільки до літератур, а й до науки про літературу; науковість і проблемність як особ-
ливі принципи й шляхи вивчення змісту літера-
турного курсу: літературне життя певної епохи постає перед учнями в постійних зіставленнях ідей, образів, мотивів творчості письменників-сучасників, у постійних літературних аналогіях і паралелях, що активізують пам’ять і художнє мислення учнів, створюючи в їхній свідомості діалектичну картину суспільно-літературного процесу. Врахувавши специфічні особливості погли-бленого вивчення літератури, застосовуємо різноманітні методи і форми навчальної робо-ти, динаміка яких іде від читання і фронтальної бесіди на уроках до занять лекційно-семінар-ського типу. Найскладнішими, на думку вчених-методистів, є лекції, практичні заняття і семіна-ри, бо вимагають додаткової стійкої довільної уваги і відносно високого ступеня самостійнос-ті учнів, а також значного навчального часу і послідовної диференціації завдань. «Для допит-ливого учня, – зауважує Г. Воловникова, – зна-йомство з новими літературним матеріалом, тобто оволодіння новою художньою інформацією, досягається шляхом самоосвіти, а от формуван-ня складних умінь літературної роботи вимагає кваліфікованого педагогічного керівницт-ва» [9, 29]. Отже, учитель повинен поступово сформувати уміння учнів свідомо й зосередже-но слухати й конспектувати лекцію, у якій ви-світлюються в основному засадничі теоретичні й методологічні проблеми, розкриваються ос-нови системи знань з певної теми, що знахо-дять свій розвиток і застосування в практичній діяльності. Практичні заняття у свою чергу 
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дають можливість безпосереднього розвитку в учнів здатності художнього сприйняття шля-хом численних цілеспрямованих аналізів худо-жніх текстів. Крім засвоєння принципів і мето-дів наукового аналізу літературного твору, на практичних заняттях учні оволодівають прийо-мами роботи з документами, критичними й на-уковими текстами, мемуарами, розвивають біб-ліографічні навички й уміння. Семінар передба-чає самостійне вивчення учнями закінченого розділу навчальної програми; вимагає від стар-шокласників умінь самостійно й поглиблено вивчати й доповідати матеріал, а також брати участь в обговоренні, слухати доповіді й висло-влювання однокласників і добувати з них знан-ня. Застосування самостійної роботи під час вивчення української фантастичної прози як окремого літературного явища є найважливі-шим завданням на всіх етапах навчання, тому що «розвиток нахилів і здібностей, формування складних умінь можливе лише при безпосеред-ній діяльності людини». Саме тому методика навчання на факультативних заняттях перед-бачає застосування великої кількості робіт дос-лідницького характеру, невеликих лекцій (учительських, учнівських, спільних), семінар-ських занять з учнівськими доповідями та об-говоренням їх, завдань творчого характеру, що сприяє вирішенню важливої проблеми – відп-рацювання жанрового різноманіття самостій-ної роботи учнів, зокрема у новій сфері знання, яким стає фантастикознавство як наука, що вивчає фантастику як феномен культури (в ши-рокому сенсі), її минуле, сьогодення і майбутнє, характер її зв’язків з іншою літературою, літе-ратурним процесом, художньою культурою в цілому та соціумом; фантастикознавство охоп-лює не тільки літературний, й лінгвістичний, мистецтвознавчий і соціально-філософський аспекти; воно має яскраво виражену культуро-логічну складову [10]. Змістове наповнення ку-рсу «Українська фантастична проза», проблем-ний характер навчання забезпечують викорис-тання виховної цінності факультативних пред-метів, спрямованої на можливість учнів виби-рати напрями поглибленої навчальної роботи, на поліпшення взаємозв’язків учнів у класному та шкільному колективах; виховання людської особистості, її духовної багатомірності й чутли-вості, її спроможності до збереження самотото-жності людської спільноти, гуманістичних цін-ностей нації.  
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Логвиненко  Н .  
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ  
УКРАИНСКОЙ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

Украинская фантастика занимает важное место в современной культуре благодаря много-
функциональности жанра, многочисленным проявлениям в социокультурном пространстве. Фан-
тастические произведения способны максимально вливаться в доступную для читателя совре-
менность с их тематической широтой, проблемами и идеологически глубоким содержанием. Вве-
дение в учебно-воспитательный процесс школы факультативного курса «Украинская фантасти-
ческая проза» обусловлено гуманизацией и демократизацией образовательного процесса на совре-
менном этапе, обновлением содержания литературного образования, изменением психологических 
характеристик и когнитивных способностей учащихся, которые значительно увеличились по 
сравнению с прошлым. В статье представлены содержание, цель, структура и особенности орга-
низации обучения. 

Ключевые  слова :  интеллектуальная литература, образовательная деятельность, виды и 
формы самостоятельной работы, межпредметные связи, проблемный характер курса.  
Logvinenko N.   

MAIN THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS STUDY  
OF UKRAINIAN FANTASTIC PROSE IN HIGH SCHOOL 

Ukrainian fantastic occupies an important place in modern culture due to the multifunctionality of the 
genre, numerous manifestations in the sociocultural space. Fantastic works are able to maximally pour into 
the contemporary accessible to the reader with their thematic breadth, problems and ideologically profound 
content. Introduction to the educational process of the school of the optional course «Ukrainian Fantastic 
Prose» is due to the humanization and democratization of the educational process at the present stage, the 
renewal the content of literary education, changing the psychological characteristics and cognitive abilities 
of students, which have significantly increased compared to the past. The article contains the content, pur-
pose, structure and features of the training organization. 

Key words:  intellectual literature, educational activities, forms and methods of independent work, 
interdisciplinary communication, problematic course. Стаття надійшла до редколегії 11.05.2017  
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Стрімкі інтеграційні процеси у світовому освітньому просторі вимагають від сучасної системи вищої освіти озброїти її випускників комплексом синтезованих знань кращих куль-турних традицій інших народів світу з метою їх адаптації до національних традицій певної кра-їни та використання педагогічного досвіду в різних формах педагогічної практики. Педагогі-чні умови формування вокально-хорової підго-товленості майбутніх учителів музики у проце-сі фахового навчання є тими шляхами, які до-зволяють поліпшити впровадження розробле-ної методики у педагогічно-експерименталь-ний процес.  Доцільно зазначити, що поняття «умови» тлумачимо як: філософську категорію, що вира-жає ставлення предмета до довколишніх явищ, без яких він існувати не може. Умови також ро-зглядаються як: «правила, встановлені в якій-небудь галузі життя, діяльності; причина, об-ставина, від якої що-небудь залежить; вимоги, на які слід спиратись; ймовірна залежність від тих чи тих обставин або фактів; обстановка, у якій що-небудь відбувається; необхідна обста-вина, що уможливлює здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь» [3, 632]. У науково-методичній літературі проблема ефективної підготовки до практичної діяльнос-ті майбутніх учителів музики розглянута у різ-них аспектах. Розробка «педагогічних умов» 

пов’язана з необхідністю вирішення різномані-тних суто педагогічних проблем і в узагальне-ному трактуванні може бути визначена як: су-купність заходів, спрямованих на підвищення ефективності педагогічної діяльності. В. Андрє-єв наголошує на необхідності урахування у з’я-суванні змісту і сутності цього явища єдності суб’єктивного й об’єктивного, внутрішнього і зовнішнього, сутності та явища, а також їх обо-в’язкову усвідомленість [1, 112]. Базисною ос-новою дослідження є роботи науковців у сфері мистецької освіти (Е. Абдуллін, В. Андрєєв, Л. Масол, Г. Падалка, О. Ростовський, О. Руд-ницька, В.Шульгіна, О.Щолокова та ін.); методи-ки вокально-хорового навчання (В. Антонюк, Б. Гнидь, Н. Гребенюк, Л. Дмитрієв, П. Ковалик, А. Козир, Л. Куненко, І. Парфентьєва, А. Сар-кісян, З. Софроній, Ю. Юцевич та ін.); специфіки співацької діяльності вчителів музики (Л. Васи-ленко, Г. Голик, Ж. Дебела, В. Ємельянов, О. Ко-міссаров, К. Матвєєва, А. Менабені, та ін.). Метою статті є розкриття педагогічних умов ефективної підготовки майбутніх учите-лів музики до вокально-хорового навчання уч-нів загальноосвітніх шкіл. З цієї позиції педаго-гічні умови визначаємо як зовнішні і внутрішні обставини, чинники, сукупність заходів, що сприяють успішному перебігу певного явища, реалізація яких має на меті забезпечення успі-шного організаційно-педагогічного, дидактич-ного супроводу процесів формування вокально-

Л і нь  Є  •  Педагогічні умови формування вокально-хорової підготовленості  майбутніх учителів музики у процесі фахового навчання УДК 378.37:016 
Лінь Є аспірантка факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського  Національного педагогічного університету  імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна  
e-mail: yangyand@ukr.net 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ  
ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ  

ФАХОВОГО НАВЧАННЯ 
Стаття розкриває питання підготовки майбутніх учителів музики до вокально-хорової робо-

ти з учнями загальноосвітніх шкіл. Розробленні педагогічні умови ефективного формування вока-
льно-хорової підготовленості студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів, а 
саме: здатність до самооцінки професійного розвитку студентів у процесі музично-виконавської 
підготовки; заохочення та запровадження ініціативного шляху власного відбору вокально-
хорового репертуару для самостійного вивчення; забезпечення майбутніх учителів музики доста-
тніми знаннями щодо художньо-смислової інтерпретації вокально-хорових творів. Вищезазначен-
ні педагогічні умови забезпечують оптимізацію процесу вокально-хорової підготовки майбутніх 
учителів музики до роботи з школярами. 

Ключові  слова :  майбутні вчителі музики, вокально-хорова робота, учні загальноосвітніх 
шкіл, педагогічні умови, самооцінка, художньо-смислова інтерпретація. 
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хорової підготовленості студентів у процесі фахової діяльності.  Нами визначено, що вокально-хорова під-готовленість майбутніх учителів музики у про-цесі фахового навчання залежить від дотри-мання наступних педагогічних умов, а саме: здатність до самооцінки професійного розвит-ку студентів у процесі музично-виконавської підготовки; заохочення та запровадження ініці-ативного шляху власного відбору вокально-хорового репертуару для самостійного вивчен-ня; забезпечення майбутніх учителів музики достатніми знаннями щодо художньо-смисло-вої інтерпретації вокально-хорових творів. Педагогічна умова здатність до самооцінки 
професійного розвитку студентів у процесі му-
зично-виконавської підготовки є необхідною у практичній діяльності, адже аналіз власної дія-льності як процесу осмислення педагогічного досвіду є найважливішим і своєрідним інстру-ментом подолання існуючих в роботі трудно-щів, стимулом самовдосконалення. Тому розви-ток здатності вчителя музики до самооцінки є основною умовою для визначення кращих ас-пектів своєї професійної діяльності.  Формування у майбутнього вчителя музи-ки готовності до виявлення реально існуючих труднощів можливо за наявності спеціально організованої в цьому напрямку роботи викла-дачів у процесі музично-виконавської підготов-ки. Процесуальність самооцінки спирається на логічній прийом пізнання, який включає в себе розкладання ситуації на елементи, поєднання їх в єдине ціле, визначення причин і бачення перспектив їх розвитку. Аналіз власної вико-навської діяльності вибудовується з позиції кри-тичного ставлення майбутнього вчителя музики до професійної діяльності. Такий підхід вимагає наявності у майбутнього вчителя музики розви-нених аналітичних та асоціативних здібностей, самостійності, логіки. Процес усвідомлення май-бутнім учителем самого себе як професіонала базується на самопізнанні й здійснюються шля-хом самоконтролю, самодіагностики, осмислен-ня труднощів та рефлексії. Саме ці складові виді-ляються як основні елементи, що сприяють роз-витку здатності студента до самооцінки. З вищевикладених позицій розвиток здат-ності до самооцінки виконавської діяльності можна розглядати як складний багатофактор-ний аналітичний процес вивчення майбутнім вчителем педагогічного досвіду наставників, заснованого на самоконтролі, самодіагностиці, 

усвідомленні труднощів та оцінюванні подаль-ших перспектив самовдосконалення. У той же час цілеспрямований розвиток здатності до самоаналізу неможливий без організаційно-педагогічного забезпечення. Процес усвідом-лення майбутнім учителем музики самого себе як професіонала базується на самопізнанні та здійснюються шляхом самоконтролю, самодіаг-ностики і осмислення труднощів. Саме ці скла-дові ми виділяємо як компоненти, що сприяють розвитку здатності студента до самооцінки. Самоконтроль розглядається з точки зору по-чатковій стадії аналізу. Це пов'язано з тим, що контроль допомагає встановлювати невідпові-дність між нормативно заданими параметрами і фактичним станом. У зв'язку з цим самоконт-роль здійснюється шляхом порівняння ідеаль-ної моделі диригентсько-хорової діяльності та власних дій, що дозволяє майбутньому педаго-гу визначати суперечності. Ступінь освоєння основ аналізу власної дія-льності залежить від активної професійної по-зиції майбутнього учителя музики. Для її роз-витку в музично-виконавській підготовці необ-хідно використовувати інноваційні форми, які забезпечують розкріпачення, професійне само-ствердження і самовираження майбутнього фахівця. Важливість цього твердження полягає в тому, що в ході активної музично-виконав-ської підготовки у студентів формуються такі якості, як самостійність, логіка міркування, ана-літичне та асоціативне мислення, які необхідні для розвитку здатності до самооцінки. Всебічний фаховий розвиток студента, фо-рмування його відносин до вдосконалення про-фесійної діяльності відбувається в ході спілку-вання і музично-педагогічної практики з навча-льними вокально-хоровими колективами, які забезпечують прояви рефлексивної свідомості. Це пов'язано з тим, що природа самооцінки за-снована на відображенні освітньої діяльності, завдяки чому можна розглядати педагога-музиканта як суб'єкта, що усвідомлює свої дії, і як об'єкта, що здійснює професійну діяльність. Педагогічна умова заохочення та запрова-
дження ініціативного шляху власного відбору 
вокально-хорового репертуару для самостійно-
го вивчення сприяє активізації самостійної ро-боти студента. Оскільки хорова діяльність є колективною за природою, то усвідомлення навчального матеріалу (вокально-хорового ре-пертуару) через ініціативний шлях і світогляд кожного майбутнього вчителя музики є цілком 
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виправданим. Навчальні ситуації, їх цілі, дири-гентські завдання мають формулюватися з по-зиції конкретної особистості чи співацької гру-пи. Вибір хорового твору необхідно здійснюва-ти, спираючись на життєвий і вокальний досвід студентів. З емоційної точки зору такий репер-туар наближується до того, що становить над-звичайну особистісну цінність.  Вокально-хоровий репертуар і самостійна діяльність студента щодо його засвоєння пере-творюються на засіб професійного розвитку і самовираження особистості. Активне ставлен-ня студентів до вивчення хорового репертуару характеризується опрацюванням художньої інформації на основі своїх поглядів, інтересів і життєвих цінностей. Будь-які цінності повинні усвідомитися особистістю як її власні до того, як її спонукати до якої-небудь дії [2, 161]. Усі ці вимоги відповідають педагогічній умові заохо-чення та запровадження ініціативного шляху власного відбору вокально-хорового репертуа-ру для його самостійного вивчення. Шляхом ретельного відбору творів можна виховувати у студентів об’єктивно-критичне ставлення до їх художнього змісту, вміння відрізняти талано-виті твори від незмістовних і примітивних.  Самостійний підхід до опанування вокаль-но-хоровим репертуаром є профілюючим чин-ником у становленні особистості сучасного вчителя музики, формуванні його фахових яко-стей. Вирішення цієї проблеми є необхідним у ході музично-виконавської підготовки та в сис-темі диригентсько-хорової підготовки, і саме остання галузь є гарантом набуття неймовірно широкого спектра фахових умінь майбутнього вчителя музики.  Проблема заохочення та запровадження ініціативного шляху відбору хорового реперту-ару для самостійного вивчення студентів у сис-темі вокально-хорової підготовки стає вельми актуальною в умовах професійної підготовки майбутніх вчителів музики нової генерації. Го-ловною творчою лабораторією в системі хоро-вої підготовки студентів є клас хорового дири-гування, оскільки тут домінує індивідуальна робота викладача зі студентом та створюються відповідні умови для спрямування викладачем потреби та вміння самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів, формується її відповідний механізм та накопичується опе-раційний досвід. Ефективність роботи в цьому напрямку проявляється у сформованості вмінь студентів здійснювати аналіз хорових творів 

невеликих за обсягом із супроводом або творів дитячого шкільного репертуару, адекватно проводити відбір прийомів диригентської тех-ніки для їхнього мануального втілення, систе-матизувати методи проведення хорового прак-тикуму, що проявляється в оволодінні репети-ційними жестами та навичками хормейстерсь-кої риторики, вербальними та невербальними засобами спілкування з хором. Залучення студента до інтерпретації склад-ного матеріалу в творах великої форми розви-ває художній світогляд майбутнього вчителя музики. Йде формування вмінь використання техніки хорового диригування в усій різномані-тності її мануального втілення для розкриття художнього образу великої форми та створення власної диригентсько-виконавської інтерпре-тації; слідування принципу креативної варіати-вності при роботі над трактуванням великих форм. Чим вищий рівень самостійної музично-виконавської підготовки і чим більше елемен-тів творчості в структурі цієї діяльності, тим вищі її результати й тим ефективніше й динамі-чніше проходить процес навчання загалом. Педагогічна умова забезпечення майбутніх 
учителів музики достатніми знаннями щодо 
самостійної художньо-смислової інтерпретації 
хорових творів є важливою особливістю роботи керівників вокально-хорових колективів. Адже інтерпретація – це дослідницька діяльність, пов'язана з тлумаченням змістової, смислової сторони хорового твору на різних його структу-рних рівнях. Смисловий зміст досліджуваного хорового твору в інтерпретації виявляється через відповідний контекст на фоні сукупнос-тей вищого порядку. Наукове осмислення худо-жньо-смислової інтерпретації є одним з пріори-тетних напрямків сучасної музичної педагогіки. Теоретичне осмислення явища диригентської інтерпретації, яка є специфічним різновидом загальної музичної інтерпретації, відбувається із помітним відставанням. Теорія художньо-смислової інтерпретації визначає чотири скла-дові, що узгоджуються між собою — предмет інтерпретації; процес інтерпретації та резуль-тат даного процесу.  Художньо-смислова інтерпретація – це твор-че розкриття змісту мистецького твору, ступінь його розуміння, особливості його усвідомлен-ня. Основним завданням художньо-смислової інтерпретації є максимально-адекватне розу-міння задуму автора, зіставлення його зі смис-ловим ядром, представленім у творі, тобто не-
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Л і нь  Є  •  Педагогічні умови формування вокально-хорової підготовленості  майбутніх учителів музики у процесі фахового навчання обхідно виявити приховані автором нюанси. Для якісної художньо-смислової інтерпретації вокально-хорових творів майбутній вчитель музики, повинен працювати над своїм музич-ним розвитком, виховувати вокально-хорові виконавські навички, повинен розвивати твор-чу уяву, творче мислення, творче сприйняття хорового мистецтва. З цією метою йому необ-хідно постійно збагачувати свій слуховий дос-від шляхом прослуховування як інструменталь-них, так і вокально-хорових творів з наступним їх обговоренням. Зрозуміло, усе це вимагає від майбутнього учителя музики відповідної музи-чно-виконавської підготовки. Крім того, він має відвідувати концерти, оперні вистави, слухати музику, внутрішньо переживати її, осмислювати.  Засвоєння сучасних та класичних хорових творів, їхня інтерпретація, виконання, набуття знань стосовно закономірностей втілення худо-жнього образу, використання творчих завдань (проблемного характеру, рольових дидактич-них ігор, створення проблемних ситуацій тощо) сприяють розвитку фантазії, уяви студентів як основи художньо-смислової інтерпретації хоро-вих творів. Це, в свою чергу, формує емоційно-мотиваційну сферу, спонукає до задоволення власних художньо-естетичних потреб, активі-зує подальшу самостійну практичну роботу майбутніх учителів музики. Художньо-смислова інтерпретація невідді-льна від процесу виконавського втілення нот-ного тексту, завдяки їй увиразнюється не лише художній потенціал виконуваного твору, а й розкриваються виконавські можливості хоро-вого колективу. У ній набувають вираження і втілення естетичні принципи виконавця, його індивідуальні виконавські особливості. На цьо-

му, власне, ґрунтується варіативність інтерпре-таційних версій одного й того ж хорового тво-ру. Важливою є розробка поняття виконавської концепції твору, художньої цілісності твору та засобів створення такої цілісності. На основі мобільних ресурсів музичного тексту, його ва-ріативного потенціалу можливе створення ін-терпретаційної версії твору. Аналіз роботи з варіативним потенціалом музичного твору (динамікою, темпом, артикуляцією, фразуван-ням, агогікою, образною сферою) є важливою складовою індивідуального виконавського сти-лю хормейстера. Отже, розроблені нами педагогічні умови забезпечують успішність вокально-хорового навчання майбутніх учителів музичного мисте-цтва, а також середовище, у якому відбувається цей педагогічний процес. Адже, педагогічні умови не є причинами педагогічних явищ, вони лише здатні посилювати чи послаблювати дію причин, від яких залежить перебіг педагогічного явища, функціонування педагогічної системи. 
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Линь  Е   
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ  
ПОДГОТОВЛЕНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ В ПРОЦЕССЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  
Статья раскрывает вопросы подготовки будущих учителей музыки к вокально-хоровой рабо-

ты с учащимися общеобразовательных школ. Разработке педагогические условия эффективного 
формирования вокально-хоровой подготовленности студентов факультетов искусств педагоги-
ческих университетов, а именно: способность к самооценке профессионального развития студен-
тов в процессе музыкально-исполнительской подготовки; поощрение и внедрение инициативного 
пути собственного отбора вокально-хорового репертуара для самостоятельного изучения; обес-
печение будущих учителей музыки достаточными знаниями по художественно-смысловой интер-
претации вокально-хоровых произведений. Вышеозначенные педагогические условия обеспечивают 
оптимизацию процесса вокально-хоровой подготовки будущих учителей музыки к работе со 
школьниками. 

Ключевые  слова :  будущие учителя музыки, вокально-хоровая работа, ученики общеобразо-
вательных школ, педагогические условия, самооценка, художественно-смысловая интерпретация. 
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PEDAGOGICAL FORMATION VOCAL TERMS HOROVOY PODHOTOVLENOSTY  
FUTURE MUSIC TEACHERS IN THE PROCESS OF LEARNING PROFESSIONAL 
Pedagogical conditions of formation of vocal and choral music training future teachers in the course of 

professional training are the ways that can improve the implementation of the developed technique in 
teaching experimental process. It is advisable to note that the term «conditions» are defined as: a philoso-
phical category expressing attitude to the subject of nearby events, without which it can not exist. The condi-
tions are also considered as «rules set out in any field of life activities; reason circumstance from which 
something depends; requirements that should be based; probable dependence on one or the circumstances 
or facts; situation in which something happens; necessary factor that enables implementation, creation, 
creation of something or promote something. « In the scientific and methodological literature the problem 
of effective training to practice future music teachers discussed various aspects. Development of 
«pedagogical conditions» associated with the need to address a variety of purely educational problems and 
generalized treatment can be defined as a set of measures aimed at improving the efficiency of educational 
activities. The article is to outline the pedagogical conditions for effective training of future teachers of mu-
sic to vocal and choral training students in secondary schools. From this position, the pedagogical condi-
tions defined as external and internal circumstances, factors, a set of activities that contribute to the suc-
cessful course of certain events, the implementation of which is intended to ensure successful organizational 
and pedagogical, didactic support of the formation of vocal and choral training of students in the profes-
sional activity. Determined that vocal and choral music readiness of future teachers in the course of profes-
sional training depends on adherence to these teaching conditions, namely the ability to self professional 
development of students in the musical performance training; promoting and implementing proactive to-
wards their own selection of vocal and choral repertoire for independent study; providing future teachers 
with sufficient knowledge of artistic and semantic interpretation of vocal and choral works. Pedagogical 
conditions of ability to self professional development of students in the musical performance training is nec-
essary in practice, because the analysis of their own activities as a process of understanding the educational 
experience is the most important and unique tool for overcoming the existing difficulties in the incentive 
improvement. Therefore, developing the ability to self-music teacher is essential to determine the best as-
pects of their professional activities.Keywords: future teachers of music, vocal and choral work, the students 
of secondary schools, pedagogical conditions, self-esteem, artistic and semantic interpretation. 

Key words:  future teachers of music, vocal-choral work, pupils of secondary schools, pedagogical con-
ditions, self-esteem, artistic-semantic interpretation. Стаття надійшла до редколегії 01.05.2017 
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Особливе місце у системі педагогічної осві-ти належить професійній підготовці педагогів-дошкільників. Дослідження вітчизняних і зару-біжних науковців переконливо доводять, що якість дошкільної освіти впливає на розумо-вий, соціальний та емоційний розвиток дитини і є запорукою її успіху в подальшому житті. От-же, пріоритетним завданням державної політи-ки України має бути якісне оновлення профе-сійно-педагогічної підготовки вихователів до-шкільних закладів, яке має здійснюватися дво-ма головними напрямами: організаційною пе-ребудовою системи професійної освіти, а також удосконаленням змісту, організаційних форм і методів навчання. В даний час в теорії та прак-тиці дошкільної освіти відбуваються докорінні зміни, пов’язані з переглядом основних цілей і принципів творчого розвитку дітей. Практика роботи дошкільного навчального закладу ви-магає педагога, орієнтованого не так на уніфі-кований стандарт, як на розвиток творчих здіб-ностей кожної дитини, фахівця, що володіє еле-ментарними засобами діагностики, способами прогнозування творчого розвитку дітей, осно-вами корекційної роботи з дітьми; дослідника, спроможного до творчого застосування і розро-бки нових педагогічних технологій і методик.  Творчість є предметом аналізу багатьох учених, котрі досліджують природу цього фе-номена. В останнє десятиліття своє слово з про-блеми творчості сказали більш молоді філосо-фи, i серед них П. Крамар, О. Клепіков, T. Kучe-

рявий В. Ніколко, Б. Новіков та ін. Склалася тра-диція вивчення творчості у наукових універси-тетських центрах України – Києві, Дніпропет-ровську (Дніпрі), Одесі, Харкові. Аналіз публіка-цій, що стосуються творчості, дозволяє виділи-ти ряд важливих положень, які мають значення для розкриття її природи, сутності, змісту. Зок-рема, це питання про те, чи є творчість прерога-тивою тільки людини, чи вона властива й при-роді, є атрибутом буття взагалі? Ще й досі це питання не визначене остаточно. У «Енцикло-педичному словнику» Брокгауза-Єфрона від-значалось, що творчість «у прямому сенсі є створення нового. У такому значенні це слово могло б бути використано до всіх процесів ор-ганічного i неорганічного життя, бо життя – це ряд безперервних змін, i все, що оновлюється i знов народжується у природі, є продукт твор-чих сил» [2]. Я. Пономарьов стверджував, що творчість притаманна не тільки людській дія-льності, але й природі, що вона (творчість) складає основу усякого розвитку, руху, змін [7]. Що стосується проблеми творчості, у вітчи-зняній філософській, соціологічній, психологіч-ній літературі мають місце досить плідні зраз-ки застосування принципів системного аналізу у його сучасній інтерпретації. Зокрема, синерге-тичне розуміння творчості розробляє В. Ніколко. Треба зауважити, що автор дотри-мується розширеної трактовки феномену твор-чості, розглядаючи останню як одну з форм оновлення матерії [7]. Він зазначає, що особли-
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТВОРЧОЇ  
СПРЯМОВАНОСТІ ЯК ЯКОСТІ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

У статті розглянута природа творчої спрямованості як властивості і якості особистості, 
вивчено взаємозв'язок творчої спрямованості та творчої активності, розглянуті рівні активнос-
ті дитини (соматичний, психічний і ментальний), педагогічні умови розвитку творчої спрямова-
ності, сформульовані передумови до формування даного феномена в процесі різноманітних видів 
діяльності. Творча спрямованість як властивість особистості визначається генетичним досві-
дом (кодом) і природними задатками і як якість особистості, перш за все, обумовлена соціальним 
досвідом, набутим і здобувається дитиною постійно в умовах організованої та неорганізованої 
діяльності та в повсякденному житті. Автором розглянуто проблему креативності, що виступає 
як сукупність тих особливостей психіки, які забезпечують продуктивні перетворення в діяльності 
особистості. 

Ключові  слова :  творчість, особистість, креативність, активність, творча спрямованість, 
дошкільники. 
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вим родом змін в системах є інноваційні проце-си або метаморфози прояви нового, їх, специфі-чною особливістю є нелінійний характер та особлива форма прояву статистичності. Іннова-ційні процеси в неживій природі проявляються як нестаціонарні зміни, у живій – як еволюцій-ність, в суспільстві – як творчість [2; 6].  Поняття творчості має розглядатися не тільки як загальнонаукове, але і як педагогічне, яке відображає механізми активного ставлення людини до оточуючого світу і до самої себе. Творчість розглядається як продуктивна люд-ська діяльність, здатна породжувати якісно но-ві матеріальні та духовні цінності (С. Гонча-ренко), як діяльність, спрямована на самовира-ження і самоактуалізацію особистості (Д. Бого-явленська, З. Калмикова), як взаємодія – джере-ло будь-якого розвитку (Я. Пономарьов). Творчість як феномен буття – складне сис-темне явище, яке здійснюється у координатах, що охоплюють досить різні прояви суб’єктив-ного і об’єктивного світів. Людина – творча іс-тота, яка у більшій чи меншій мірі у процесі життєдіяльності реалізує свої внутрішні мож-ливості та свою творчу спрямованість. Метою статті є теоретичне обґрунтування проблеми формування творчої спрямованості особистості дитини в період дитинства. Творча спрямованість як властивість і якість особистості проявляється в єдності протилеж-них сторін: генетичної схильності (властивість особистості) і соціального досвіду (якість особи-стості). Протиріччя між природним творчим по-тенціалом і соціальними законами, диктують вимоги до творчої особистості, стають необхід-ною умовою для створення педагогічної моделі формування творчої спрямованості дитини до-шкільного віку. Специфікою творчої спрямова-ності є спрямованість особистості на пошук но-вих шляхів освоєння навколишньої дійсності, способів освоєння предметів і духовного сере-довища, способів оволодіння різними видами діяльності, які в кінцевому рахунку спрямовані на створення у дитини цілісної картини світу і на реалізацію її творчого потенціалу. У фізіології спрямованість розглядається як природна властивість особистості, прояв примітивної біологічної форми спрямованості у вигляді зацікавленості, чітко виражено по своїй специфічності, але нечітко за змістом, і прояв-ляється в якості потреби в чому-небудь (К. Пла-тонов). Генетично більш рання і фізіологічно більш проста ця форма є базисною основою всієї 

структури особистості і проявляється в її несві-домих процесах, які дитина не контролює. У психології спрямованість визначається, перш за все, як якість особистості (О. Асмолов), як властивість особистості, заснована на духовних або матеріальних потребах (М. Дьяченко), як домінуюче ставлення (В. М’ясищев), як основна життєва необхідність (Б. Ананьєв), як сукуп-ність стійких мотивів (О. Леонтьєв), як стриж-нева особливість особистості, її динамічна тен-денція, обумовлена мотивами людської діяль-ності, котрі в свою чергу визначаються її ціля-ми і завданнями (С. Рубінштейн). К. Платонов розглядає спрямованість як одну з підсистем динамічної структури особистості, в рисах якої проявляються, і вроджені задатки (властивість особистості), і індивідуально переломлене відо-браження суспільної свідомості (якість особис-тості). На думку автора, спрямованість як ціліс-ний прояв особистості, «в свою чергу включає в себе такі підструктури (форми), як зацікавле-ність, бажання, інтереси, схильності, ідеали, світогляд, переконання. У цих формах спрямо-ваності особистості проявляються і відносини, і моральні якості особистості, і різні форми пот-реб»[1]. Розглядаючи дану якість дитячої осо-бистості, науковці пов'язують її з естетичним інтересом, емоціями та почуттями, які проявля-ються в естетичних уявленнях і характеризу-ються виразністю [1]. Слово «спрямованість» в побутовому зна-ченні нерідко розуміється як незавершений процес, проте дана позиція є неправомірною з тієї причини, що в психології спрямованість розуміється як ядро, стержень особистості (С. Рубінштейн), активна позиція (Г. Щукіна), життєва позиція (Т. Коннікова). На думку науковців, відсутність спрямова-ності створює вакуум і викликає «інтелекту-альний, естетичний, творчий голод». Іншими словами, спрямованість визначається позицією, характеризується внутрішніми прагненнями, динамічними тенденціями, домінуючим став-ленням до окремих сторін навколишнього світу і різних видів діяльності. При цьому спрямова-ність у дошкільнят проявляється в дифузійній, інтуїтивній, ще не відомій формі, котра обумов-лена біологічними і фізіологічними потребами особистості, які можна, при певних педагогіч-них умовах, «усувати» на соціально значущі, духовні інтереси, установки, прагнення тощо. У розвитку творчої особистості особливу роль відіграє активність. Підтвердженням тому 
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існують різні погляди філософів і психологів. Наприклад, М. Бердяєв стверджував, що бог створив людину геніальною, і геніальність вона може розкрити в собі лише в процесі творчої активності [4, 40]. Аналіз теоретичних засад формування творчої активності студентів у процесі педагогічної діяльності засвідчив, що багатоаспектність поняття, що вивчається, ста-ло причиною виникнення різноманітних трак-тувань творчої активності. Більшість авторів (Н. Біла, Т. Волобуєва, С. Діденко, Г. Костюшко, Е. Сет, Ж. Сокольська, Е. Чугунова та ін.) визна-чають її як цілісну якість особистості, що скла-дається з комплексу емоційних, інтелектуаль-них, вольових компонентів та проявляється у творчій діяльності. Ряд дослідників (І. Гадалова, І. Кишинець, О. Киричук, Л. Лапіна, А. Петров) розглядають творчу активність у контексті со-ціальної активності, в якості її підсистеми. В дослідженнях В. Лозової, Р. Нізамова, Е. Карпової, В. Смагіна творча активність ідентифікується з поняттям «пізнавальна активність» або вважа-ється її складовою частиною, найвищим ви-явом [2]. Загальнонауковий аналіз дає змогу вважа-ти творчу активність однією з важливих ланок творчої діяльності, що здійснюється в ній та виражає прагнення і готовність особистості свідомо, добровільно виконувати ініціативні дії. Творча активність характеризується самос-тійністю, ініціативністю, творчим мисленням, новизною результату, оригінальністю, включає в себе потенційну та реалізовану активність. Виявлення творчої активності особистості мо-же бути ситуативним (в певних умовах, ситуа-ціях) або інтегральним (постійне виявлення в різних видах діяльності). У результаті вивчення науково-педаго-гічних праць визначена поетапність виявлення творчої активності, коли творча особистість проявляє інтерес, ініціативу, самостійність у виборі мети, у постановці музично-творчих за-вдань, у з’ясуванні засобів, характеру діяльнос-ті (новизна, оригінальність), її оптимізації (скорочення кількості дій, затраченого часу, сил), що супроводжується позитивним емоцій-ним забарвленням, натхненням. Творчу актив-ність відповідно до специфіки педагогічної під-готовки студентів ми розглядаємо як інтегро-вану якість особистості, що виражається в її прагненні та здатності до створення нового в різних галузях дитячої діяльності. У науковій літературі, де розглядаються вимоги до підго-

товки майбутніх фахівців, висвітлюються різні позиції щодо професійно значущих творчих якостей вихователя, його фахової підготовки (Л. Арчажникова, Н. Біла, А. Болгарський, Б. Бри-лін, Р. Джердималієва, С. Мельничук, О. Олек-сюк, Г. Падалка, О. Ростовський, О. Рудницька, Т. Стратан, Л. Хлєбнікова, В. Шульгіна, О. Що-локова та ін.)  Оновлення сучасного змісту дошкільної освіти спрямоване на підвищення вимог до рів-ня загальної і спеціальної теоретичної та прак-тичної підготовки фахівців, які організовують творчу активність дітей у дошкільних навчаль-них закладах різного типу. Фізіологи вважають, що розвивати творчу активність необхідно навіть у новонароджених. Мозок дитини становить 25% від мозку дорос-лого і особливо активно працює в перші місяці і роки життя. Активність охоплює практично всі сфери життєдіяльності дитини, тому можна виділити кілька класифікацій даного явища на основі різних підходів: а) на основі еволюційного роз-витку – біологічна, фізіологічна, психічна і ро-зумова; б) як властивість і якість особистості – природна і соціальна; в) як вид діяльності – фі-зична і розумова; г) як рівень прояву – соматич-на, психічна, ментальна [2]. Отже, активність дитини проявляється на різних рівнях, основні з яких соматичний, пси-хічний і ментальний, саме вони керують актив-ністю дитини, стаючи домінантними в той чи інший момент її діяльності. Як особливість і властивість особистості активність проявляється в енергійній, ініціати-вній діяльності, в тому числі і музичній. Як про-яв спрямованості вона висловлює особливий стан людини, її індивідуальне особистісне став-лення до дійсності [2], тим самим стає мимові-льним джерелом творчого початку в діяльності або спілкуванні у вигляді швидкого реагування на зміну обставин дійсності. У психології нерід-ко поняття «активність» застосовується для позначення: а) конкретної діяльності індивіда; б) готовності до діяльності; в) стану, протилеж-ного пасивності; г) ініціативності, тобто дії, за-снованій на внутрішніх імпульсах. Практично всі психологи виділяють як особливість актив-ності – енергію, динамічність, мобілізованість. Активність і спрямованість виступають як вла-стивостями, так і якостями особистості. Як вла-стивості вони залежать від індивідуальності, природної схильності, при цьому враховуються: 
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індивідуальний темп здійснення дії; схильність до напруженої діяльності; прагнення до різно-манітної діяльності. Як якості особистості вони засновані на придбаному індивідуальному дос-віді і проявляються в ритмічності дій, перевага надається якого-небудь виду діяльності, в ово-лодінні активними способами діяльності. Твор-чу спрямованість дітей старшого дошкільного віку можна визначити як динамічну тенденцію особистості, яка ґрунтується на творчій актив-ності, проявляється в різних видах фантазуван-ня в процесі самовираження. Загальний рівень творчого розвитку дошкільників залежить від широти інтересів при домінуючій спрямованості на один з видів об'єктів дійсності. За тверджен-ням психологів (Л. Божович), інтереси дошкіль-нят нестійкі, для них характерна постійна зміна видів діяльності, занять. Це говорить про те, що саме на даному віковому етапі починається роз-виток найрізноманітніших інтересів, активне освоєння навколишнього середовища і різнома-ніття проявів предметного і духовного світу. Ви-ходячи зі вищесказаного, можна стверджувати, що стійкість творчої спрямованості, як якості особистості, не може бути сформована в цьому віці, але основи закладаються саме у дошкільнят. Стійкість творчої спрямованості залежить від сформованості свідомості, стійкості емоційної сфери та активності дитини в різних видах дія-льності. При багаторазовому, педагогічно органі-зованому спілкуванні дитини з різноманітними об'єктами, при природному самовираженні і збе-реженні природної активності творча спрямова-ність набуває більш стійкого характеру. Таким чином, відношення являє собою шлях самореалізації особистості, самовиражен-ня є способом вияву творчого початку особис-тості, активність вказує на ступінь творчої спрямованості та виступає в якості основної освіти, «ядра», необхідного в розвитку творчої особистості. При цьому творча спрямованість особистості залежить від таких її характерис-тик, як: значимість, яка визначається наявніс-тю творчої мети; інтенсивність, яка залежить від розвитку почуттів, емоцій; дієвість, яка ха-рактеризується оволодінням способами дій (діяльності); широта, яка співвідноситься з уяв-леннями про різновиди дійсності; стійкість, яка визначається динамічними тенденціями і про-являється в унікальних для конкретної особис-тості способах освоєння дійсності. Які ж характеристики спрямованості при-таманні старшому дошкільному віку? На наш 

погляд, у творчій спрямованості можна зберіга-ти і розвивати всі її сторони. Оскільки вони проявляються на будь-якій стадії розвитку ди-тини, тому і враховувати їх необхідно в будь-якій діяльності, тільки ступінь, обсяг і глибина їх прояви можуть бути різні. Нерозвиненість однієї зі сторін творчої активності стає переш-кодою в творчому розвитку дитини як якості особистості, як основі її життєдіяльності, як показник її ставлення до навколишнього світу.  На основі теоретичного аналізу та педагогі-чної доцільності можна виокремити кілька ти-пів творчої спрямованості: 
– соматико-творчий (спонтанний, або ми-мовільний) тип спрямованості залежить від несвідомих процесів. Особистість не усвідомлює, але проявляє такі якості, як ритмічність, пластичність, легкість, гнуч-кість, виразність рухів, дій. Про таких дітей кажуть: «Спочатку зробить, потім подумає» або «Що ти знову накоїв?». У дитячому віці він проявляється у вигляді спонтанної діяльності, у дорослих харак-теризується в таких видах діяльності, як художник, столяр і т. ін.; 
– емоційно-творчий (чуттєвий, або енерге-тичний) тип спрямованості, що управляє підсвідомими процесами. Це проявляєть-ся в почуттях і емоціях. Особистості з ви-раженою емоційною спрямованістю во-лодіють почуттям такту, стилю і т. ін. Такий тип дітей відрізняється яскравими образними фантазіями і багатою уявою; 
– інтелектуально-творчий (усвідомлений, або пошуковий) тип спрямованості по-в'язаний зі свідомими процесами. Його характеризує логічність, ясність, точ-ність, виразність розумової діяльності особистості дитини, тобто креативність мислення як спроможність до зароджен-ня нових ідей, понять; 
– власне творчий (духовний) тип спрямо-ваності характеризується яскраво вира-женою надсвідомою діяльністю. Такі осо-бистості мають інтуїцію, розвинену уяву, яка проявляється в таланті. Нерідко вони виявляють дар передбачення. Власне творчого рівня може досягти зріла, муд-ра особистість. Такий тип спрямованості зазвичай притаманний геніальним осо-бистостям і на інтуїтивному рівні трап-ляється у дітей. Ми виділяємо наступні істотні якості творчої спрямованості осо-бистості, формування яких, на наш пог-ляд, є визначальними в старшому до-
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шкільному віці: а) інтерес як якість осо-бистості, що характеризується її спрямо-ваністю на яскраві предмети і явища; б) активність; в) самовираження; г) домі-нантність творчих процесів, які в певній віковій групі проявляються у вигляді фантазування.  Творча спрямованість особистості проявля-ється в діяльності, в момент зусилля, подолан-ня труднощів, тобто праці. Зупинимося на двох видах діяльності: фізи-чної та розумової, які відрізняються лише спря-мованістю. Фізична діяльність націлена на ін-туїтивний пошук вірних дій і пов'язана з сома-тичною активністю. Осмислення в даному ви-падку допомагає відчути насолоду від діяльнос-ті. Розумова діяльність пов'язана з максималь-ним напруженням духовних сил людини при мінімальних, точніше дрібних м'язових зусил-лях. При цьому і той, і інший вид діяльності на-буває творчої спрямованості за умови оволо-діння дітьми такими характеристиками, як темп, ритм, динаміка, гнучкість, витонченість, пластичність і т. ін. Практично всі дослідники з творчою спрямованістю пов'язують креатив-ність.  В дослідженнях Е. Поля Торренса, креатив-ність визначається як процес появи чутливості до проблем, дефіциту знань, їх дисгармонії, не-відповідності; фіксації цих проблем; пошуку їх вирішення, висунення гіпотез; нарешті, форму-лювання й повідомлення результату вирішен-ня. Він вважав креативність природним проце-сом, який порушується сильною потребою лю-дини у знятті напруження, що виникає у ситуа-ції невизначеності чи незавершеності.  Джо Гілфорд та Е.П. Торренс є основополо-жниками «психометричного» підходу до дослі-дження креативності. Це питання цікавило ба-гатьох відомих дослідників психології обдаро-ваності й серед них – І. Войнар, Е. Голубева, А. Кестлер, Т. Кудрявцев, А. Маслоу, В. Моляко, В. Суходольський, В. Татаркевич. Інтерпретація сутності поняття «креативність», подана знав-цем психології творчості Владиславом Татарке-вичем, є, на наш погляд, незважаючи на свою лаконічність, дуже вдалою. За Татаркевичем, творчістю є кожна дія людини, що виходить за межі рецепта [6]. Вітчизняні дослідники Т. Галкіна, Л. Олек-сіїва зазначають, що в найзагальнішому вигля-ді поняття креативності вміщує в собі минулі, супутні та наступні характеристики процесу, у 

результаті якого людина або група людей ство-рює таке, чого не існувало раніше [6].  Аналіз досліджень вітчизняних і зарубіж-них авторів (Д. Гетуельса, Дж. Гілфорда, Ф. Джексона, Е. Торренса, І. Фостера та ін.) при-водить до висновку, що креативність виступає як сукупність тих особливостей психіки, які забезпечують продуктивні перетворення в ді-яльності особистості. На основі класифікації Л. Терстоуна як зміс-товних компонентів творчої спрямованості, крім традиційних, можна виділити наступні види креативності: 
– лінгвістична креативність – здатність до словотворчості для освоєння і передачі інформації, а також стимулювання і збу-дження мови; 
– звукова креативність – здатність до осво-єння шумового, звукового і музичного світу, до звукової імпровізації і фантазу-вання; 
– просторова креативність – здатність ба-чити, сприймати і створювати в уяві об-рази об'єктів, предметів, явищ, сприйма-ти і створювати візуально-просторові звукові композиції; 
– тілесно-кінестетична креативність – здатність використовувати грацію, плас-тику рухів у вільному самовираженні під музику, володіння методами евритмії; 
– міжособистісна креативність забезпечує здатність слухати і чути оточуючих лю-дей і гнучко, вільно знаходити способи природного спілкування з ними; 
– внутрішньо-особистісна креативність являє собою здатність до заможного життя, прагнення до уяви і внутрішньої фантазії, втілення образів в активній творчій діяльності [5]. Становлення й формування креатива (творчої особистості) відбувається двома рівно-значними і взаємопроникаючими шляхами: через саморозвиток і вплив із зовні, наприклад, у формі виховних впливів на особистість у та-ких закладах як дитячий садок або школа. Кре-ативність дошкільника – готовність до непе-редбачуваних рішень, допитливість, здатність до коментування процесу та результату діяль-ності, мотивацію досягнень, розвинуту уяву, а також здатність до створення творчого образу, який відрізняється оригінальністю, варіативні-стю тощо. Щоб забезпечити розвиток креатив-ності у дітей дошкільного віку необхідно до-тримуватися певних організаційно-педаго-гічних умов: 
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– обов’язкове створення доброзичливої атмосфери спілкування педагога з діть-ми, дітей між собою і з педагогами; 
– широке використання з дітьми ігрових прийомів, сюрпризних моментів, дидак-тичних ігор з метою підтримки інтересу до процесу діяльності і до отримання певного результату; 
– підбирати такі дидактичні ігри, які не-суть позитивне емоційне забарвлення, розвивають інтерес до нових знань, ви-кликають у дітей бажання займатися розумовою працею; 
– побудова індивідуальних маршрутів по спіралі: на кожному наступному етапі ускладнюються завдання роботи і в кож-ному виді діяльності навички не тільки закріплюються, але і ускладнюються; 
– поступове ускладнення завдань для кож-ної дитини. Уся діяльність дитини, спрямована на твор-чість, повинна бути природним чином підтри-маною усіма дошкільними закладами, в подаль-шому шкільним середовищем, родиною й тією особою, що відіграє в житті дитини значущу роль. Науковець О. Дрозд вважає, що кожну дити-ну треба спостерігати у всіх можливих ситуаці-ях її діяльності, під час різних її занять, оскіль-ки творча діяльність може виявитись у кожній галузі (наприклад, література, музика, драма, балет, архітектура), у кожній царині (поезія, проза, малярство, спів тощо), на кожному уроці (мова, література, історія, математика) і в кож-ному місці, у кожній ситуації, словом – усюди. Тому, працюючи з креативами, слід бути спо-стережливим і обачним, зважати на висновки батьків, учителів-предметників, адже виявлен-ня творчо обдарованих дітей – тривалий про-цес. Тому обмежуватись психодіагностичними методами (тести Торренса «ШТУР», тести інте-лекту Векслера, Айзенка та ін.) замало, щоб по-вністю виявити креативність. Наукою та практикою доведено, що розви-ток креативності необхідно розпочинати з ран-ніх років, використовуючи наявний нахил ди-тини до праці. Саме цей нахил, з точки зору М. Лейтеса, є секретом дитячої обдарованості [4]. Чим раніше починається розвиток креативних здібностей, тим більше шансів на їх розкриття [2; 6]. На жаль, популярна фраза «талант себе проявить» не відповідає дійсності. Дослідження показують, що в ранньому віці діти часто при-

ховують свої здібності, якщо дорослі не оціню-ють їх належним чином. Істотне значення має те положення, що світ творчого життя практично невичерпний, оскі-льки невичерпний його об'єкт – багатство на-вколишньої дійсності, «а справжня широта сфе-ри емоційного життя кожного індивіда визна-чається не стільки кількістю значущих об'єктів, скільки широтою і глибиною» творчої спрямо-ваності. Отже, творчу спрямованість дошкільнят можна визначити як віковий прояв творчих здібностей, креативності, як властивість особи-стості дитини, обумовлена природними задат-ками, і як якість особистості, розвиток якої за-лежить від педагогічної установки на творче засвоєння досвіду попередніх поколінь. Творча спрямованість особистості дошкільника харак-теризується прагненням до пошуку нових спо-собів засвоєння навколишньої дійсності. 
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Лисовская  Т .  А .   
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

КАК КАЧЕСТВА КРЕАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ  
В статье рассмотрена природа творческой направленности как свойства и качества лично-

сти, изучена взаимосвязь творческой направленности и творческой активности, рассмотрены 
уровни активности ребенка (соматический, психический и ментальный), педагогические условия 
развития творческой направленности, сформулированы предпосылки к формированию данного 
феномена в процессе различных видов деятельности. Творческая направленность как свойство 
личности определяется генетическим опытом (кодом) и природными задатками и как качество 
личности, прежде всего, обусловлена социальным опытом, приобретенным и приобретается ре-
бенком постоянно в условиях организованной и неорганизованной деятельности и в повседневной 
жизни. Автором рассмотрена проблема креативности, что выступает как совокупность тех осо-
бенностей психики, которые обеспечивают продуктивные преобразования в деятельности лично-
сти. 

Ключевые  слова :  творчество, личность, креативность, активность, творческая направ-
ленность, дошкольники.  
Lisovska T.   

PSYCHO-PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE CREATIVE DIRECTION  
AS A FEATURE OF CREATIVE PERSONALITY 

The paper deals with the nature of the creative direction as a feature of personality, it studies the rela-
tionship of creative direction and creative activity, activity levels of child’s activity are considered (somatic, 
psychic and mental). The article contains pedagogical conditions of creative direction; it establishes the pre-
conditions for the formation of this phenomenon during various activities. Creative direction as the feature 
of the personality is determined by genetic experience (code) and natural instincts, and as a person trait it is 
primarily due to the social experiences and a child acquires it in terms of organized and unorganized activi-
ties and in everyday life. 

The specificity of creative direction is the direction of the individual to search for new ways of develop-
ment of reality, ways of assimilation of objects and spiritual environment, ways of mastering the various 
activities that ultimately are aimed at creating the child's integral picture of the world and realizing its 
creative potential. Updates of the modern content of preschool education are aimed at increasing the re-
quirements for the level of general and special theoretical and practical training of specialists who organize 
creative activity of children in pre-school educational institutions of various types. As a feature of character 
of the personality, activity manifests itself in vigorous, initiative activity, including musical activity. As a 
manifestation of direction, it expresses a particular state of a person, his individual personal attitude to re-
ality, thereby becoming an involuntary source of creativity in activity or communication in the form of a 
quick reaction to changing circumstances of reality. 

The author considers the problem of creativity, which acts as a set of those features of the psyche that 
provide productive transformations in the activities of the individual. Science and practice have shown that 
the development of creativity must start from an early age, using the child's inclination to work. 

Key words:  creativity, personality, creative, active, creative orientation preschoolers. Стаття надійшла до редколегії 11.04.2017 
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The strategy of language learning in the higher school of Ukraine is incorporated into the Bologna educational space, wherein a competency-based approach is a mainstream among other didactic trends. Therefore, since the end of the last century, the language education of Ukraine has paid more attention to the theoretical prerequisites and prac-tical aspects of implementing a competency-based foreign language teaching / learning paradigm. Having analyzed the scientific and pedagogical sources and archival documentation we found the awakening of the research interest in a compe-tency-based approach in the linguistics and lan-guage education of Ukraine to coincide with the 1990’s, while the in-depth reflection of the idea and content of competence-centered education to be fixed at the time of joining the Bologna Process. Meanwhile, as far as the competence-building teaching / learning theoretical foundations are thought comprehensively and the best practices of its implementation are studied, many problematic, highly contradictory aspects, which reveal the am-biguity of this approach in education, emerge full blown. In particular, the academic, pedagogical and expert community has not established a relatively 

consolidated standpoint regarding the didactic ide-ology, terminology and conceptual potential of a competency-based educational model. As a result, the linguists and language educators represent a competency-based approach along with a complex of contradictory interpretations, questionable ver-sions and somewhat simplistic views. In the cir-cumstances concerned, on the one hand, there opened up a discussion space, stimulating a scien-tific inquiry, however, on the other hand, the het-erogeneity of the research concepts does not clar-ify the issue of the future didactic use, whereas the intellectual resource, inherently developed in the approach, seems to be considered promising in pedagogy. To know prospects for the development and improvement of the mentioned model in language training opens the door for building a competence-centered didactic project. The special emphasis within the latter is assumed to place on contexts, which mostly correspond to the growing socio-cultural, economic and anthropological trends. In this case, there is a need for transforming the com-petency-based approach system, revising and re-registering the most topical – ideological, episte-
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The paper focuses on the most promising theoretical, organizational and pedagogical trends of building 
foreign linguistic competence in Ukrainian higher school students. The scholarly importance of conducting 
innovative studies is noted. A number of practical measures aimed at overcoming some problematic ques-
tions in a competency-based approach is proposed. In particular, a number of ideas concerning the pros-
pects of competence-centered language education is introduced: 1) modernizing a competency-based learn-
ing ideologeme through the super-concept of human competence; 2) foregrounding the philosopheme 
«work»; 3) ordering definitions; 4) creating foreign language active and passive grammars and developing 
a competency-based linguistic specialization; 5) measuring inclusive education issues with the process of 
building foreign linguistic competence; 6) making foreign language training methodology and methods 
relevant with social requirements and requests for molding necessary competences; 7) developing the prin-
ciples and technologies of a competency-based learning strategy in accordance with «hypermodern» epoch 
realities. Innovative methodological developments, reckoning the cognitive abilities of Ukrainian higher 
school students, are noted to be guided while implementing the mentioned ideas. Studying individual lin-
guistic and cognitive abilities is established to open prospects for improving the process of building foreign 
linguistic competence in higher school students. Arranging pedagogical activity, as well as preparing educa-
tional and methodological materials are stated to be carried out considering personality mental character-
istics. The paper presents possibilities for molding students' foreign linguistic competence in the aspect of 
such unsolved problems as «language and hereditary linguistic abilities», «language and brain», «foreign 
linguistic competence and ethno-social context», etc. 

Key words:  competency-based approach, foreign linguistic competence, competency-based educa-
tional model, human competence, life support of man, competence concept sphere. 
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mological, methodological, etc. – aspects. It re-quires: 
I. Extending the ideological space of compe-tency-based language education, giving additional content to a competency-based learning ideolo-geme, aligning the ideologeme with a human com-petence superconcept. In keeping with this ap-proach, one should focus on overcoming a prag-matic modus, inherent in a competency-based ap-proach, or including the modus in the anthropo-centric and existential area of expertise. Here it should be focused on a number of theses:  a) science, including didactics, bearing an indi-rect relation to scientific knowledge, evolves in a consistently spiraling, internally integrated forma-tion in the history of knowledge. According to Leo-nardo da Vinci, the essence of science is correlated with original sources as the only and absolute rea-son of scientific rigor: «science is such a rational reasoning, which originates from its last funda-mentals, besides of which there can be nothing else in nature that would be no part of this science» [2, 191]. Such concept articulates that the scien-tific / scientific and pedagogical phenomena should be considered primarily in relation to historical determinants, i.e. through the ages, against the background of the previous notions and concepts, similar in content;  b) proceeding from this, one should concen-trate on finding the genesis of the concept, object or phenomenon, which has been determined as a competency-based approach in linguistics and lan-guage education. It is the historical context of the studied didactic / linguistic subject that serves a fundamental basis to open up completely new, not actualized and not entertained, facts, semantic fac-ets, cultures of interpretation, etc. Therefore, for example, N. Chomsky, who put forward an idea of the competence of a language, drew attention to W. von Humboldt's thought of «hidden compe-tence», thereby, he established the tradition of con-sidering a competency-based scientific / edu-cational ideology within the historical continuum. In the future, within the framework of this tradi-tion, one should focus on the period of ancient lin-guistics and language education, the works of R. Descartes, M. Heidegger, L. Wittgenstein, phe-nomenologists and hermeneutisists, national schol-ars, etc. – on that segment of scientific thought, wherein a language is supposed to be inherent in human beings as self-known and natural phenome-non. As H.- G. Gadamer puts it: «The language one masters is such that one lives within it, that is, 

«knows» what one wishes to communicate in no way other than in linguistic form. «Choosing» one's words is an appearance or effect created in com-munication when speaking is inhibited» [1, 87]; c) a word/concept «competence» or «compe-tency» was known and chosen long before it was put into scientific practice, as this word/concept has always existed in the semantic variety and for-eign language significance; d) commercially, at this point in the socio-economic development of civilization, competence is highly valued if it is associated with science as the most «sold» branch in the area of life support, while some other (not so knowledge-intensive) types of competence (technical, pedagogical, labor-intensive, etc.) are less competitive. Such an obser-vation is aimed at developing the scientific cogni-tive types of linguistic / foreign linguistic compe-tence, that requires special research in the areas of language pedagogy, psychology and economics; e) the roadmap for developing a competency-based language training conceptosphere is associ-ated with the structure-forming principle of com-petence ideology, and thus, should be considered in terms of human competence. In our opinion, a number of very problematic contexts of a compe-tency-based approach is caused by the lack of ideo-logical and didactic as well as philosophical and pedagogical kernel – the concept of human compe-tence. After all, each type of restricted professional or global competence is inseparable from the exis-tential being of a person, that is, from what, one can characterize as an anthropologically ontologi-cal competence of man. M. Heidegger in his works «The Age of World Picture», «On the Way to Lan-guage», «A Dialogue on Language between a Japa-nese and an Inquirer», etc. highlights the fact that, on the one hand, the existence of being is not within the sphere of human competence, but, on the other hand, the linguistic personality is directly connected with the life of language as a receptacle for the existence of being. This requires to consider the competency / competence of man in terms of a linguistic area. In general, to develop the idea of implementing the concept of human competence in the educational competence-centered strategy should be performed within such a formula as: «Human competence» is a vital dynamic balance of genetic, social and ontological pre-attitudes, which are updated in human life support; f) human life, human life support are corre-lated with the essence of a language, which, accord-ing to M. Heidegger, is made up of ontological fac-
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tors («the House of Being»), that is particularly relevant and is worthy of detailed consideration through the lens of W. von Humboldt, N. Chomsky's ideas about a language as a hidden, innate and gen-erative apparatus. In this context, a linguistic com-petency / competence manifests itself as an onto-logical reality associated with the social one. 
II. To revise «work» philosopheme ideas within a competence concept sphere, as the phi-losopheme is implicated in such notions as «qualification», «profession», «specialization», «standard», «result», «competency», competence, etc. In our opinion, a global anthropocentric sense should be given to the issue of work, as work activ-ity is broadly synonymous with the concept of life in its great diversity. Moreover, at present the role and importance of work in the cultural, economic and educational space of various social systems are overestimated; the semantics of work is saturated with new – post-industrial – connotations in the mobile, «fluid» information-dependent, modern man's mentality. For example, if a few decades ago machine technology was qualified as labor-saving device, today it is referred to the loss of jobs and lack of means due to a tremendous intellectual and technological development; it's no exaggeration to say that creating a high quality machine translation can eliminate translation / interpretation profes-sion, resulting in the loss of a linguistic compe-tence. This reality will undoubtedly require cor-recting the process of building foreign competence. Such a reassessment of the prospects for develop-ing market and the notion of work is pragmatic, it fill a competency-based concept sphere with minor-utilitarian, although socially significant ideas. However, in the future this view will probably be changed, reoriented in the ontological direction: the subject of the «stomach» will be replaced by an existential topic, opening up great opportunities for building work, vitally important competences – «So long as work is schematic and monotonous, the future cannot appear in any other aspect than an empty stomach feeling. But as soon as it becomes necessary to understand work as a simple and self-valuable principle of being, it must be recognized that the possibilities for its realization are infi-nite» [3, 16]. 
III. Bringing a competency-based approach nomenclature in line with scientific accuracy. Defi-nitions in competency-based education are re-ported to be in the crisis point: the fundamental terms («competency» and «competence») are se-mantically heterogeneous, ambiguous in the con-

tent, contradictory interpreted, that is subse-quently reflected in the interpretation of the less global concepts of competency-based learning, such as communicative / sociocultural / foreign linguistic and other competences. It results in ter-minological collisions, when scientists view similar subjects, objects or phenomena in different catego-ries, or when the alone term covers contradic-tory / incompatible questions. The amorphous ter-minology environment negatively affects the qual-ity of scientific and pedagogical discourse. There-fore, a priority tasks of competency-based foreign language training involves the convergence of vari-ous approaches to interpreting especially two fun-damental terms and adopting relatively universal definitions. While solving this problem, in our opinion, one should rely on the initial scientific and theoretical guidelines which have determined the essence of competency-based learning ideas in lan-guage education. As such two main contents are advisable to be used: generative (N. Chomsky and others) and pragmatic (D. Hymes and others). In this case, the scientific and pedagogical community can achieve some consensus on generalizing the main terms. In our understanding, in generativism competency-based learning terms would take the following wording: 1. A linguistic competency is inherent, infi-nitely variable knowledge of linguistic forms; it is a genetically / ontologically predetermined reality generating a speech act. 2. Linguistic competence is a social genetic speech reality or the personal actualization of lin-guistic competence under certain specific social circumstances, extended in the spirit of the place / time. This definition brings about the opportunity for relieving a number of problems related to dis-tinguishing or identifying the concepts of compe-tency and competence, whose relationship can be formulated as lingual-to-bilingual communications 
(reduction). Within this framework, it is fair to say that a linguistic competency is a repertoire (code) of genetically inherited, implicit (subconscious) psycho-mental and physiological pre-attitudes, which are modeled in an explicit quaternary – up-bringing, education, social medium and the epoch («the spirit of time»); they are directly imple-mented in personality's life-support speech acts – competences. Thus, a competency is a personality's genetic code which is retransmitted and actualized during upbringing, education and social economic life over a particular period of time. Retransmis-
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sion is a process of transferring the hereditary en-ergy of a competency (a competency matrix) into life support energy, i.e. into competence as an ac-tivity. In this process, a competency continuously transforms into competence, that reveals their identity. A linguistic competency / competence is the genetic code of a personality, which is continu-ously manifested in the life-support process. As for the main terms qualitative parameters pragmatic interpretation we offer such wording as: 1. A linguistic competency is a) the array of mastered / acquired (knowledge, psychological, ethical, behavioral, motivational, existential, onto-logical, etc.) resources developed during learning; b) the sphere of social reality, wherein the life-support of a linguistic personality is realized. 2. Linguistic competence is a speech act. The quality of linguistic competence is assessed in rela-tion to social conditions and requirements, as well as professional standards and qualifications. The suggested formulae of the fundamental concepts generative and pragmatic expression are complemented each other, and, in our opinion, they agree in substance. 
IV. Substantiating the affectation, the scientifi-cally produced haphazard of controversy between the so-called. EKS (expertise, knowledge and skills) system and a competency-based approach in lan-guage education. This aspect focuses on the con-tent and conceptual contiguity of the approaches. Indeed, aside from definitions, which are, as men-tioned above, vague in the competence ideosphere, a competency-based approach by reason of its ex-tension has been derived from the model of univer-sal all-round education, combining the idea of cre-ating the «expertise, knowledge and skills» triad as an absolute education imperative. Probably, we should analyze some research works, designating the EKS and competency-based learning models similarity, or simply considering the competence strategy to be not original. Such scientists as Ye. Milerjan, A. Leont'ev, L. Vygotskij, L. Shcherba and others considered the issues of molding an active linguistic, qualified, well-rounded personal-ity to be priority and terminologically expanded in the EKS educational doctrine; due to its intention-ality the EKS training involves employing a variety of effective methods and technologies for building foreign linguistic competence. As the EKS language training model has proved its pedagogical effi-ciency, both to de-emphasize and exaggerate its importance would be recklessly. In addition, the very opposition of the EKS and competency-based 

doctrines seems to be groundless. After all, the idea of building special, socially or professionally in-duced linguistic competences has been seamlessly introduced in the systematic development of lin-guistic knowledge-skills. In this connection, com-petency-based education can be regarded a periph-eral, modernized element, embedded in the global EKS – educational structure. At the same time, it can be observed that the spectrum of linguistic competences is very limited, whereas the potential of human linguistic competence as well as the space of speech activity are infinite. A competency-based approach as one of the educatory trends is thought to be implemented in the EKS model of foreign language training, as it would significantly expand the prospects for the improvement of higher foreign language education in Ukraine. 
V. Conducting the comprehensive discussion, theoretical development and creation of compe-tence-oriented active and passive grammar text-books. Nowadays, one should ultimately actualize and realize L. Shcherba's idea of creating passive and active grammars. A passive grammar, as envi-sioned by L. Shcherba, reflects the formal and func-tional structure of the language system, while the active one, relating to speech activity, practises people in using linguistic forms.  
VI. Implementing the project of creating com-petence-based training linguistic specifications. The idea of preparing professional specialized competence-oriented linguistic, most notably lexi-cal, materials is directly correlated with building foreign linguistic competence. To implement it, one should, first of all, systematize the set of profes-sional competences in correspondence with the national qualification framework. Hereafter, with due regard to the specificity of any given profes-sion, standards, features, regulatory parameters, etc. one should select the actively managed lexical and grammatical material of two types: central (including performative) and peripheral or denota-tive. The activity rate of using competence-oriented language materials is determined through applying various methods of analysis and data processing, for example, mathematical statistics. Any lexical / grammatical unit usage frequency guides creating central or peripheral linguistic con-tent. Certainly, in this case the patterns constitute a linguistic center, whereas the less used vocabulary / syntactic constructions belong to the periphery.  As educational materials, we propose creating the English – Ukrainian, German –Ukrainian, etc. frequency dictionaries of linguistic competences, 
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and also launching (as envisioned by academician L. Shcherba) specialized (metallurgy, medicine, maritime science, etc.) series, for instance, «The Active English Grammar of Professional Compe-tence». This raises the possibility to make a perma-nently modifiable English – Ukrainian / Ukrainian – English linguistic professional competences / com-petencies pool (LPCP). In addition to the above mentioned aspects, studying and developing the other, perhaps, not enough actualized problems, such as «language and hereditary linguistic abilities», «language and 

brain», etc. offer the greatest promise for building students' foreign linguistic competence. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

У ВНЗ УКРАЇНИ 
У статті відображаються найбільш перспективні теоретичні та організаційно-педагогічні 

напрями формування іншомовної компетентності студентів ВНЗ України. Відзначається науково-
дидактична значущість проведення інноваційних досліджень. Пропонується низка практичних 
заходів щодо подолання деяких невирішених в компетентнісному підході проблем. Вносяться ідеї, 
що визначають перспективу формування іншомовної компетентності студентів. Визначається 
актуальність постановки та розвитку проблеми «компетентність людини» в контексті компе-
тентнісно-центричної іншомовної підготовки. Намічаються інноваційні орієнтири модернізації 
викладання іноземних мов у вищій школі України. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, іншомовна компетентність, компетентнісно-
орієнтована освітня модель, компетентність людини, життєзабезпечення людини, компетент-
нісна концептосфера.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ В ВУЗАХ УКРАИНЫ 

В статье отражаются наиболее перспективные теоретические и организационно-
педагогические направления формирования иноязычной компетентности учащихся вузов Украины. 
Отмечается научно-дидактическая значимость проведения инновационных изысканий. Предлага-
ется ряд практических мер по преодолению некоторых нерешенных в компетентностном подходе 
проблем. Вносятся идеи, определяющие перспективу формирования иноязычной компетентности 
студентов. Выделяется актуальность постановки и развития проблемы «компетентность чело-
века» в контексте компетентностно-центричной иноязычной подготовки. Намечаются иннова-
ционные ориентиры модернизации преподавания иностранных языков в высшей школе Украины. 

Ключевые слова: компетентностный подход, иноязычная компетентность, компетентно-
стно-ориентированная образовательная модель, компетентность человека, жизнеобеспечение 
человека, компетентностная концептосфера. Стаття надійшла до редколегії 10.05.2017  
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Проблема формування духовно-моральних цінностей особистості у нашій країні сьогодні, як ніколи, актуальна. Особливо, якщо йдеться про молодший шкільний вік, коли формується духовно-моральна основа майбутнього грома-дянина нашої держави. Метою сучасної освіти має бути не лише залучення дитини до науко-вих і культурних досягнень людства. Її метою є одночасне формування високодуховної, вільної і відповідальної особистості. Індивідуальність особистості полягає у тих духовних цінностях, якими наповнена її душа. Духовні цінності фор-муються у ранньому дитинстві. Під духовними цінностями молодших школярів ми розуміємо психологічну характеристику, що виражає при-хильне ставлення дітей до загальнолюдських ідеалів Добра, Справедливості, Краси, а також прагнення до самовдосконалення та регулю-вання повсякденної поведінки з позицій висо-кої моральності. Сьогодні стає очевидним, що стан сучасного суспільства характеризується глибокою кризою духовності, яка охопила всі сторони життєдіяльності людини. Тому необ-хідність дослідження формування духовних цінностей молодого покоління усвідомлюється як актуальна проблема сучасної педагогіки.  Одним з ефективних засобів формування духовних цінностей дітей молодшого віку є на-вчання церковному співу, який втілює в собі загальнолюдські цінності, несе яскраво вираже-ну естетичну спрямованість, дає дітям знання історії та витоків культури своєї країни; допо-магає звернутися до совісті, добра, краси, шля-

хетності, внутрішньої дисципліни; сприяє роз-витку почуття любові і співчуття до людей; на-вчає уважного і дбайливого ставлення до при-роди; виховує почуття краси, гармонії; попов-нює слухове сприйняття новими інтонаціями, образами. «Церковний спів відкриває дітям світ музичного мистецтва і робить доступним розу-міння його краси» [2, 5].  Формування духовних цінностей молодших школярів через навчання церковного співу сприяє більш повному використанню інтелек-туального, мотиваційного, емоційного, творчо-го та діяльнісного потенціалу. Найбільш ефек-тивною формою у цьому процесі, на нашу дум-ку, виступає робота недільної школи, яка ство-рює умови для формування духовних цінностей учнів початкових класів.  Навчальний процес вокально-хорового спі-ву молодших школярів в умовах недільної шко-ли має ряд специфічних особливостей і законо-мірностей, що визначають її ефективність.  Аналіз робіт з музичної педагогіки свідчить про наявність наукового підґрунтя для вирі-шення проблеми формування духовних ціннос-тей молодших школярів у процесі вокально-хорового навчання. Проблема духовних ціннос-тей особистості на основі культурних традицій розглядалися у працях В.Андрущенка, І. Беха, О. Бондаревської, І. Зязуна, В. Лугового та ін..; щодо питань системи педагогічних принципів музично-освітнього процесу звертались фахівці в галузі музичної педагогіки: А. Болгарський, А. Козир, Г. Падалка, В. Орлов, О. Олексюк, 
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ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ  
ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  
У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО НАВЧАННЯ 

У статті розглянуто педагогічні принципи, що визначають, специфіку, зміст і способи органі-
зації педагогічного процесу вокально-хорового співу учнів початкових класів в умовах недільної 
школи. Висвітлені характеристики визначених загальнопедагогічних та специфічних принципів 
навчального процесу вокально-хорового співу на основі духовних піснеспівів. Духовні піснеспіви розг-
лядаються нами не тільки як зручний матеріал для формування вокально-хорових знань, умінь та 
навичок, але і як виховний потенціал і можливості його реалізації у процесі вокально-хорового на-
вчання учнів початкових класів. Отже, лише комплексне забезпечення визначених педагогічних 
принципів може стати основою для вирішення проблеми формування духовних цінностей у процесі 
вокально-хорового навчання молодших школярів. 

Ключові  слова :  принципи, духовні цінності, церковний спів, недільна школа, молодші школярі. 
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Т. Танько, В. Федоришин, В. Шульгіна, О. Щоло-кова та ін.. Вагомий внесок у розвиток дитячого вокально-хорового мистецтва внесли українсь-кі композитори-музиканти, а саме: В. Верхо-винець, П. Демуцький, С. Дрімцов, О. Дзбанів-ський, П. Козицький, О. Кошиць, М. Леонтович, Б. Лятошинський, Я. Степовий, Л. Ревуцький, К. Стеценко, В. Барвінський, С. Людкевич. Їх твори для дітей і молоді посіли чільне місце в репертуарі учнівських хорів України. Важливи-ми для нашого дослідження є праці щодо проб-лем вокально-хорового навчання учнів почат-кових класів (О. Апраксіної, В. Шацької, Д. Лок-шина, Г. Стулової, Д. Огороднова та ін.;) Ґрунто-вний матеріал для церковно-співочої практики, можливості її розвитку висвітлили у працях сучасні музикознавці, регенти Д. Болгарський, І. Сахно, А. Грідненко, О. Тарасенко, О. Кири-ченко та ін.  Однак, принципи і умови забезпечення процесу формування духовних цінностей моло-дших школярів під час вокально-хорового на-вчання в умовах недільної школи розроблені недостатньо. Одна з причин такого стану справ, на наш погляд, криється у використанні недо-статньо ефективних методик вокально-хоро-вого навчання, що не враховують психофізіоло-гічні особливості дітей молодшого шкільного віку і не відповідають основним вимогам, що висуваються до організації процесу навчання, таким, як спадкоємність, послідовність і систе-матичність. Тому маємо підстави вважати, що необхідно шукати методи вдосконалення педа-гогічних умов і принципів формування духов-них цінностей учнів початкових класів у проце-сі вокально-хорового навчання. Отже, метою даної статті є визначити педагогічні принципи формування духовних цінностей молодших шко-лярів у процесі вокально-хорового навчання. Одним із надсуттєвих завдань навчання вокально-хорового співу у недільній школі є формування духовних цінностей учнів початко-вих класів на основі вивчення духовних пісне-співів. Піснеспів – це складова богослужіння, призначена для співового виконання: акафист, алилуарій, антифон, ірмос, іпакой, канон, кон-дак, причасний, прокимен, псалом, стихира, тропар тощо; тропар [4, с. 94]. Зміст вокально-хорового навчання молодших школярів в умо-вах недільної школи в цілому, має мотиваційно-спонукальну спрямованість, високу інформати-вність і музичну доступність. Метою вокально-хорового навчання молодших школярів в умо-

вах недільної школи є оволодіння вокально-співочими знаннями, навичками й уміннями, постійна участь у Богослужінні, у православних фестивалях, конкурсах, музичних заходах і про-ектах. Отже, формування духовності особистос-ті – найважливіше педагогічне завдання і мета вокально-хорового навчання в умовах неділь-ної школи. Враховуючи традиційні принципи дидакти-ки вищої школи та принципи, що закладено в основу процесу її подальшого розвитку, у побу-дові організаційно-методичної системи форму-вання духовних цінностей молодших школярів у процесі вокально-хорового навчання, ми спи-ралися на принципи, що визначають, на нашу думку, специфіку, основу змісту і способів орга-нізації педагогічного процесу спрямованого на формування досліджуваного феномена. Принцип (від лат. princi pium – основа, на-чало) означає вихідне положення, провідну ідею, першорядне правило певної діяльності, що виконує функцію обґрунтування змісту цієї діяльності або припису щодо порядку і способу її здійснення [3]. У педагогічній науці на сучасному етапі зу-стрічаються неоднакові класифікації принципів навчання і виховання. На думку О. Рудницької, найчастіше основні освітянські принципи сто-суються: 
– вибору змісту навчального матеріалу (наприклад, принципи доступності, вра-хування вікових можливостей, системно-сті, зв’язку теорії з практикою, співвідне-сення з довколишньою дійсністю, наочні, тощо); 
– організації педагогічного процесу (на-приклад, принципи системності, плано-вості, контролю, поєднання різних форм і методів навчання та виховання тощо); 
– необхідності врахування психологічних механізмів засвоєння знань і способів діяльності (наприклад, принципи свідо-мості, емоційності, активності, ґрунтов-ності, міцності, тощо) [1]. Керуючись вищевикладеним, вокально-хорове навчання молодших школярів в неділь-ній школі забезпечує комплекс педагогічних принципів, а саме: 1. Принцип спрямованості навчання – у вза-ємозв'язку завдання, навчання, виховання і за-гального розвитку дітей. Суть його вимог у то-му, що вся виховна та навчальна робота, і кож-на конкретна педагогічна задача повинні бути 
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підпорядковані досягненню спільної мети роз-витку особистості; вчителі, повинні підпоряд-кувати цієй меті свою роботу. Вимоги цього принципу успішно реалізуються при дотриман-ні певних правил, серед яких: планувати навча-льно-виховну роботу як спосіб досягнення спі-льної мети навчання і виховання; вести навчан-ня на основі формування у дитини ідеалу (індивідуальної мети), який відповідає спільній меті; визначати роль кожного заходу в загаль-ній системі навчально-виховної роботи як ета-пу на шляху до мети; підготовку і проведення кожного заходу здійснювати на основі систем-ного підходу до виконання завдань навчання і виховання. Ми розглядаємо цей принцип як досягнення мети нашого дослідження, а саме: формування духовних цінностей молодших школярів у процесі вокально-хорового навчан-ня на прикладі вивчення духовних піснеспівів. 2. Принцип доступності. Передумовами ус-пішного, ефективного навчання є відповідність змісту, форм і методів до вікових особливостей, розумових можливостей учнів. Суть доступнос-ті вокально-хорового навчання в умовах неді-льної школи полягає в тому, щоб учні початко-вих класів сприймали і розуміли зміст духовних піснеспівів. Доступно організувати навчання означає звертатися до найвищої межі можливо-стей учнів з метою постійного підвищення цих можливостей. Водночас цю найвищу межу не можна переступати, оскільки в такому разі чи-мало у змісті навчання стане незрозумілим.  3. Принцип системності і послідовності. Зумовлений логікою науки й особливостями пізнавальної діяльності, які залежать від віко-вих закономірностей розвитку дітей. Передба-чає системність у роботі вчителя (постійну ро-боту над собою, опору на засвоєне при вивченні нового матеріалу, розгляд нового матеріалу частинами, фіксування уваги учнів на питаннях підвищеної складності, проаналізувавши хід і проведення уроків, здійснення внутрішньо пре-дметних і міжпредметних зв'язків), а також сис-темність у роботі учнів (систематичне відвіду-вання занять, увага на заняттях, час виконання завдань, систематичне повторення навчально-го матеріалу). Наприклад, у процесі вивчення духовних піснеспівів молодшими школярами необхідно враховувати принцип поступового і системного розвитку вокально-хорових вмінь і навичок. Богослужбовий спів є одиним із про-явів певного порядку. Конкретним виразом цього порядку є розспіви і гласова система. Ро-

зспів – це система співів православної церкви, об’єднана певними принципами побудови ме-лодії [4, 128]. Ознаками розспіву є: тип поспі-вок, теситура, мелодичний склад, ритмічна по-будова, загальний характер. У цьому музично-му чинопослідуванні кожна конкретна мелодія закріплена за певним богослужбовим текстом або групою текстів, а також прив'язана до пев-ного часу доби, тижня, року. Тому розспів являє собою не тільки чисто мелодійне поняття, а й поняття богослужбове і поняття календарне, бо саме розспів організовує і вибудовує мелодій-ний матеріал на основі богослужбового чину і священного календаря. Найдавнішими розспі-вами є: великий знаменний, грецький, болгар-ський, київський. Нині розспіви є основним ін-тонаційним фондом українського церковного співу. Глас – це сукупність текстів зміннимх ча-стин богослужінь тижневого кола, які протягом одного тижня виконують на одну мелодію; ме-лодію, на яку виконують зазначені богослужін-ня [4, 40]. Отже, у навчальному процесі вокаль-но-хорового співу недільної школи використо-вується системність і послідовність освоєння навчального музичного матеріалу відповідно до православного річного кола богослужінь. Наприклад, тропарі Різдва Христова та Велико-дня вивчаються напередодні цих свят. 4. Принцип зв'язку теорії з практикою. Під цим принципом ми розуміємо навчання слухо-вого досвіду юного співака із практикою кліро-сного співу. Учні опановують співоче мистецтво на добре знайомому їм музичному матеріалі. Протягом року діти співають під час богослу-жінь (антифони, єктенії, тропарі, піснеспіви «Достойно є», «Херувимська», основні молитви: «Вірую», «Отче наш»); виступають на Різдвяно-му і Великодньому святах. Цей принцип перед-бачає вивчення в першу чергу тих співів, які звичні і співаються на молебнях та службах у храмі. Крім того, у процесі вокально-хорового навчання важливу роль відіграють такі прин-ципи, як: перспективності, колективного харак-теру навчання та врахування індивідуальних особливостей учнів, посильних труднощів, єд-ності художнього і технічного розвитку учнів, принцип слухового сприймання музичного яви-ща, його усвідомлення і творчого виконання. У ході нашого дослідження, основою навча-льного процесу дітей молодшого шкільного віку вокально-хорового співу є специфічні принципи, спрямовані на розвиток музикаль-них здібностей, інтересу і емоційного ставлен-
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ня до церковного мистецтва, виховання музич-ного смаку, культури в цілому, а значить і фор-мування духовних цінностей.  1. Принцип інтегрованого підходу (синтезу мистецтв: літературного, музичного і образот-ворчого). Вивчення духовних піснеспівів знач-ною мірою зумовлюється інтегрованим підхо-дом до цього процесу. Цей принцип ґрунтуєть-ся на тому, що під час співів розкривається вну-трішній світ дитини і з'являються широкі мож-ливості для художньо – творчого розвитку ді-тей у процесі поєднання різних видів мистецт-ва. Наприклад, діти із задоволенням беруть участь в організації виставок ікон для загаль-ного огляду, у концертному виконанні церков-ної музики, із задоволенням «малюють музи-ку». Ідея комплексного впливу різних видів ми-стецтв має багато проблемних аспектів і різних пояснень. Можна виділити два основних підхо-ди до її втілення у навчальний процес недільної школи: а) інтеграція навчальних предметів за типом проведення бінарних занять (церковний спів і література, церковний спів і образотворче мистецтво і т.д.); б) поглиблення і розширення міжпредметних зв’язків у межах навчання пред-мета «Церковний спів». Ми вважаємо, що другий шлях є більш раціональним і реальним в умовах сучасної недільної школи. Міжпредметні зв’язки є ефективним засобом формування духовних цінностей під час навчання церковного співу.  2. Принцип емоційного впливу. Першоосно-вою цього принципу є вміння регента виража-ти своє ставлення до церковного твору особли-вими словами, жестами, мімікою; налаштувати дітей на щире, «відкрите» сприйняття духовної музики. Готуючись до заняття, педагог добирає методи і прийоми, що сприятимуть успішному виконанню поставлених завдань. Проте їх за-стосування повинно бути гнучким. У цьому ви-являється майстерність регента, вміння бачити своїх вихованців і керувати ситуацією. Згасання у дітей інтересу до діяльності – це сигнал для негайного переходу на нові методи і прийоми, інші види музичної діяльності або інший репер-туар.  3. Ігровий принцип. Для створення емоцій-них, невимушених, захоплюючих умов важливе значення має ігровий принцип навчання. У грі ми вбачаємо могутнє джерело формування тво-рчої активності дітей – розвитку інтересу, праг-нення до пізнавальної діяльності, різних твор-чих здібностей. Аналіз педагогічних досліджень сутності поняття «гра» дозволяє стверджувати, 

що гра є багатофункціональним педагогічним методом. В умовах гри діти краще засвоюють, легше запам’ятовують навчальний матеріал. Для активізації дитячої ініціативи і інтересу до занять «Церковного співу» ми пропонуємо за-вдання в ігровій формі, які створюють на уроці невимушену атмосферу, благотворно впливаю-чи на хід навчального процесу. Усі творчі за-вдання згруповані за їх приналежністю до пев-них видів музично-естетичної діяльності: слу-хання, співу, грі на ДМІ та ін. Отже, вокально-хорове навчання молодших школярів в недільній школі – це інтегрований багатоплановий психомоторний процес, спря-мований на формування ціннісно-естетичного ставлення до навколишньої дійсності, поглядів, уявлень, а також художньо-естетичних знань, спеціальних вокально-хорових умінь та нави-чок при врахуванні вікових психологічних особ-ливостей дітей. Визначені загальнопедагогічні та специфічні принципи навчання вокально-хорового співу дає можливість для виконання різноманітних завдань і забезпечує повноцін-ний розвиток мотивації, емоційності і широко-го кола творчих і музичних здібностей учнів початкових класів. Такий комплекс педагогіч-них та специфічних принципів навчального процесу може підготовити підґрунтя у форму-ванні духовних цінностей молодших школярів в умовах недільної школи. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи стане пре-дметом наших подальших наукових пошуків. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
В ПРОЦЕССЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

В статье рассмотрены педагогические принципы, определяющие, специфику, содержание и 
способы организации педагогического процесса вокально-хорового пения учащихся начальных клас-
сов в условиях воскресной школы. Освещены характеристики определенных общепедагогических и 
специфических принципов учебного процесса вокально-хорового пения на основе духовных песнопе-
ний. Духовные песнопения рассматриваются нами не только как удобный материал для формиро-
вания вокально-хоровых знаний, умений и навыков, но и как воспитательный потенциал и возмож-
ности его реализации в процессе вокально-хорового обучения учащихся начальных классов. Таким 
образом, только комплексное обеспечение определенных педагогических принципов может стать 
основой для решения проблемы формирования духовных ценностей в процессе вокально-хорового 
обучения младших школьников. 

Ключевые  слова :  принципы, духовные ценности, церковное пение, воскресная школа, млад-
шие школьники. 
 
Maiba O.   

PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF THE FORMATION OF SPIRITUAL VALUES  
OF THE PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN THE PROCESS OF VOCAL  

AND CHORAL EDUCATION 
The article deals with pedagogical principles that determine the specifics, content and ways of organiz-

ing the pedagogical process of vocal and choral singing of primary school children in the conditions of Sun-
day school. The characteristics of certain general pedagogical and specific principles of the educational 
process of vocal and choral singing on the basis of spiritual hymns are highlighted. Spiritual chants are con-
sidered by us not only as a convenient material for the formation of vocal and choral knowledge, skills and 
abilities, but also as an educational potential and the possibilities of its implementation in the process of 
vocal and choral education for primary school children. Thus, only comprehensive provision of certain peda-
gogical principles can become a basis for solving the problem of the formation of spiritual values in the 
process of vocal and choral education of primary school children. 

Key words:  principles, spiritual values, church singing, Sunday school, primary school children. Стаття надійшла до редколегії 24.04.2017 
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На сучасному етапі розвитку освіти задек-ларовано комплекс концептуальних ідей і по-ложень щодо впровадження інноваційних педа-гогічних технологій та підвищення рівня фахо-вої підготовки майбутніх учителів. Тому акту-альною стає проблема вдосконалення підготов-ки фахівців, зокрема вчителів музики, педагогів-музикантів, здатних не тільки до професійної самореалізації, а й спроможних залучити підро-стаюче молоде покоління до глибокого пізнан-ня творів музичного мистецтва та їх творчого розвитку у процесі колективних музичних за-нять. Важливу роль відіграють співацькі колек-тиви в позашкільній роботі, які розкривають перед учнями художні образи, збагачують дос-відом творчості, формують духовний світ, роз-вивають самостійне мислення, пробуджують творчу ініціативу тощо. Організація співацької діяльності учнів у позашкільних мистецьких закладах є важливою складовою професійної діяльності вчителя музики, який повинен вияв-ляти себе не тільки як висококваліфікований спеціаліст-керівник, але й як педагог, організа-тор, вихователь, духовний наставник. У зв’язку з цим перед музично-педагогічними ВНЗ постає важливе завдання підготовки компетентних фа-хівців, спроможних здійснювати творчу діяль-ність в умовах сучасного розвитку мистецької освіти, запроваджуючи в навчально-творчий про-цес нові форми і методи педагогічної роботи. 

У науково-методичній літературі проблема фахової підготовки майбутніх учителів до прак-тичної діяльності у позашкільних навчальних закладах висвітлена достатньо повно. Загально-педагогічні засади професійної освіти майбут-ніх учителів висвітлюються у працях І.Беха, І.Зязюна, І.Підласого, М.Фіцули, М.Ярмаченка та ін.; питання специфіки педагогічної діяльності учителів розкриваються в дослідженнях С.Ар-хангельського, В.Галузинського, В.Сластьоніна та ін.; проблеми професійної підготовки педа-гогів-музикантів та сучасної теорії музично-педагогічної освіти розглядаються у працях О.Дем’янчука, Л.Куненко, Л.Масол, О.Олексюк, Г.Падалки, О.Ростовського, О.Рудницької, О.Щолокової та ін.; методичні аспекти підготов-ки майбутнього вчителя музики виокремлені в дослідженнях Л.Арчажникової, А.Козир, В.Муцмахера, Л.Хлєбнікової та ін.; підготовка студентів факультетів мистецтв до позашкіль-ної просвітницької діяльності розкрита в дослі-дженнях О.Апраксіної, Б.Бриліна, Т.Жигінас, С.Кручиніна, О.Кузнецової, В.Лабунця, В.Лапченка, О.Олексюк, О.Просіної, Г.Солопахо, В.Шацької та ін. Метою статті є розкриття специфіки інфор-маційно-компетентнісного напряму підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів до співацької діяльності учнів у позашкільних мистецьких закладах. Корифеї музично-педагогічної освіти (Б.Асаф’єв, 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМПЕТЕНТНІСНИЙ НАПРЯМ  
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ  
ДО СПІВАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ  

У ПОЗАШКІЛЬНИХ МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДАХ 
Стаття розкриває специфіку інформаційно-компетентнісного напряму підготовки майбутніх 

учителів музики до співацької діяльності школярів у позашкільних мистецьких закладах. Розгляну-
то різні форми підготовки студентів факультетів мистецтв до організації музично-
просвітницької діяльності школярів у процесі різновидів музичної діяльності: сприймання музики; 
виконання музики; створення музики; оцінювання музичних явищ. Виокремлено чотири основних 
елементи інформаційно-компетентнісного напряму підготовки студентів факультетів мис-
тецтв педагогічних університетів до співацької діяльності школярів у позашкільних мистецьких 
закладах, а саме: когнітивно-перцептивних, ціннісно-орієнтаційних, практично-виконавських, тво-
рчо-продуктивних. 

Ключові  слова :  інформаційно-компетентнісний напрям, підготовка майбутніх учителів 
музики, співацька діяльність школярів, позашкільні мистецькі заклади, факультети мистецтв. 
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О.Апраксіна, Л.Арчажникова, Н.Гродзенська, Д.Кабалевський, Г.Падалка, В.Шацька, Б.Явор-ський заклали підгрунтя та практично довели дієвість просвітницької діяльності учителя му-зикиу позашкільних мистецьких закладах. Саме вони виявили основні положення, та дослідили специфіку проведення різних форм музично-просвітницької роботи серед дітей та юнацтва. Прогресивні ідеї щодо створення у вищих навчальних закладах культури та мистецтв му-зично-просвітницьких центрів естетичного ро-звитку дітей та юнацтва у яких силами студен-тів і викладачів забезпечити музично-просвіт-ницьку діяльність регіонального, районного масштабу, нажаль, до сьогодні лишаються поза увагою адміністрації вишів. У силу певних об-ставин ми можемо зосередити увагу на перед-баченні майбутніми учителями музики свого професійно-педагогічного майбутнього у якос-ті музикантів-виконавців-просвітителів. З цією метою нами виділено напрями підготовки сту-дентів до співацької діяльності учнів у позашкі-льних мистецьких закладах, котрі спрямовані на: широке використання впливу музичного мистецтва на пізнавальну і творчу діяльність учнів; налагодження музично-виконавської взаємодії та діалогових стосунків між керівни-ком та учнями; формування в учнів виконавсь-ких умінь і навичок під час співацької роботи. Видатні діячі культури та мистецтва мину-лого століття (А.Гольденвейзер, О.Луначарський, Г.Нейгауз, С.Танєєв, В.Стасов, В.Шацька, М.Юдіна та ін.) неодноразово наголошували на значних можливостях музичного, зокрема концертного просвітництва для виховання високої культури та музичного смаку підростаючого покоління.  З багатьох напрямків підготовки майбутніх учителів музики до співацької діяльності у по-зашкільних навчальних закладах нами виокре-млено інформаційно-компетентнісний тому, що він, певною мірою, дозволяє подолати супе-речностей, що виникають між: зростаючими вимогами до якості фахової підготовки майбут-ніх учителів музики й усталеною практикою навчання у ВНЗ; удосконаленням практичної підготовки майбутніх учителів музики та їх здатністю до музично-педагогічної діяльності; необхідністю фахової підготовки майбутніх учителів музики до організації співацької дія-льності учнів у позашкільних мистецьких за-кладах і відсутністю в системі підготовки від-повідного методичного забезпечення. 

Інформаційно-компетентнісний напрям підготовки майбутніх учителів музики до співа-цької діяльності школярів у позашкільних мис-тецьких закладах спрямований на формування ключових і предметних компетентностей сту-дентів мистецьких факультетів педагогічних університетів. важливим результатом цього процесу є формування загальної компетентнос-ті майбутніх учителів музики, що стане сукупні-стю ключових компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості вчителя, модел-лю «ідеального» образу керівника співацького учнівського гурту. Інформаційно-компетент-нісний напрям підготовки майбутніх учителів музики до співацької діяльності школярів у по-зашкільних мистецьких закладах полягає в уза-гальненому усвідомленні студентів щодо сут-ності поняття компетентності та його значення в становленні фахівця.  Під поняттям інформаційно-компетент-нісний напрям нами розуміється спрямованість освітнього процесу на формування ключових і предметних інформаційних компетентностей особистості. Професійну компетентність учите-ля музики (поряд з багатьма іншими компетен-ціями) складають фахові музичні компетенції, які є сукупністю базових музичних знань, сфор-мованих умінь і навичок елементарного музи-кування (співацької діяльності), оцінної діяль-ності та досвіду творчої музичної діяльності у процесі підготовки до співацької діяльності школярів у позашкільних мистецьких закладах, що зумовить успішну самореалізацію майбут-нього вчителя музики в музично-освітній ді-яльності, здійснення музично-педагогічного впливу в позашкільній роботі з учнівською мо-лоддю [2, 123].  Доцільно зазначити, що навчальні, виховні та освітні завдання, які стоять перед майбутні-ми вчителями музики, сприяли виокремленню найбільш доцільних напрямків та зосереджен-ню на найбільш перспективних та ефективних, на нашу думку, методах її формування в процесі фахової, зокрема, диригентсько-хорової підго-товки, до яких відносимо й впровадження сере-довищного підходу, інтенсифікацію процесу навчання за допомогою інтерактивних форм та інформаційних методів підготовки, викорис-тання просвітницьких технологій.  Аналіз видів музичної діяльності та галузе-вих стандартів щодо підготовки вчителя музи-ки, дозволяють виокремити найактуальніші базові різновиди музичної діяльності: сприй-
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мання музики; виконання музики; створення музики; оцінювання музичних явищ. Ми цілком підтримуємо думку дослідниці, щодо розшару-вання та виявлення чотирьох (основних) базо-вих компетенцій підготовки майбутніх учите-лів музики до співацької діяльності школярів у позашкільних мистецьких закладах. Доцільно зазначити, що чотирьом базовим видам музичної діяльності відповідають чоти-ри види фахових музичних компетенцій: 
– когнітивно-перцептивних (накопичення фахових знань – музично-теоретичних, технологічних, методичних), які є теоре-тичною і методичною основою ефектив-ної діяльності вчителя музики; 
– ціннісно-орієнтаційних (формування но-рмативно-регулятивних механізмів оцін-ної діяльності – ціннісних орієнтацій, смаків, ідеалів, мотивів у опрацюванні вокально-хорової літератури, репертуар-ному забезпеченні); 
– практично-виконавських (сукупність музично-естетичного досвіду, музично-виконавських умінь: мануальної дириге-нтської техніки, вокальних, мовленнєвих, пластичних), що зумовлюють практичну реалізацію технологічного арсеналу в процесі навчання; 
– творчо-продуктивних (інтерпретаційні, імпровізаційні, проектувальні вміння, творча самостійність, тощо) [1, 29]. Професійну компетентність учителя музи-ки поряд з багатьма іншими компетенціями, складають фахові музичні компетенції, які є сукупністю базових музичних знань, сформова-них умінь і навичок елементарного музикуван-ня (виконавства), оцінної діяльності та досвіду творчої музичної діяльності у процесі підготов-ки до співацької діяльності школярів у позашкі-льних мистецьких закладах, що зумовить успі-шну самореалізацію майбутнього вчителя му-зики в музично-освітній діяльності, здійснення музично-педагогічного впливу в позашкільній роботі з школярами.  Інформаційно-компетентнісний напрям підготовки майбутніх учителів музики до співа-цької діяльності школярів у позашкільних мис-тецьких закладах реалізується за такої педаго-гічної умови, як усвідомлення майбутніми вчи-телями музики на рівні переконань позитивно-го впливу застосування навчальних засобів у процесі удосконалення підготовки студентів факультетів мистецтв, зокрема інформаційно-комунікаційних технологій. 

Впровадження інформаційно-комунікацій-них технологій у навчально-виховний процес впливає практично на всі процесуально-функціональні елементи підготовки майбутніх учителів музики до співацької діяльності шко-лярів у позашкільних мистецьких закладах, а саме: інтерактивну; організаційну; оцінну; суге-стивну; рефлексивну; гедоністичну; дослідно-творчу. Це зумовлює необхідність до набуття нових знань, умінь, навичок, уявлень, тобто вихід на новий рівень професійної компетент-ності, пов’язаний з діяльністю в інформатизо-ваному культурноосвітньому просторі.  У такому ракурсі інформаційно-компетент-нісний напрям підготовки майбутніх учителів музики до співацької діяльності школярів у по-зашкільних мистецьких закладах стає суттєвим елементом оновленої професійної підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів. з метою оптимізації цього проце-су нами був розроблений віртуальний спец-курс, який складається з теоретичного, методи-чного та практичного блоку, що включає необ-хідний обсяг навчального матеріалу для пода-льшого ефективного застосування навчальних програмних засобів у майбутній діяльності учи-телів музики у позашкільних мистецьких за-кладах.  До теоретичного блоку ввійшов спецкурс, що складався з інформаційних та проблемних тем, лекції-бесіди, співбесіди з елементами роз-в’язання конкретних навчальних ситуацій, у формі дискусій: «Аналіз можливостей застосу-вання додаткових прийомів з мережі Internet у навчальному процесі» та «Організація профе-сійної діяльності шляхом застосування середо-вищного підходу». Розроблені теми для студен-тів факультетів мистецтв педагогічних універ-ситетів поєднували усний виклад навчального матеріалу із застосуванням навчальних програ-мних засобів. Для цього виготовлялись і засто-совувалися слайди в різних програмних ситуа-ціях. Для кращого сприяння активності студен-тів до сприйняття та осмислення навчального матеріалу було застосовано ілюстративно-демонстраційні прийоми та методи. Для усвідо-млення майбутніми вчителями музики на рівні переконань позитивного впливу застосування навчальних програмних засобів на процес оп-тимізації підготовки майбутніх учителів музи-ки до співацької діяльності школярів у позашкі-льних мистецьких закладах використовувались записи наукових, публіцистичних, культурно-
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просвітницьких аудіо- та відеопрограм; «Навчальні програмні засоби у практичній ді-яльності учителя музики», «Застосування ком-п’ютера на уроках музики», «Середовищний підхід в музично-педагогічній освіті», «Роль майбутнього учителя музики у використанні навчальних Інтернет засобів» та ін. Інформаційно-компетентнісний напрям підготовки майбутніх учителів музики до співа-цької діяльності школярів у позашкільних мис-тецьких закладах сприяє ознайомленню студе-нтів факультетів мистецтв педагогічних уні-верситетів з технічними та навчальними про-грамами, за дещо розширеною проблематикою, так як даний вид діяльності виявився ефектив-ним та інноваційним, що на нашу думку, значно розширить горизонти сприймання та удоскона-лить можливості впровадження Інтернет ресу-

рсів у навчальний процес, що дозволить адап-тувати студентів до широкого практичного за-стосування у подальшій професійній діяльності з учнями.  
Список  використаних  джерел  1. Жигінас Т.В. Методика підготовки майбутніх учите-лів музики до концертно-освітньої діяльності: навча-льно-методичний посібник / Т.Жигінас – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 178 с. 2. Козир А.В. Професійна майстерність учителів музи-ки: теорія і практика формування в системі багаторі-вневої освіти / А. В. Козир. – К.: НПУ, 2008. – 380 с.  
References 1. Zhyhinas T.V. Metodyka pidhotovky maybutnikh uchyteliv muzyky do kontsertno-osvitnʹoyi diyalʹnosti: navchalʹno-metodychnyy posibnyk / T.Zhyhinas – K.: NPU imeni M.P. Drahomanova, 2014. – 178 s. 2. Kozyr A.V. Profesiyna maysternistʹ uchyteliv muzyky: teoriya i praktyka formuvannya v systemi bahatoriv-nevoyi osvity /A.V. Kozyr. – K.: NPU, 2008. – 380 s. 
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Ма  Чен  
ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЕТЕНТЕСТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ К ПЕВЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  
ВО ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧЕРЕЖДЕНИЯХ 

Статья раскрывает специфику информационно-компетентностного направления подготов-
ки будущих учителей музыки к певческой деятельности школьников во внешкольных художествен-
ных заведениях. Рассмотрены различные формы подготовки студентов факультетов искусств в 
организации музыкально-просветительской деятельности школьников в процессе разновидно-
стей музыкальной деятельности: восприятие музыки; исполнение музыки; создание музыки; оце-
нивания музыкальных явлений. Выделены четыре основных элемента информационно-
компетентностного направления подготовки студентов факультетов искусств педагогических 
университетов к певческой деятельности школьников во внешкольных художественных заведениях, 
а именно: когнитивно-перцептивных, ценностно-ориентационных, практически-исполнительских, 
творчески продуктивных. 

Ключевые  слова :  информационно-компетентностный направление, подготовка будущих 
учителей музыки, певческая деятельность школьников, внешкольные художественные заведения, 
факультеты искусств.  
Ma Chen  

INFORMATION-COMPETENCE DIRECTION OF THE PREPARATION  
OF FUTURE MUSIC TEACHERS FOR THE SINGING ACTIVITY OF SCHOOLCHILDREN  

IN EXTRACURRICULAR INSTITUTIONS 
The article reveals the specific information competency areas of training future teachers of music for 

singers extracurricular activities of students in art schools. Different forms of training students of the arts to 
organize musical and educational activities of students in the kinds of musical activity, perception of music; 
performance of music; creating music; Evaluation of musical events. Isolate four basic elements of informa-
tion and competence field of study arts students of pedagogical universities singers activity to students in 
out-of-the art facilities, such as: cognitive-perceptual, value-orientation, practical performing, creative and 
productive. 

Key words:  information and direction competency, training future music teachers, singers activity of 
students, out-of-the art facilities, the Faculty of Arts. Стаття надійшла до редколегії 01.05.2017  
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Модернізація вітчизняної освітньої систе-ми передусім спрямована на формування в уч-нів десяти ключових компетентностей для ус-пішної життєвої самореалізації, найважливіші з яких ними набуваються під час навчання літе-ратури. Ідеться насамперед про спільні для всіх компетентностей уміння читати й розуміти прочитане, усно й письмово висловлювати дум-ку, критично мислити, здатність логічно обґру-нтовувати позицію, творити, а також конструк-тивно керувати емоціями й застосовувати емо-ційний інтелект [7, 12]. Оскільки ефективне навчання літератури передбачає не лише ви-вчення художнього твору в єдності думки й по-чуття, що відповідає специфіці осягнення мис-тецтва слова, а й пов’язується з розвитком ро-зумової сфери учнів, актуалізується проблема «виховання розуму й почуттів» у процесі фор-мування їхніх аналітичних здібностей.  Розв’язанню означеної проблеми сприяють наукові основи аналізу художнього твору (Г. Клочек, В. Марко та ін.) та літературознавчі ідеї про єдність ірраціональних та інтелектуа-льних факторів у шкільному вивченні худож-нього твору (О. Потебня), перевагу аналітично-го (М. Наєнко) або синтетичного (Р. Барт) аспе-

кту в роботі з художнім твором, діалогічність аналітичного процесу і співтворчість його учас-ників (М. Бахтін).  Наукові засади психічного розвитку особи-стості під час формування в молодших підлітків умінь аналізу художнього твору вченими обґру-нтовуються на основі культурно-історичної концепції розвитку вищих психічних функцій Л. Виготського та вчення про загальні законо-мірності психічного розвитку дитини (П. Галь-періна, В. Давидова, Д. Ельконіна, Г. Костюка, Н. Тализіної).  З’ясуванню психологічних передумов фор-мування в учнів аналітичних здібностей у про-цесі вивчення літератури допомагає висвітлен-ня проблеми з погляду дитячої та педагогічної психології (С. Максименко, А. Маркова, О. Скрип-ченко та ін.). Розуміння закономірностей сприймання й засвоєння учнями молодшого підліткового віку художнього твору допомагає усвідомити їхні вікові психо-розумові особли-вості та психологічні фактори формування в них аналітико-синтетичних умінь.  Теоретичні основи дослідження станов-лять педагогічні ідеї вдосконалення мотивації навчання й читацької активності учнів 
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«ВИХОВАННЯ РОЗУМУ І ПОЧУТТІВ»  
ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ В ШЕСТИКЛАСНИКІВ  

АНАЛІТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ  
(НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ТВОРІВ А . ЧЕХОВА) 

У статті обґрунтовано методичні умови процесу формування аналітичних умінь шестиклас-
ників в єдності думки й почуття під час вивчення творчості А. Чехова. Уточнено тлумачення по-
нять «компетентнісний підхід», «літературні знання й уміння» та їх провідні характеристики. 
Визначено літературознавчі, психолого-педагогічні та методичні особливості формування літе-
ратурних знань і вмінь молодших підлітків у ході осягнення прозових творів. Важливими фактора-
ми успішного засвоєння учнями 6-го класу оповідань А. Чехова встановлено: технологізацію літера-
турної освіти, типологію вмінь літературного аналізу та структурування кожного типу чита-
цьких умінь відповідно до вимог навчальної програми з літератури з урахуванням вікових психо-
розумових особливостей учнів, а також проектування відповідних типів навчальних завдань.  

Ключові  слова :  єдність думки і почуття, формування аналітичних умінь, учні 6-го класу, 
твори А. Чехова.  
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(В. Лозова, М. Поташник, О. Савченко, Г. Щу-кіна), модельованості педагогічних впливів на особистісний розвиток учнів (В. Беспалько, Є. Полат, Г. Селевко, С. Сисоєва, І. Якиманська), компетентнісного підходу (М. Фіцула, А. Хутор-ськой). Розроблені вченими засади особистісно зорієнтованого навчання й виховання завдяки інноваційним освітнім технологіям є необхід-ною передумовою «виховання розуму й почут-тів» школярів 6-го класу під час формування їхніх умінь аналізувати художній твір.  Методичні аспекти взаємодії емоційно-чуттєвого й раціонального у процесі шкільного літературного аналізу висвітлено в досліджен-нях про: навчання й виховання засобами літе-ратури (Т. Бугайко, Ф. Бугайко, М. Рибникова); формування мотивів навчально-пізнавальної діяльності учнів-читачів (Є. Пасічник); техноло-гізоване навчання літератури (О. Ісаєва, О. Гін-кевич, В. Гладишев, А. Ситченко, В. Уліщенко та ін.). Ученими визначено мету, зміст, основні етапи вивчення художніх творів у школі, зокре-ма специфіку їх читання, аналізу й інтерпрета-ції та застосування відповідних форм, методів, прийомів і засобів роботи вчителя та видів чи-тацької діяльності учнів. Однак у предметній методиці проблема «виховання розуму й почут-тів» у процесі формування аналітичних здібно-стей учнів на уроках літератури в контексті су-часних освітніх тенденцій досі не має достат-ньо системного й аргументованого викладу.  Стаття має на меті з’ясування методичних умов оптимальної взаємодії емоційно-чуттє-вого та раціонального під час формування ана-літичних здібностей шестикласників на уроках вивчення творчості А. Чехова.  Унаслідок гуманізації навчально-виховного процесу, поширення особистісно орієнтованих навчальних технологій у шкільному вивченні літератури на перший план висувається особи-стість учня як реципієнта, здатного сприймати, аналізувати й оцінювати мистецькі явища, вті-лювати їх у різних видах творчої діяльності. Для проникнення школярів в естетичні глиби-ни художнього твору словесник має зосереди-тися на формуванні їхніх аналітичних умінь, що водночас засвідчують розвиненість інтелекту читача як одного з базових психологічних ресу-рсів особистості, який означає здатність суб’єк-та свідомо виконувати розумові дії, системати-зуючи, зіставляючи, виокремлюючи, формуючи поняття, порівнюючи й поєднуючи їх. Учнівсь-ка здатність виділяти складові художнього тво-

ру, досліджувати й пояснювати їх, робити аргу-ментовані висновки, пов’язувати між собою окремі частини тексту, щоб розкрити їхню вза-ємодію і сенс, відчути естетичну насолоду, усві-домити значення твору, дати йому самостійну критичну оцінку – означає вміти не лише аналі-зувати, але й синтезувати свої уявлення про нього.  Оскільки розвиток особистості значною мірою ставиться в залежність від компетентніс-ного підходу до навчання, розв’язання пробле-ми дослідження потребує встановлення чіткос-ті щодо тлумачення понять «компетенція» і «компетентність». Зважаючи на те, що в струк-турі читацької компетенції виділяють три скла-дники: когнітивний (наявність знань), опера-ційний (сформованість способів діяльності, во-лодіння певними вміннями) та аксіологічний (засвоєння цінностей, емоційно-цінністі орієн-тації), вважаємо доречною позицію А. Хутор-ського, який компетенцією називає сукупність взаємопов’язаних рис особистості учня (знань, умінь, навичок, способів діяльності), а компете-нтністю – володіння певною компетенцією, зо-крема й особистісне ставлення до неї й предме-та діяльності [10, 11]. Компетентнісне навчан-ня учнів під час вивчення художнього твору передусім формалізується в їхніх літературних знаннях і вміннях.  Системні, глибокі й міцні знання учнів є не тільки показником, а й необхідною умовою їх-нього літературного розвитку. Своєрідність літературних знань у тому, що вони не завжди піддаються регламентації (особистісний ас-пект) і носять комплексний характер, охоплю-ючи: а) художні враження й інтелектуальні роз-думи учнів завдяки прочитаним творам; б) во-лодіння теоретичними відомостями; в) досвід власної творчості. Важливим інтегрованим критерієм знань є їх якість, що означає реаліза-цію дидактичних вимог щодо трьох рівнів знань і вмінь як результату навчальної діяль-ності учнів: а) свідомо сприйнятих і зафіксова-них у пам’яті знань; б) готовності до застосу-вання знань за зразком; в) готовності до твор-чого застосування знань.  Уміння як заснована на знаннях і навичках готовність людини успішно виконувати певну дію (за Г. Костюком) складається з таких ком-понентів: 1) знань і навичок (складників умінь, доведених до автоматизму); 2) конкретних практичних дій; 3) відповідних способів, прийо-мів пізнавальної роботи та мислительних опе-
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рацій. Оскільки знання, виступаючи структур-ним компонентом уміння, охоплює прийоми розумової діяльності, на уроці літератури нарі-вні з розвитком специфічних літературних зді-бностей школярів (образне бачення світу, твор-ча уява, емоційна вразливість та ін.) маємо на-лежну увагу приділяти засвоєнню ними регуля-тивів (правил, орієнтовних основ дії, алгорит-мів тощо) читацької роботи.  Однак філософсько-літературознавчі дослі-дження засвідчують неоднозначні думки вче-них про те, які складники художнього сприй-мання учнів слід розвивати найбільше. Так, на-дання переваги несвідомому в художньому пі-знанні дало підстави окремим літературознав-цям заперечувати можливість вивчення літера-турного твору (М. Хайдеггер), оскільки його можна лише переживати [5, 225] або здійсню-вати так звану «прогулянку текстом» (Р. Барт), не обтяжуючи себе зайвими роздумами з при-воду прочитаного [1, 493]. У методиці предмета така мотивація веде не лише до ігнорування необхідності формування в учнів певних спосо-бів розумових дій і розвитку читацьких здібно-стей, а й, як зауважує Є. Пасічник, до відмови у поясненні школярам, особливо основної школи, специфіки осягнення мистецтва слова, щоб не позбавляти їх, мовляв, повноти естетичної на-солоди [8, 63]. Приймаємо позицію тих науков-ців (В. Марко, М. Наєнко, О. Потебня), хто вказує на необхідність гармонійної єдності ірраціона-льних та інтелектуальних чинників у шкільно-му вивченні художнього твору, без чого немож-ливим є розкодування його контекстного зна-чення, а, отже, й особистісний вплив на учнів.  Порушення словесниками визначального для осягнення літературного твору принципу художності – єдності думки й почуття, що хара-ктеризується певним співвідношенням і діало-гічною взаємодією розуму й серця реципієнта, зумовлює основні читацькі труднощі учнів. Як-що на уроках літератури переважає емоційно-відтворювальна робота, учні здебільшого пере-казують прочитане, висловлюючи в кращому випадку своє ставлення до подій та персонажів, проте не завжди проникають у внутрішню бу-дову тексту, виводячи на цій основі образно-поняттєві узагальнення, осмислюючи свої пе-реживання. Натомість надмірна логізація худо-жнього пізнання, коли зусилля школярів перед-усім спрямовуються на виділення окремих ури-вків із тексту, характеристику дійових осіб та перелік розрізнених художніх засобів, не лише 

суперечить природі мистецтва слова, а й руй-нує його виховний вплив на читачів, формалі-зуючи їхню літературну освіту. Адекватно за-своюючи зміст твору, переймаючись вчинками героїв, учні збагачуються досвідом моральної поведінки, унаслідок чого самовдосконалюють-ся. Завдання вчителя – створювати для школя-рів такі навчальні ситуації, у яких виявлялася б їх моральна позиція, а літературні взірці става-ли чимось близьким.  У процесі формування в школярів умінь аналізу художнього твору опорною виступає створена А. Ситченком на основі стадійного характеру художнього сприймання (за О. Нікі-форовою) та аспектних проблем вивчення тво-ру і з урахуванням загальних вимог до літера-турного розвитку читачів-учнів типологія вмінь аналізувати літературно-художній твір у загальноосвітній школі, де визначено п’ять ти-пів умінь: 1) близько до тексту відтворювати в уяві художні картини, зображені письменни-ком; переказувати прочитане, передаючи як авторське, так і власне ставлення до зображе-ного; 2) розрізняти у творі його основні части-ни, бачити їхні межі та встановлювати часові взаємозв’язки між ними; 3) пояснювати в текс-ті окремі образні елементи і розкривати в них авторські прийоми творення, характеризувати й оцінювати зміст і значення образних компо-нентів твору, пояснювати зображувально-виражальні засоби мови в них та авторське ста-влення до зображеного; 4) висвітлювати при-чиново-наслідкові (просторові) зв’язки між об-разними компонентами тексту, здійснюючи внутріконтекстні образні та поняттєві узагаль-нення; висловлювати своє ставлення до прочи-таного; 5) самостійно інтерпретувати зміст і значення художнього твору в цілому; встанов-лювати типологічні зв’язки між образами і тво-рами різних письменників та інших видів мис-тецтва, помічати пізнавані факти в нових про-явах дійсності; складати власні твори за моти-вами прочитаного [9, 142–143]. Важливо, що внаслідок структурування кожного типу чита-цьких умінь відповідно до вимог, які висува-ються навчальними програмами до знань і вмінь учнів певного класу з урахуванням їхніх вікових психо-розумових особливостей, ученим чітко конкретизовано вміння, необхідні для формування в учнів 6-го класу [9, 144–145]. Од-нак означена класифікація дає змогу цілеспря-мовано впливати на формування в учнів аналі-тичних умінь за умови її доопрацювання з ура-
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хуванням специфіки вивчення конкретного художнього твору.  Зважаючи на програмові вимоги до навче-ності шестикласників під час вивчення творчо-сті А. Чехова [4, 19–20], визначаємо структуру їхніх аналітичних умінь, необхідних для проник-нення в естетичні глибини кожного оповідання:  
– перший тип: а) давати визначення по-нять «художня деталь», «гумор», «іро-нія», розуміти схожість і різницю між ни-ми; б) коментувати окремі факти життє-вої і творчої біографії митця;  
– другий тип: виявляти особливості сюже-ту й композиції вивчених творів, визна-чати кульмінаційні моменти;  
– третій тип: а) пояснювати вчинки персо-нажів, мотиви їхньої поведінки; б) розк-ривати внутрішні порухи, поривання, мрії й прагнення персонажів; в) виявля-ти авторське ставлення до персонажа; г) висловлювати свою оцінку вчинків героя; д) знаходити в тексті художні де-талі, а також гумор та іронію, встановлю-вати їх роль у контексті (змалювання персонажів, розкриття внутрішнього ста-ну, увиразнення авторської ідеї та ін.); 
– четвертий тип: а) характеризувати пер-сонажів твору на основі їхнього ставлен-ня до світу, природи, людей, мистецтва; б) вирізняти в окремих епізодах підтекст, визначати прихований зміст висловлю-вання, обґрунтовувати свою думку; в) висловлювати своє ставлення до сто-сунків літературних героїв між собою; г) пояснювати символічний зміст назв творів;  
– п’ятий тип: а) визначати актуальні про-блеми в прочитаних творах, висловлюва-ти своє ставлення до порушених питань; б) порівнювати образи (чеховських пер-сонажів), знаходити спільні й відмінні риси поміж ними; зіставляти літературні твори з їхніми екранізаціями, ілюстрація-ми (за вибором).  Дбаючи про взаємодію думки й почуття учнів під час літературного аналізу, ураховуємо визначені О. Гінкевич методичні умови форму-вання аналітико-синтетичних умінь учнів 5–6-х класів, а саме: 1) стандартизацію змісту шкіль-ної літературної освіти; 2) урахування індивіду-альних закономірностей мислення учнів; 3) поєднання інтерактивних (інноваційних), традиційних форм і методів навчальної взаємо-дії (діяльнісний підхід) та інтерсуб’єктних форм у навчанні літературі; 4) проблематиза-

цію навчального процесу; 5) інтегрований під-хід до вивчення предмета [9, 106].  Для якісних зрушень у літературному роз-витку учнів 6-го класу важливо подолати влас-тивий їм глибокий розрив між вимогою адеква-тного сприймання художнього твору й можли-востями сприймання ними художніх узагаль-нень. Адже вікові особливості й незначний чи-тацький досвід учнів молодшого підліткового віку вступають у суперечність із критеріями контекстного сприймання твору, за якими тре-ба побачити не тільки зображене, а й виражене в ньому, проникнувши через буквальний зміст слів і речень у художню форму відображення певної естетичної позиції письменника. Це ви-магає активізації всього учнівського досвіду, передусім – відтворювальної й творчої уяви, емоцій і почуттів, образного мислення. Ретель-но продумуючи попередню роботу до вивчення оповідань «Хамелеон», «Товстий і тонкий», про-понуємо учням на основі дослідницького мето-ду під керівництвом учителя підготувати до уроку-розповіді про письменника цікаві повідо-млення, використовуючи при цьому не лише відповідний матеріал підручника, а й елементи уявної літературної екскурсії, що матеріалізує біографічні відомості, дає змогу сприйняти об-раз митця як реальну особу, зацікавити підліт-ків його долею.  Процес вивчення теми «Антон Павлович Чехов (1860–1904). «Хамелеон», «Товстий і тон-кий» спрямовуємо за таким планом:  1. Вступне слово до теми. 2. Коментоване оприлюднення в класі списку змістовних джерел про митця та відомості про їх місцезнаходження. 3. Опрацювання біографічного матеріалу під-ручника [6] про митця за допомогою запи-тань проблемно-пошукового характеру: 
– Яка вдача А. Чехова помітна з відомостей про нього, що в підручнику?  
– Про що з біографії митця ви хотіли б діз-натися більше? 4. Пояснення домашнього завдання (для само-стійного вивчення біографії А. Чехова й по-шуку для цього цікавих матеріалів про нього). 5. Урок цікавих повідомлень про письменника та вибір із них найбільш яскравих та пізна-вально-повчальних. 6. Підсумки. Своєрідне резюме про письменни-ка. Ключове питання для засвоєння: 
– Чому А. Чехова називають «лікарем люд-ських душ»? Поясніть, у чому полягає «сила» особистості письменника.  
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Біографія письменника має не лише пізна-вальне, а й потужне виховне значення, допома-гає розуміти й пояснювати його твори, здійс-нює світоглядний вплив на школярів. Так, учні матимуть змогу виявити не лише високу обіз-наність у програмовому матеріалі, а й дискуту-вати про сенс людського життя, робити власні висновки про актуальні проблеми дійсності, засуджуючи пристосуванство й підлабузницт-во, як того вимагає навчальна програма.  Наступні етапи роботи над текстом виучу-ваного твору означають читання й засвоєння його змісту та значення, тобто передбачають відтворювальну та аналітико-синтетичну робо-ту учнів-читачів, яку можна виконати за допо-могою частково-пошукових і дослідницьких методів навчання. Для цього організовуємо ро-льову гру всього класу з елементами так звано-го тренінгового методу (за В. Уліщенко), визна-чаючи не лише «акторів», а й «критиків» та «глядачів». У підготовці учнів до самостійного читання вдома оповідань А. Чехова «Хамелеон», «Товстий і тонкий» застосовуємо: рольове про-читання окремих епізодів, обговорення інсцені-зації уривків твору в класі.  Рецепції тексту в єдності думки й почуття підпорядковуємо й словникову роботу, в ході якої учні з’ясовують значення багатьох малові-домих слів, що зустрічаються в тексті: городо-
вик, мировий, лягаві, херес, флердоранж, колезь-
кий асесор, Станіслав, столоначальник, таєм-
ний тощо. Для цього учні самостійно опрацьо-вують довідковий матеріал підручника [6, 105–115] і виписують у зошит відповідний словни-чок, яким зможуть користуватися під час чи-тання та пояснення твору.  Процес формування в учнів умінь аналізу оповідань А. Чехова в єдності думки й почуття оптимізується й завдяки настанові до самостій-ного прочитання твору: «Зверніть увагу на по-ведінку й мову персонажів, на те, що їх хвилює та чим живуть, які в них стосунки між собою. Які образи головні, чим характерні? Чи є серед них позитивні герої? Яке ваше ставлення до них?». Роль настанови у розвитку в учнів умінь самостійно сприймати й розуміти художні тво-ри полягає в тому, що в ній визначається зага-льний підхід до осягнення прочитаного: наста-нова налаштовує школярів на роздуми про сенс людського життя, визначає читацьку позицію, з якої варто сприймати ці оповідання, подає оріє-нтири, які допомагають правильно, відповідно до тексту, усвідомити значення твору. Водно-

час настанова адаптована до змісту конкретно-го твору й допомагає знайти коротший шлях до його значення. У такий спосіб сприяємо особис-тій участі кожного учня у сприйманні змісту оповідань, а виконання відповідної ролі надає читанню твору значно більшого дидактичного сенсу.  Важливим компонентом підготовчої робо-ти до вивчення цих творів є й навчально-літературний матеріал, у якому системно розк-риваються поняття про драматичний твір [6, 105–115]. Із метою організації самостійної ро-боти учнів із підручниковими теоретичними довідками про гумор, деталь, діалог, іронію, підтекст використовуємо пам’ятку, що сприяє виділенню головного в навчальному матеріалі, опрацювання якого має відрізнятися від робо-ти з художнім твором (за В. Паламарчук). На-приклад: 1. Про що теоретико-літературна інформа-ція, подана в підручнику?  2. Які ключові слова й поняття містяться в ній?  3. Користуючись матеріалом підручника, поясніть поняття художньої деталі, діа-логу, іронії, підтексту.  4. Які основні відомості про оповідання А. Чехова виділено в підручнику? 5. Складіть логічно послідовну розповідь про засоби комічного, використані авто-ром. Після читання тексту оповідань в особах (у класі) та подальшого самостійного читання вдома, з’ясовуючи особливості емоційного сприймання авторського слова пропонуємо школярам долучитися до колективного дослід-ницького завдання: «Спробуйте уявити А. Чехова в нинішньому житті. На вашу думку, які сюжети привернули б увагу письменника?»  Розгляд питання про життєву основу тво-рів А. Чехова та їх проблематику й основні мо-тиви, висвітлені в учнівських повідомленнях, підготовлених ними самостійно на основі реко-мендацій учителя, самостійної роботи з підруч-ником та додатковими джерелами, дає змогу здійснити перехід до аналізу оповідань. Під час аналітики-синтетичної роботи в єдності думки й почуття над творами, де основними рушіями подій виступають персонажі, обираємо пообра-зний шлях, основними кроками за яким є: 1. З’ясування первинного враження від прочита-ного. 2. Портретна характеристика найвиразні-ших персонажів. 3. Прийоми творення й риси 
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характеру головних героїв. 4. Характеристика інших образів твору. 5. Взаємозв’язок образів твору. 6. Провідна авторська думка. 7. Загальне враження від твору (за А. Ситченком [9]).  За навчальною програмою із зарубіжної літератури у 6-у класі, вивчення творчості А. Чехова передбачає насамперед вироблення в учнів умінь характеризувати образи головних героїв, зокрема визначати основні засоби зма-лювання образів: знаходити в тексті художні деталі, а також гумор та іронію, встановлювати їх роль у контексті [4, 19–20]. Поглиблення вну-трішньотекстової взаємодії в напрямі «автор – герой» потребує уваги до характеристики обра-зів за їх вчинками на основі, як підкреслює В. Гладишев, пояснення своєрідності викорис-тання письменником художніх деталей [3, 16]. Це може бути структурування відповідного ма-теріалу в схему; підготовка характеристики-презентації, що містила б цитати з тексту; сло-весний портрет, побудований з урахуванням висловлювань інших персонажів тощо. Напри-клад, одним із можливих варіантів завдання є заповнення схеми, де передбачено такі рубри-ки: 1. Поведінка героя (художні деталі). 2. Риси характеру героя.  У процесі синтетичної роботи увиразнити думку митця, поглибити емоційно-ціннісну вза-ємодію з ним можна, налаштувавши учнів помі-ркувати над такими завданнями: 
– Подумайте, чи є щось спільне між опові-даннями «Хамелеон» та «Товстий і тон-кий»? 
– Зіставте вивчені твори з їх відомими ілю-страціями або екранізаціями.  
– У чому, на вашу думку, полягає популяр-ність творів А. Чехова в наші дні? Проко-ментуйте вислів А. Чехова: «У людині все має бути прекрасним: й обличчя, і одяг, і душа, і думки». Отже, досягнення високих показників сфо-рмованості в учнів умінь аналізувати художні твори в єдності думки та почуття залежить від реалізації таких методичних умов: а) обґрунту-вання літературознавчих засад формувальної роботи на уроці літератури; б) урахування віко-вих психо-розумових особливостей молодших підлітків та перспектив їх особистісного розви-тку; в) проектування типології структурування вмінь літературного аналізу відповідно до ви-мог навчальної програми з літератури; г) різно-манітності видів, форм і засобів пізнавальної роботи шестикласників на основі технологіза-

ції освітнього процесу та компетентнісного під-ходу.  Перспективи подальших досліджень про-блеми полягають у визначенні методичних за-собів «виховання думки й почуття» під час фор-мування в учнів аналітичних здібностей у про-цесі вивчення інших програмових творів.  
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Мхитарян  О .  Д . ,  Жмуркова  В .  А .   
«ВОСПИТАНИЕ РАЗУМА И ЧУВСТВ» ВО ВРЕМЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

У ШЕСТИКЛАССНИКОВ АНАЛИТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
(НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. ЧЕХОВА) 

В статье обоснованы методические условия процесса формирования аналитических умений 
шестиклассников в единстве мысли и чувства при изучении творчества А. Чехова. Уточнено тол-
кование понятий «компетентностный подход», «литературные знания и умения» и их ведущие 
характеристики. Определены литературоведческие, психолого-педагогические и методические 
особенности формирования литературных знаний и умений младших подростков в ходе постиже-
ния прозаических произведений. Важными факторами успешного усвоения учащимися 6-го класса 
рассказов А. Чехова установлено: технологизацию литературного образования, типологию умений 
литературного анализа и структурирование каждого типа читательских умений в соответст-
вии с требованиями учебной программы по литературе и учетом возрастных психологических и 
умственных особенностей учащихся, а также проектирование соответствующих типов учебных 
задач. 

Ключевые  слова :  единство мысли и чувства, формирование аналитических умений, учащие-
ся 6-го класса, произведения А. Чехова. 
 
Mkhytaryan O. ,  Zhmurkova V.   

«EDUCATION OF MIND AND FEELINGS» DURING THE FORMATION  
IN THE SIXTH FORM OF ANALYTICAL ABILITIES  

(ON THE EXAMPLE OF STUDYING THE WORKS OF A. CHEKHOV) 
In the article the methodical conditions of formation process analytical skills of sixth graders in the 

unity of thoughts and feelings while studying the works of Chekhov. Clarified the interpretation of the con-
cepts of «competence approach», «literary knowledge and skills» and their major characteristics. Deter-
mined literary, psychological, educational and methodological features of formation of literary knowledge 
and skills of young adults during the comprehension of prose. It is emphasized that the predominance of 
literature lessons emotional and reproductive work, where students mostly retell read, expressing at best its 
attitude to events and characters does not allow them to penetrate into the internal structure of the text, 
bringing on this basis figurative notion of generalization, to understand their experience. Instead excessive 
logical artistic knowledge when the students efforts primarily directed to highlight certain passages of text 
description and a list of actors disparate artistic means not only contrary to the nature of art expression, but 
also destroys the educational impact on readers, formalizing their literary education. Important factors for 
successful assimilation of students 6th grade short stories by Chekhov found: study literary principles form-
ing the lesson of literature; age-appropriate psycho-mental features teenagers and younger prospects for 
their personal development; design typologies structuring skills of literary analysis as required curriculum 
in literature; diversity of species, forms and methods of cognitive. Prospects for further research are meth-
odological tools in identifying «education thoughts and feelings» during the development analytical skills 
while learning other programmatic works. 

Key words:  unity of thought and feeling, formation of analytical skills, students 6-th grade, works of 
Chekhov.  Стаття надійшла до редколегії 01.05.2017 
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Однією з важливих рис нашого часу є зрос-тання числа людей, які знаходяться у контакті із культурами, відмінними від їх рідної культу-ри. Процес всесвітньої глобалізації сприяє розу-мінню комунікації між різними культурними системами як істотного елемента картини су-часного світу. Пов’язані з явищем глобалізації процеси передбачають регулярні контакти у різних сферах між представниками різних куль-тур. Така ситуація вимагає вирішення постав-лених практичних завдань та питань культур-ної адаптації представників однієї культури на теренах існування іншої культурної спільноти.  Актуальною проблемою сьогодення у кон-тексті якості вищої освіти залишається міжку-льтурна комунікація, що сприяє формуванню професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців. Серед зарубіжних та украї-нських дослідників, що розглядали проблему міжкультурного спілкування, заслуговують на увагу праці З. Гасанова В. Заслуженюк, С. Куче-ряна, В. Мірошниченка, О. Жорнової, С. Нієто, Т. Рюлькера та ін.  Отримані результати досліджень та аналіз публікацій свідчать про те, що питання міжку-льтурної комунікації є надзвичайно складним та значущим. А відтак мета статті полягає у ви-значенні змісту поняття «міжкультурна комуні-кація» та її значення для професійної діяльнос-ті майбутніх фахівців.  Комунікація, за визначенням С. Тер-Міна-сової, є процесом обміну повідомленнями, пос-тійно відбувається відтворення смислів, так як вони не збігаються у людей, що говорять на одній і тій же мові, що виросли в одній і тій же культурі [8]. Отже, комунікація дає змогу обмі-нюватися інформацією, досвідом та є способом налагодження контактів. Її ефективність зале-жить від спроможності усіх учасників цього процесу дійсно зрозуміти одне одного. Спільна 

мова не свідчить про спільну уяву співрозмов-ників про предмет розмови, в результаті чого непорозуміння виникає навіть у носіїв мови.  Концепція «співвідношення мови і мислен-ня» О. Потебні дає пояснення складнощам, які виникають у процесі комунікації: акт мовлення тільки стимулює в слухачеві ментальну діяль-ність, яка більш або менш подібна до діяльності мовця, думки мовця не передаються слухачеві; ніколи уявлення слухача не є ідентичне з уяв-ленням мовця. Всяке розуміння є разом нерозу-мінням, всяка згода – разом незгода [7]. Отже, кожна людина має свій власний світогляд. Її особистісне сприйняття навколишнього ото-чення відбивається на форми і методи передачі інформації співрозмовникам.  Ми погоджуємося з думкою В. Манакіна, що комунікацію можна розглядати у широкому сенсі як «канали засобів передачі та одержання інформації, де задіяні машинні прилади, штуч-ний інтелект… тощо» [4] і у вузькому розумінні як основного способу людського спілкування. Тому під «комунікацією» розуміємо обмін дум-ками і досягненнями взаємного порозуміння між людьми у процесі спілкування. Як відомо, характер взаємодії між представниками однієї культури обумовлюється їхнім соціальним по-ходженням, вихованням, освітою, сферою про-фесійної діяльності, індивідуальним світо-сприйняттям. Іноді це призводить до деяких труднощів під час комунікації. Але, завдяки за-писаній у підсвідомості культурній програмі, яка об’єднує спільноту, непорозуміння можна досить легко подолати [4].  Більш очевидними є труднощі, що виявля-ються у міжкультурному спілкуванні. Інтерна-ціоналізація та глобалізація в суспільстві пот-ребують налагодження контактів на міжнарод-ному рівні, в межах міжкультурної комунікації. Термін «міжкультурна комунікація» у вузькому 
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  

У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
У статті аналізуються поняття «комунікація», «міжкультурна комунікація», «мовленнєвий 

етикет». Розглянуто проблему формування здатності особистості до ефективної міжкультурної 
комунікації як засобу розуміння ментальних особливостей різних культур, що є гарантом ефекти-
вного діалогу культур у сучасному світі. Підкреслюється важлива роль мовленнєвого етику у між-
культурному спілкуванні. Подано характеристику міжкультурних непорозумінь у процесі комуні-
кації.  

Ключові  слова :  комунікація; міжкультурна комунікація; професійна діяльність.  
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розумінні з'явився в літературі в 1970-х роках. Першими до розробки питання міжкультурно-го спілкування вдалися науковці в США, де ви-никла необхідність вивчення проблеми кон-фронтації різних расових та етнічних груп. Дос-лідникам вдалося обґрунтувати комплексність феномену людського спілкування загалом, а також значні відмінності в стандартах, ціннос-тях, уявленнях, моделях мислення та поведін-ки, які властиві представникам різних культур.  З 80-х років минулого століття дослідники США і Західної Європи у галузі соціології, куль-турології, психології, лінгвістики, філософії ви-являють підвищений інтерес до проблематики міжкультурної комунікації. Серед найголовні-ших завдань теорії міжкультурної комунікації – попередження та усунення міжкультурних не-порозумінь. Дослідженням цих питань займа-ються наукові школи та інститути, а також уче-ні у різних країнах світу тощо.  Розглянемо погляди учених на зміст понят-тя «міжкультурна комунікація» Так, за визна-ченням М’язової І.Ю., міжкультурна комуніка-ція – це водночас і наука і набір навичок, якими потрібно оволодіти під час спілкування, оскіль-ки взаємодія з іншою культурою вимагає пев-них знань та умінь, зосередженості на успадко-ваних та усталених нормах соціальної практики людей, які належать до різних національних та етнічних спільнот [6]. Згідно визначення Ф. Ба-цевича, «міжкультурна комунікація – це процес спілкування (вербального і невербального) лю-дей (груп людей), які належать до різних націо-нальних лінгвокультурних спільнот, як прави-ло послуговуються різними ідентичними мова-ми, відчувають лінгвокультурну «чужинність» партнера по спілкуванню, мають різну комуні-кативну компетенцію, яка може стати причи-ною комунікативних невдач або культурного шоку в спілкуванні» [1]. Отже, для подолання непорозумінь та конфліктів необхідним є ви-вчення взаємозв’язку між культурою та комуні-кацією через виявлення притаманних різним народам культурних моделей.  Аналіз досліджень дозволив зробити ви-сновок, що на сучасному етапі існує багато під-ходів щодо визначення поняття «міжкультурна комунікація». Так, дослідники С. Мишланова, Т. Пермякова, узагальнивши їх, отримала, що «міжкультурна комунікація» – це:  
– сфера, що вивчає взаємодію індивідів з різними зразками історично похідної поведінки;  

– взаємодія сторін з різним досвідом;  
– такий вид комунікації, при якому той, хто відправляє й той, хто отримує, нале-жать до різних культур;  
– процес спілкування (вербального й неве-рбального) між комунікантами, котрі є носіями різних культур та мов, або сукуп-ність специфічних процесів взаємодії людей, що належать до різних культур та мов [5].  Слід зазначити, єдина національна культу-ра не є однорідною, як вказує П. Донець, нази-ваючи комунікацію між носіями різних субку-льтур (етнічних, регіональних, вікових, профе-сійних і т.д.) у межах єдиної національної куль-тури, міжсубкультурною. При цьому підкреслю-ється, що «з когнітивної точки зору вона мало чим відрізняється від звичайної інтракультур-ної – спільний національно-культурний багаж виявляється цілком достатнім для досягнення взаєморозуміння». Тому проблеми в межах та-кого спілкування є здебільшого прагматично зумовленими (оцінками, настановами, забобо-нами, тощо) [2].  Погоджуючись з думкою науковця, вважає-мо, що характерною рисою міжкультурної ко-мунікації є усвідомлення відмінності самого партнера, а також відмінності його мотивацій, інтенцій, фонових знань, коду (мови, жестики, символіки, умовних знаків, тощо). Міжкультур-на і внутрішньокультурна комунікація є, безу-мовно, спорідненими явищами, що протікають при взаємодії людей у конкретному місці й за певного оточення; обидва включають елемен-ти мовної гри і характеризуються деякою поді-бністю і відмінністю культур їх учасників; успіх обох залежить від взаємної узгодженості, супе-рництва і співробітництва.  Міжкультурна комунікація, у якій через мовлення взаємодіють культури і мови, базу-ється на двох типах поведінки. Універсальна поведінка, спільна для всіх культур, базується на біологічній спадковості людини, яка переда-ється від покоління до покоління. Крім того, різним етнічним групам притаманна специфіч-на поведінка, яка формується під впливом соці-ального і фізичного оточення. Специфічні моде-лі поведінки формують специфічну культуру, яку можна визначити як менталітет (система цінностей, ідей, звичаїв), тобто, сукупність кон-венцій, які керують соціальними відносинами.  Відомо, що важливу роль у міжособистісно-му спілкуванні відіграють вербальні компонен-
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ти, які є основними носіями значень повідом-лень. Водночас деякі дослідники стверджують, що частка невербальних сигналів у міжособис-тісному спілкуванні становить 60% – 80% [1], що доводить важливість вивчення елементів інших семіотичних систем. При взаємодії куль-тур можуть виникати ненавмисні збої у процесі комунікації і конфлікти, спричинені відміннос-тями вербальних і невербальних кодів у носіїв різних культур.  Вважаємо, що важливу роль в міжкультур-ній комунікації відіграють специфічні символи, стереотипи, упередження, національний мов-леннєвий етикет. Культура спілкування є од-ним із пріоритетних компонентів професійної культури фахівців. Вона синтезує у собі ком-плекс знань, цінностей, зразків поведінки, хара-ктерних для ситуацій ділового спілкування, а також умінь гнучко реалізовувати їх на практи-ці з метою забезпечення ефективності спільної діяльності.  Культура професійного спілкування харак-теризується рівнем розвитку комунікативних знань і вмінь та дозволяє здійснювати міжсу-б’єктну взаємодію, спрямовану на ефективне виконання професійних обов'язків. Питання етики ділового спілкування розглядались у працях І. Альохіної , Т. Аргентової, В. Співак та ін. Під етикетними нормами розуміють доціль-ність вживання мовленнєвих засобів у різних соціальних умовах (мовець добирає певні фор-мули мовленнєвого етикету відповідно до соці-ального статусу партнера в комунікації). Праг-матичні норми – це правила спілкування (зокрема, вміння розпочати та закінчити роз-мову тощо) і тактика спілкування (вміння пере-фразувати вислів, заповнити паузу тощо). Практика комунікативного підходу до вивчен-ня мови переконала, що ці компоненти спілку-вання відіграють у ньому не менш важливу роль, ніж, наприклад, правильність мовлення, оскільки неправильне звертання із порушен-ням етикетної норми може призвести до більш негативних наслідків, ніж граматична чи лекси-чна помилка. Тривалі, незаповнені паузи, неза-вершені речення, незв'язність мовлення ведуть до втрати інтересу з боку слухача. Тому дотри-мання правил мовленнєвого етикету сприяти-ме удосконаленню культури професійного спіл-кування фахівців.  Варто підкреслити, що мовленнєвий ети-кет пронизує усі сфери людського життя і дія-льності, він розглядається як сукупність куль-

турних, національних та соціальних правил мо-вно-комунікативної поведінки, притаманних тим чи іншим націям і національним спільно-там (Є. Пассов, І. Тарасова, Т. Чмут). Такі культу-рно-зумовлені сценарії складаються зі стабіль-них формул поведінки, що визначають правила встановлення мовленнєвого контакту між пар-тнерами, правила вибору потрібного стилю спі-лкування відповідно до їх соціальних ролей та ситуаційних позицій. Звідси можна сформулю-вати визначення етикету мовленнєвого спілку-вання. Це – спілкування, яке відбувається у від-повідності із соціальними, культурними й істо-рично сформованими нормами у типових (стандартних) ситуаціях людської взаємодії. Слід враховувати, що таке спілкування включає як вербальний компонент (певні мовленнєві формули (Л. Скалкін), підбір лексики і грамати-чних структур, інтонаційні характеристики мо-ви тощо), так і невербальний компонент (міміка, жести, пози, дистанція між суб’єктами спілкування тощо).  Нам імпонує думка науковця К. Мальцевої, яка, досліджуючи міжкультурні непорозуміння у процесі перекладу, визначила, що:  
– комунікативні стратегії різних культур формуються у співвідношенні до пове-дінкових норм даної культури і у відпові-дності до припустимої і бажаної комуні-кативної поведінки всередині культури;  
– комунікативні канали культури відобра-жають її пріоритети у ціннісній ієрархії, що можуть суттєво відрізнятися в різних культурах і спричиняти проблеми у по-розумінні між представниками різних культур;  
– несумірності між комунікативними сце-наріями різних культур не вичерпуються лінгвістичною та поведінковою сферами і стосуються розбіжностей у культурно-му досвіді різних культурних спільнот, що впливає на структуру та конфігура-цію систем комунікативних установок, властивих даним спільнотам;  
– комунікативні провалля між культурами можуть бути усунені шляхом введення штучних процедур (підвищення міжкуль-турної компетентності комуні кантів); стимулювання їх крос-культурної сензи-тивності шляхом орієнтування та інструк-тажу (інформованості про типові для ін-шої культури реакції та ситуації, а також відповідні практичні рекомендації) [3].  Одним із головних завдань сучасної освіти є виховання особистості, котра здатна пізнава-
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ти й творити культуру шляхом діалогічного спілкування, що вимагає від усіх учасників пе-дагогічного процесу високого рівня комуніка-тивної культури, комунікативної компетентно-сті, розвинутих навичок спілкування. Вона мо-жлива за умови правильно організованого між-культурного діалогу. Останній має важливу ро-звивальну роль для сучасного суспільства та освіти людини, оскільки він здатен перетвори-ти людину в представника іншої культури, що надає йому можливість до розуміння співроз-мовника. Справжній міжкультурний діалог до-зволяє виявити спільні ціннісні установки, сві-тоглядні позиції, традиції.  
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Озчелик  М .Е .   
ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В статье анализируются понятия «коммуникация», «межкультурная коммуникация», 

«речевой этикет». Рассмотрена проблема формирования способности личности к эффективной 
межкультурной коммуникации как средства понимания ментальных особенностей различных 
культур, является гарантом эффективного диалога культур в современном мире. Подчеркивает-
ся важная роль речевого этику в межкультурном общении. Дана характеристика межкультурных 
недоразумений в процессе коммуникации.  

Ключевые  слова :  коммуникация; межкультурная коммуникация; профессиональная дея-
тельность.  
 
Ozchelik M.  E.   

FEATURES INTERCULTURAL COMMUNICATION  
IN PROFESSIONAL ACTIVITY FUTURE SPECIALISTS 

Intercultural communication as a special kind of communication involves communication between 
speakers of different languages and different cultures. The comparison of languages and cultures reveals 
not only common, universal, but specific, national, original, which is caused by differences in the history of 
nations. Among all possible means of communication that are created humanity, is the main language for 
which the defining communicative function. Therefore, the focus of intercultural communication as it al-
ways is, which reflected the key features of the human person and all national and cultural community. 

But knowledge of the language and the possession of it is not identical. Characteristics language, ie the 
ability to freely speak and understand, to think through language, is a natural phenomenon, universal prop-
erty to which man learns from an early age and more does this automatically, on the verge of conscious and 
subconscious. Language skills – it is quite conscious perception of language as treasury certain knowledge 
about man and the world, are engraved in vocabulary, phraseology, grammar and other linguistic modes of 
expression. Conscious and deep knowledge of the language or languages appears frequently in the comparison. 
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Формування у кожного вихованця активної життєвої позиції щодо власного життя та влас-ної безпеки, озброєння його знаннями та нави-чками безпечної поведінки вдома, на вулиці, у дитячому садку, збереження та зміцнення здо-ров’я, формування здорового способу життя дошкільнят – одне з найактуальніших завдань роботи педагогічного колективу кожного до-шкільного навчального закладу. Законом Укра-їни «Про дошкільну освіту», «Про охорону ди-тинства», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, освітньою програмою для ді-тей від двох до семи років «Дитина» визначено, що забезпечення виживання, захисту й розвит-ку дітей є обов’язком для держави та суспільст-ва і визначається складовою освітнього проце-су дошкільного навчального закладу. Дошкіль-ний навчальний заклад – провідна соціальна інституція для дитини, де вона отримує не ли-ше елементарні знання, уміння, набуває навич-ки, а й оволодіває основами життєвої компете-нтності її складової – безпечної поведінки. Від уміння педагогів здійснювати керівництво про-

цесом набуття дитиною знань про чинники не-безпеки, формування умінь безпечної поведін-ки залежить життя і здоров’я дитини. Проблему безпеки життя й здоров’я моло-дого покоління науковці визначають як одну із центральних (Н. Авдєєва, О. Аксьонова, О. Богі-ніч, О. Безпалько, В. Вербицький, Л. Волков, Л. Григорович, Н. Денисенко, Л. Калуська, О. Кня-зева, О. Лоза, А. Михайличенко, Р. Мойсеєнко, Л. Орбан-Лембрик, В. Оржеховська, Р. Стьоркіна, Р. Яким, Л. Яковенко). Сучасні вчені А. Богуш, Г. Григоренко, Н. Денисенко, Л. Калуська, О. Кононко, О. Лоза,  Л. Яковенко визначили зміст роботи з форму-вання в дитини дошкільного віку активної по-зиції щодо захисту власного життя і здоров’я.   Сучасні дослідники Л. Гураш, О. Кононко, Н. Лавриченко, Т. Пироженко, П. Статмен роз-глядають безпечну поведінку особистості як необхідну складову її життєвої компетентності. Питання впливу гри на виховний процес дітей висвітлено у працях педагогів-класиків (Я.-А. Коменський, Ф. Фребель, С. Русова, В. Су-

О к с а н а  О Л ЕК С Ю К ,  М а р і я  С А С Дидактична гра як засіб формування безпечної поведінки в довкіллі дітей старшого дошкільного віку 
Awareness of the importance of cultural and historical factors in the process of communication, knowl-

edge and adequate playing rules of verbal and nonverbal behavior contributes to the success of intercultural 
communication, because communication process involves understanding and mutual adaptation of inter-
locutors. In order to understand themselves an integral part of the interaction, you need to change ap-
proaches to teaching foreign languages, geography, communication and move from theoretical knowledge 
to practical courses to break down cultural stereotypes wrong. 
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ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ  
БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В ДОВКІЛЛІ ДІТЕЙ  

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Розглядається важлива проблема щодо формування безпечної поведінки в довкіллі дошкільни-

ків. Для аналізу та формування навичок безпеки життєдіяльності взято дітей старшого дошкіль-
ного віку. Розкриті етапи здійснення освітньої роботи з формування в дошкільнят навичок щодо 
безпеки життєдіяльності. Проаналізовано гру як провідний вид діяльності дитини та розкрито 
значення дидактичної гри у формуванні безпечної поведінки дитини в довкіллі. Наведені приклади 
використання дидактичних ігор у професійній діяльності вихователя. 

Ключові  слова :  дошкільники, дитина старшого дошкільного віку, безпечна поведінка, навич-
ки безпеки життєдіяльності, довкілля, дидактична гра.  



347 № 2 (57), травень 2017 

хомлинський, К. Ушинський), психологів (Ю. Ар-кін, П. Блонський, Л. Виготський, Д. Ельконін, С. Рубінштейн, Д. Узнадзе) та сучасних педагогів (Л. Артемова, А. Богуш, А. Бондаренко, Р. Жуков-ська, Н. Луцан, Д. Менджерицька, О. Усова, Г. Швайко).  Серед сучасних педагогів, методистів, які займалися проблемою ігрової діяльності та ви-користання ігор у навчанні дітей, можна назва-ти Л. Артемову, Л. Білоусько, А. Бурову, І. Вере-мійчик, Л. Гайдаржийську, О. Гуменюк, Т. Дудо-ву, Т. Кочетову, З. Михайлову, О. Сорокіну, В. Старченко, І. Туник, О. Янківську. Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що кожен учений по-своєму ставився до дитячих ігор, намагаючись пізнати та розкри-ти вплив ігрової діяльності на розвиток дитини. Мета статті – розкрити значення дидактич-ної гри у формуванні безпечної поведінки в до-вкіллі дітей старшого дошкільного віку. Специфіка виховання свідомої безпечної поведінки дошкільників у довкіллі полягає в урахуванні їх вікових (підвищена рухова актив-ність, довірливість, безпосередність, емоцій-ність, наслідуваність, навіюваність) та індиві-дуальних особливостей розвитку на різних ета-пах дошкільного дитинства. Дошкільний вік – сенситивний період для виховання безпечної поведінки дітей (Є. Гаткін, Л. Григорович, Л. Гураш, Е. Еріксон, X. Карен, О. Кононко, Г. Кос-тюк, А. Маслоу, О. Лоза, Т. Пироженко, Є. Смірно-ва). У дошкільному віці в дитини формується розуміння довкілля та свого місця в ньому, усві-домлення себе в контексті «Я серед інших», роз-вивається мотиваційна, емоційно-вольова сфе-ри, які забезпечують стійкість і незалежність поведінки. Встановлено, що дитина, отримуючи знання про правила безпечної поведінки, пов’я-зує їх у своїй свідомості з почуттями, цінностями, установками й перетворює на внутрішні моти-ви поведінки. Дошкільник починає спиратися у своїй поведінці на інтеріоризовану внутрішню систему знань про норми безпечної поведінки, що формується в процесі взаємодії з іншими людьми в соціальному довкіллі [4, с. 8].  Серед небезпечних чинників, які найчасті-ше становлять небезпеку для дітей, А. Богуш виділяє такі: 
– неблагополучні сім’ї, в яких можливі такі негативні явища, як насильство над діть-ми (фізичне, психічне, емоційне), бездо-глядність, знущання; 
– діти вулиці, безхатьки-дошкільники за живих батьків: негативний вплив підліт-

ків девіантної поведінки; використання дітей дошкільного віку дорослими безха-тьками, залучення їх до протиправних вчинків з негативними наслідками; 
– незнання дітьми правил дорожнього руху; 
– незнання дошкільниками правил пожеж-ної безпеки, що може призвести до каліц-тва і навіть смерті; 
– небезпеку для дошкільників можуть ста-новити ситуації: «сам удома», «сам на воді» (на річці, ставку, озері, морі), «сам у лісі» без догляду дорослих; 
– небезпека подекуди чатує на дитину і в ситуації «дитина незнайомий – дорос-лий» [2, с. 5].  На думку Т. Панасюк, в організації навчаль-но-виховної роботи з питань безпеки життєдія-льності дошкільників можна визначити три основні напрями:  
– робота не повинна обмежуватися засво-єнням норм та правил;  
– дітей необхідно навчати обачності;  
– формувати навички орієнтування і шви-дкої реакції в екстремальних ситуаціях; дотримання єдиної стратегічної лінії у діяльності педагогічного, дитячого та батьківського колективів [8, с. 2].  Закласти основи безпечної поведінки мож-на лише гармонійно поєднуючи роз’яснюваль-ну роботу з вихованцями щодо можливих небе-зпечних ситуацій, необхідності дотримуватися правил для запобігання травматизму з органі-зацією як спільної з дорослим, так і суто дитя-чої діяльності, спрямованої на набуття певних навичок поведінки, досвіду самостійного пошу-ку виходів з непростих ситуацій та прийняття виважених, продуманих рішень  Важливе значення у формуванні в дітей навичок безпечної поведінки та свідомого став-лення до свого здоров’я відіграє раціональний добір форм і методів педагогічної роботи, що відповідають віковим особливостям вихован-ців. Дошкільники сприймають навколишній світ і себе в ньому передусім на емоційному рів-ні, а вже потім засвоюють знання, вправляють-ся у вміннях, збагачуючи власний досвід. Освіт-ню роботу з формування в дошкільнят навичок щодо безпеки життєдіяльності І. Резніченко рекомендує здійснювати в три етапи. Підготовчий етап. Полягає в отриманні та частковому узагальненні вражень про небезпе-ку, що може чатувати на дітей у довкіллі. Доре-чні такі форми й методи роботи, як екскурсія, цільова прогулянка, спостереження, читання 
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художніх творів, розглядання ілюстрацій, пере-гляд відеофільмів, мультфільмів.  Основний етап. Робота з формування пев-ної системи уявлень та вироблення навичок безпечної поведінки. На цьому етапі доцільно застосовувати різні види ігор з елементами без-пеки життєдіяльності, бесіди, складання описо-вих та творчих розповідей дітьми, розучування комплексів загально розвивальних вправ, вір-шів, трудові доручення тощо.  Практичний етап. На цьому етапі діти ма-ють застосовувати набуті знання та вміння на практиці. Доречним буде використання таких форм і методів роботи, як розв’язання проблем-них ситуацій, творчих завдань, створення обра-зів за допомогою різних засобів, пошуково-дослідницька діяльність, проведення свят, роз-ваг, змагань, конкурсів. З метою систематизації та узагальнення уявлень дітей у дитсадку та-кож варто періодично проводити «День безпе-ки» або «Тиждень безпеки». Зміст цих заходів може включати всі названі вище форми й мето-ди роботи з дітьми, залежно від матеріально-технічних умов закладу, природних та техно-генних особливостей території, на якій він роз-ташований, досвіду вихователів та підготовле-ності дітей [9, с. 12]. Для забезпечення особистісно орієнтовано-го підходу під час навчально-виховної роботи з дітьми з формування безпечної поведінки доці-льно використовувати дидактичні ігри. Проблема гри приваблювала і приваблює до себе увагу дослідників – педагогів, психоло-гів, етнографів, мистецтвознавців. Представни-ків наукових галузей у грі цікавлять свої аспек-ти, але всі вони дотримуються однієї думки, що гра – невід’ємна частина людської культури. Гра як провідний вид діяльності дитини поєднує в собі як загальні для будь-якої соціа-льної діяльності ознаки (цілеспрямованість, усвідомленість, активна участь), так і специфіч-ні (свобода і самостійність, самоорганізація, наявність творчої основи, почуття радості й задоволення).   Дидактична гра – система впливів, спрямо-вана на формування у дитини потреби у знан-нях, активного інтересу до того, що може стати їх новим джерелом, удосконалення пізнаваль-них умінь і навичок [7, с.169]. Сам термін «дидактична гра» підкреслює її педагогічну спрямованість та багатогранність застосування. Дидактична гра – це практична групова вправа з вироблення оптимальних рі-шень, застосування методів і прийомів у штуч-

но створених умовах, що відтворюють реальну обстановку [6, с. 155]. Під час гри в дитини ви-никає мотив, суть якого полягає в тому, щоб успішно виконати взяту на себе роль. За визначенням Ф. Блехер, дидактична гра – це активна діяльність з імітаційного моделю-вання досліджуваних систем, явищ, процесів. Ф. Блехер вважає, що головною відмінністю гри від іншої діяльності є те, що її предмет – сама людська діяльність. У дидактичній грі основ-ним типом діяльності є навчальна, яка переплі-тається з ігровою діяльністю й здобуває риси спільної ігрової навчальної діяльності [1, с. 325]. Дидактичну гру О. Сорокіна розглядає, як форму організації навчання дітей. Вона заува-жує, що своєрідність дидактичної гри як засобу навчання і виховання полягає в тому, що вона дає можливість здійснювати навчання в захоп-люючій і доступній для дітей формі діяльності [10, с. 5]. Як зауважує у своїй статті Р. Жуковська, сутність дидактичної гри полягає в тому, що діти вирішують розумові та практично-діючі завдання, представлені їм у цікавій ігровій фор-мі, самі знаходять шляхи розв’язання, долаючи при цьому певні труднощі. Дитина сприймає розумове завдання як практичне, ігрове; це під-вищує її розумову активність [3, с.125]. Високо оцінювала дидактичну гру як метод навчання О. Усова, яка відзначала, що «дидак-тичні ігри, ігрові заняття і прийоми дають мож-ливість вихователю піднести рівень сприйман-ня дітьми навчального матеріалу, урізноманіт-нюють навчальну діяльність, вносять до неї елемент цікавості» [11, с. 170]. Отже, дидактичні ігри дошкільників дорос-лі створюють з навчальною метою, організову-ючи навчання на основі ігрового і дидактично-го завдання. У дидактичній грі дитина не лише отримує, а й узагальнює та закріплює знання, розвиває пізнавальні здібності, засвоює раціо-нальні засоби і способи розумової діяльності. Як ігровий метод навчання, дидактична гра постає у двох видах: 1) власне дидактична гра. Ґрунтується на автодидактизмі (самонавчанні) та самоо-рганізації дітей; 2) гра-заняття (гра-вправа). Провідна роль у ній належить вихователю, який є її ор-ганізатором. Під час гри-заняття діти засвоюють доступні знання, у них вироб-ляються необхідні вміння, вдосконалю-ються психічні процеси (сприймання, уява, мислення, мовлення). Ефективне 
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опанування знань і вмінь відбувається в практичній діяльності за активізації ми-мовільної уваги і запам’ятовування. Дидактична гра має свою сталу структуру: 
– дидактичне завдання; 
– ігрові завдання або ігровий задум; 
– правила; 
– виконавчі дії; 
– ігрові дії; 
– результат. Будь-яка дидактична гра має навчальну ме-ту. Тому основним її компонентом є дидактичне завдання, сховане від дитини в ігровому завдан-ні. Дошкільник не просто грається, а бере участь у процесі стихійного навчання. Своєрідність ди-дактичної гри полягає в раціональному поєднан-ні дидактичних та ігрових завдань [7, с.169]. Пе-реважання навчального завдання перетворює гру на вправу, ігрового – нейтралізує навчальне значення такої ігрової діяльності. Незалежно від виду дидактична гра має певну структуру, що відрізняє її від інших видів ігор і вправ. Гра, що використовується для на-вчання, повинна містити перш за все навчаль-ну, дидактичну задачу. Граючи, діти розв’язу-ють цю задачу в цікавій формі, яка досягається певними ігровими діями. «Ігрові дії складають основу дидактичної гри – без них неможлива сама гра. Вони являються ніби малюнком сюже-ту гри» [10, с. 13]. Ігрові дії у грі можуть бути дуже різномані-тними, відповідно до віку дітей. В іграх дітей молодшого віку ігрові дії полягають у розкла-данні картинок (їх підбір, перекладання, у на-слідувальних рухах). Ігрові дії старших дітей складніші, бо вони вимагають взаємодії одних дітей з іншими, послідовності, черговості. Це можуть бути й інтелектуальні дії порівняння, зіставлення, описування і т.п. На думку Т. Ко-четової, недоліком багатьох дидактичних ігор є елементарність і одноманітність ігрових дій, дії повинні бути цікавими і розгорнутими [5, с. 60]. Всі структурні елементи дидактичної гри взаємопов’язані між собою, і відсутність одного з них руйнує гру. Без ігрового задуму та ігрових дій дидактична гра перетворюється у вправу. Для проведення цікавої гри, крім методич-но правильної структури, потрібний якісний ігровий матеріал: картки, поле, картинки (за-лежно від типу гри). Він має відповідати таким вимогам: 
– зображення предметів – чітке й реалісти-чне; 

– малюнки відображають сучасне життя; сюжети захоплюють дітей, формують художній смак і допитливість; 
– картки, виконані з цупкого непрозорого паперу чи картону, досить великі, їх зруч-но тримати в руках; 
– всі деталі ігрового матеріалу виконані охайно і мають естетично привабливий вигляд. Для організації ігор важливо створити предметно-ігрове середовище. Щоб стимулюва-ти пізнавальну активність дітей, вихователі насичують ігрове середовище різними дидак-тично-ігровими посібниками з основ безпеки: альбомами «Небезпечні предмети в будинку», «Професія – пожежник», «Рятувальні служби», «Добрі і погані вчинки», «Горить – не горить»; дитячими малюнками, настільними іграми, на-борами ілюстрацій, карток. Вправляти дітей у дотриманні техніки без-пеки можна в будівельно-конструкторських іграх. Цікавими і захопливими для дошкільни-ків є настільно-друковані ігри: «Друзі поспіша-ють на допомогу», «Пригоди лікаря Айболита»; яскраві пазли «Машини – помічники людини»; парні картинки «Предмети особистої гігієни»; ігри, що публікуються в журналі «Джміль» і до-помагають малюкам закріплювати знання пра-вил безпеки життєдіяльності. Особливо корисними для ознайомлення з правилами безпечної поведінки в довкіллі ди-дактичні ігри: «Безпечне – небезпечне», «Їстив-не – неїстівне», «Три сигнали світлофора», «Що зайве?» Перевага використання дидактичних ігор у формуванні безпечної поведінки дітей у довкіл-лі проявляється в наступному: 
– кожна дитина максимально активна; 
– є можливість диференційовано здійсню-вати систематизацію знань дітей; 
– підтримувати стійкий інтерес дошкіль-ників до ігрової діяльності, позитивний емоційний фон. Дидактичні ігри, спрямовані на формуван-ня досвіду безпечної поведінки в довкіллі дітей старшого дошкільного віку повинні відповіда-ти таким вимогам: 
– відрізнятися реалістичністю (зображені предмети мають чіткі форми, природний колір, максимально наближені до реаль-них об’єктів); 
– зацікавлювати дітей (містять ігрові еле-менти, завдання, мальовничі, динамічні); 
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– відповідати конкретним навчальним за-вданням; 
– відповідати віковим можливостям дітей; 
– призначатися як для колективного, так і для індивідуального використання. Дидактичні ігри, спрямовані на формуван-ня досвіду безпечної поведінки в довкіллі да-ють можливість: 
– знайомити дітей з джерелами небезпеки в побуті; 

– уточнити і систематизувати дані уявлення; 
– вчити розрізняти потенційно небезпечні предмети; 
– сформувати уявлення про запобіжні за-ходи і можливі наслідки їхнього пору-шення, про способи безпечної поведінки. У роботі вихователя різноманітні дидакти-чні ігри щодо навчання дітей основ безпеки життєдіяльності використовувались за відпові-дними напрямами, що представлено в таблиці. 
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№ Розділи Мета Дидактичні ігри 1 Світ природи: 
− стихійні природні явища; 
− отруйні рослини; 
− небезпечні твари-ни 

Допомогти усвідомити взаємоза-лежність людини і природи; дати реалістичні уявлення про небез-печні природні явища, об’єкти; формувати навички безпечної та екологічно доцільної поведінки; виховувати дбайливе ставлення до природи 

«Як нам треба всім чинити, щоб з природою дружити», «Хто більше?», «Безпечно – небе-зпечно», «Лісник», «Зберемо рюкзак у доро-гу», «Стихійні лиха», «Обери їстівні гриби та ягоди», «Буду обережний у природі», «Природа і людина», «Чарівна торбинка» 
2 Світ людей: 

− незнайомі Формувати соціальну компетент-ність, розуміння того, що спілку-вання з іншими людьми може бути небезпечним; спонукати до-тримуватися правил поведінки з незнайомими людьми 
«Можна – не можна», «Свої – чужі», «Як уря-туватися від біди», «Поміркуй-но», «Докажи слово», «Якщо я зроблю так», «Як уникнути неприємностей», «Свій, чужий, знайомий», «Небезпечні ситуації», «Допоможи Незнай-ці», «Хто прийшов?», «У двері стукає незна-йомець» 3 Світ речей: 

− електричні та газо-ві прилади; 
− вогонь та людина; 
− побутові речовини 

Спонукати дотримуватися правил безпечної поведінки в побуті; фо-рмувати розуміння наслідків не-обачної поведінки, усвідомлення того, що небезпека криється не в самому предметі. А в невмілому, безвідповідальному користуванні ними та неправильному їх збері-ганні; виховувати обережність, уважність 

«Вогонь – друг, вогонь – ворог», «Що можна, а що ні», «Обведи електроприлад», «Що до-бре, а що ні», «Відбери безпечні предмети», «Відбери, що шкідливо для твого здоров’я», «Сто бід», «Ми – рятівники», «Прибери на місце», «Небезпечні речі», «Якщо малюк поранився», «Школа пожежників», «Знайди електроприлади», «Добре – погано», «Аварія», «Увага – 101», «Оціни вчинок», «Безпечне – небезпечне» 4 Світ гри: 
− небезпечні ігри та розваги; 
− зимові розваги 

Вправляти у зображенні знаків безпечних зимових розваг; закрі-плювати знання правил безпечної поведінки під час зимових розваг 
«Джерела небезпеки», «Гра – справа серйоз-на», «Так чи не так», «На прогулянці», «Якщо я зроблю так», «Як уникнути непри-ємностей», «Небезпечні хованки» 5 Дитина і здоров’я: 

− хвороби та їх ліку-вання, правила надання елемента-рної першої допо-моги; 
− особиста гігієна; 
− загартовування 

Формувати розуміння необхіднос-ті дотримання особистої гігієни, ранкової гімнастики, занять фіз-культурою; розширювати уявлен-ня про гігієну, лікарські рослини, вітаміни, здорове харчування, способи загартування; формувати інтерес до здорового й активного способу життя, любов до спорту 

«Якщо хтось захворів», «Що корисно, а що ні», «Що таке добре, а що таке погано», «Рослини – наші помічники». «Мама захво-ріла», «Лікар «Гой-травичка», «Таємниця диво-квітки», «Обери потрібне» 
6 Небезпека вулиць і доріг: 

− пішоходи; 
− пасажири 

Спонукати дотримуватися правил дорожнього руху, формувати ро-зуміння того, до яких трагічних наслідків може призвести їх пору-шення; формувати навички пове-дінки в надзвичайних дорожньо-транспортних ситуаціях 

«Про що говорить світлофор», «Наша вули-ця», «Постав дорожній знак», «Вгадай, який знак», «Вулиця міста», «Дбайливі знаки», «Транспорт і пішоходи», «Увімкни світло-фор», «Хто проїде першим», «Учасники до-рожнього руху», «Будь уважний!» «Оціни вчинок», «Хто проїде першим» 

Перелік дидактичних ігор ігри щодо навчання дітей основ безпеки життєдіяльності за напрямами 
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Аналіз наукових досліджень дозволив ви-значити безпеку дитини як захищеність від будь-якої небезпеки: предметів, речовин, лю-дей, різних непередбачуваних ситуацій та іншо-го, що може становити загрозу здоров’ю та життю. Формування безпечної поведінки поля-гає в розвитку в особистості стійких морально-вольових якостей, які сприяють вихованню ку-льтури людини щодо безпеки, потреб, навичок і звичок безпечного життя. Виявлено, що дидактична гра містить у собі величезний потенціал для формування безпеч-ної поведінки дітей у довкіллі, будучи найваж-ливішим засобом навчання і виховання дітей старшого дошкільного віку, джерелом конкрет-них знань. Пізнаючи в дидактичних іграх пред-метний світ, дитина навчається розрізняти не-безпечні та безпечні для неї предмети, виокре-млювати корисні та цікаві, освоює способи дій з ними, вчиться орієнтуватися у предметному світі. Отже, закласти основи безпечної поведінки можна лише гармонійно поєднуючи роз’ясню-вальну роботу з вихованцями щодо можливих небезпечних ситуацій, необхідності дотримува-тися правил для запобігання травматизму з організацією як спільної з дорослим, так і суто дитячої діяльності, зокрема ігрової, спрямова-ної на набуття певних навичок поведінки, дос-віду самостійного пошуку виходів з непростих ситуацій та прийняття виважених, продуманих рішень 
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О к с а н а  О Л ЕК С Ю К ,  М а р і я  С А С Дидактична гра як засіб формування безпечної поведінки в довкіллі дітей старшого дошкільного віку 

Олексюк  О . ,  Сас  М .  
ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ  

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Рассматривается важная проблема формирования безопасного поведения в окружающей среде 
дошкольников. Для анализа и формирования навыков безопасности жизнедеятельности взято 
детей старшего дошкольного возраста. Раскрыты этапы осуществления образовательной рабо-
ты по формированию у дошкольников навыков безопасности жизнедеятельности. Проанализиро-
вано игру как ведущего вида деятельности ребенка и раскрыто значение дидактической игры в 
формировании безопасности поведения ребенка в окружающей среде. Приведены примеры исполь-
зования дидактических игр в профессиональной деятельности воспитателя. 

Ключевые  слова :  дошкольники, ребенок старшего дошкольного возраста, безопасное поведе-
ние, навыки безопасной жизнедеятельности, окружающая среда, дидактическая игра. 
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Моральний дух нації, перш за все, просте-жується у проявах видатних особистостей че-рез сфери продуціювання науковців, діячів ку-льтури тощо. Певні тенденції виявляються у мистецьких та наукових проектах віддзеркалю-ючи запити суспільства. Аналізуючи дане поло-ження в Україні, можна виявити ситуацію нелі-нійного розвитку сучасного культурного плас-ту, дається взнаки геополітична ситуація в сві-ті, яка виявляється в зниженні культурно-морального рівня населення. Мінливі умови відбиваються на положенні справ у мистецько-педагогічній освіті та спонукають підвищити вимоги до особистості вчителя, рівня його під-готовки, до викладання дисциплін в загально-освітній школі, зокрема уроків музики.  Визначення пріоритетів у напрямку підго-товки фахівців, здатних до здійснення музично-просвітницької роботи, яка ставить на меті по-ширення серед учнівської молоді високохудож-ніх зразків музичного мистецтва потребує при-

цільної уваги до компетентності – як особистіс-ної якості фахівця. Сучасна школа потребує фахівця з ґрунтов-ними психолого-педагогічними, предметно-спеціальними знаннями, практичними уміннями та навичками, за допомогою яких учитель музи-ки зможе ефективно реалізувати зміст, мету та завдання навчально-виховного процесу. Підго-товка майбутнього вчителя музики, компетент-ного у музично-виконавській діяльності – важ-ливе завдання сучасної педагогічної науки. У науково-методичній літературі проблема формування компетентності у майбутніх вчи-телів музики розглядалась у різних аспектах, а саме: акцентовано увагу на тлумаченні поняття «компетентність» В. Безпалько, І. Бех, Л. Буєва, І. Зязюн, І. Єрмакова, І. Лернер, В. Лисовський, О. Овчарук, І. Родигіна, О. Савченко та ін.; висві-тлено процес формування професійної компе-тентності у вчителя музики у сфері середньої та вищої мистецької освіти Л. Арчажникова, 

О р е с т  О РИ ЩУ К Педагогічна проблема формування досвіду музичного просвітництва майбутніх учителів музики 
Oleksyk O. ,  Sas M.  

DIDACTIC GAME AS A MEANS OF FORMING SAFE BEHAVIOR  
IN THE ENVIRONMENT OF CHILDREN OF SENIOR PRE-SCHOOL AGE 

An important problem regarding the formation of safe behavior in the environment of the pre-school 
children is considered. For the analysis and formation of safety life skills, children of the senior pre-school 
age are taken. The stages of educational work on the formation of safety life skills in pre-schoolers are re-
vealed. The game is analyzed as a leading activity of the child and the significance of the didactic game in 
the formation of safe child behavior in the environment is revealed. Requirements for the methodical con-
struction of the structure of the game and the game material are outlined. The requirements, which must be 
fulfilled by didactic games aimed at forming the experience of safe behavior in the environment of children 
of the senior pre-school age, are also covered. The advantage of using didactic games in shaping the safe 
behavior of children in the environment is shown. Examples of the use of didactic games in the professional 
activity of the educator are given. 

Key words:  pre-schoolers, a child of the senior pre-school age, safe behavior, life skills, environment, 
didactic game.  Стаття надійшла до редколегії 11.05.2017  УДК 378.14:78 

Орест ОРИЩУК аспірант факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського  Національного педагогічного університету  імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна  
ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ  
ДОСВІДУ МУЗИЧНОГО ПРОСВІТНИЦТВА  

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ 
У статті розглянута проблема підготовки майбутнього вчителя музики до просвітницької 

діяльності. Виявлено додаткові можливості формування вокально-просвітницьких умінь та нави-
чок у класі з постановки голосу студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів. 
Звернено увагу на деякі особливості підготовки студентів до проходження педагогічної практики 
та використанням просвітницьких навичок у проведенні музично-просвітницьких заходів. 

Ключові  слова :  вчитель музичного мистецтва, педагогічно-просвітницька компетент-
ність, досвід музично-просвітницької діяльності, вокальне просвітництво. 
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О. Дем’янчук, А. Душний, Л. Коваль, Л. Масол, О. Олексюк, Г. Падалка, А. Растригіна, О. Ростов-ський, Г. Ципін, О. Щолокова та ін.; досліджено особливості формування музично-виконавської компетентності студентів у вокальній, інстру-ментальній, диригентській діяльності Л. Гусей-нова, Л. Дерев’янко, А. Козир, В. Крицький, Т. Пляченко, Н. Швець, О. Щербініна та ін. Однак, проблему підготовки висококваліфі-кованих кадрів майбутніх вчителів музики, які будуть компетентними у вокально-виконавській просвітницькій діяльності ще недостатньо дослі-джено як у теоретичному, так і в методичному аспектах, що позначається на виконавській твор-чості студентів, і на педагогічній діяльності вчи-телів середніх закладів освіти. Визначення деяких аспектів означеної про-блеми, зумовлені низкою протиріч: між вимога-ми до професійної діяльності майбутнього вчи-теля музики і наявним рівнем сформованості його просвітницьких умінь; між потенційними можливостями підготовки спеціалістів до музич-но-просвітницької діяльності у вищих навчаль-них закладах освіти та їх недостатньою реаліза-цією; між наявним рівнем сформованості досвіду музично-просвітницької діяльності і вкрай не-значним вкладом освітян до розробки та введен-ня спеціальних лекційних курсів, самостійних, або розділу до курсу лекцій з «Методики музич-ного виховання», тобто активного застосування у процесі підготовки майбутніх учителів музики відповідних навчально-методичних засобів за-безпечення стійких просвітницьких орієнтирів.  Сучасний стан досліджень проблеми музич-ного просвітництва відбувається у наступних напрямках: особливості професійної підготовки студентів до художньої освіти школярів на куль-турологічних засадах Л. Масол, С. Мельничук, О. Олексюк, О. Щолокова; підготовка кадрів до культурно-просвітницької роботи С. Ромов. М. Серьогін; формування готовності майбутніх вчителів до здійснення музично-просвітницької діяльності Л. Безбородова, Л. Кожевнікова, Є. Ку-ришев і концертно-просвітницької діяльності Т. Жигінас; розкриття специфіки усної пропаган-ди, її особливостей й закономірностей у педаго-гічному процесі В. Андрєєв, Н. Афонін, Б. Бадмаєв, А. Жарков, І. Зимняя, О. Леонтьєв, В. Петрушин та ін.; музично-пропагандистської діяльності І. По-лякова, О. Халікова, Е. Скуратова. За визначенням провідних науковців музич-не просвітництво виступає засобом художнього спілкування з аудиторією, як форма позаурочної музично-виховної роботи в загальноосвітній 

школі, як невід’ємна складова виконавської практики студентів. Зокрема, Є. Куришев визна-чив, що процес виконавського спілкування музи-канта із слухацькою аудиторією передбачає здій-снення виконавцем по відношенню до публіки ряду соціальних функцій. Дану тенденцію вияв-лено у дослідженні Т. Жигінас, присвяченому підготовці майбутнього вчителя музики до кон-цертно-освітньої діяльності серед дітей та юнац-тва: музичне просвітництво серед дітей та юнац-тва; духовне збагачення слухача; виховання ін-телігентного слухача; задоволення інтелектуа-льно-естетичних потреб слухача тощо [2].  Вказана тенденція простежується в діючих програмах з дисципліни «Постановка голосу», в завданнях і вимогах на всеукраїнських конкур-сах музично-педагогічного профілю. Проте лек-ційного курсу, у навчальні програми музично-педагогічних факультетів, інститутів мистецтв, який посприяє забезпеченню готовності студен-та до здійснення різних аспектів музично-просвітницької педагогічної роботи, нажаль, не введено. Як вказує Т. Жигінас, саме гармонійне поєднання вміння повноцінно, художньо, профе-сійно, виразно виконати музичний твір із вмін-ням цікаво та захоплено розповісти про нього на практиці дають найвищі результати. Професійна діяльність учителя музики не обмежується лише проведенням уроків, вона набагато ширше і включає позакласну, позашкі-льну роботу, де він виступає в ролі музиканта-виконавця і педагога-просвітителя. Звичайно за таких обставин перед майбутнім учителем музи-ки постають складніші завдання, до яких потріб-но завчасно підготуватись.  Для музичного просвітництва характерною ознакою є органічне поєднання яскравого й дове-ршеного виконання інструментальних, вокальних творів та педагогічно-спрямованого спілкування виконавця-просвітителя зі слухацькою аудито-рією. На практиці переважна більшість майбутніх учителів музики володіє певним рівнем вико-навської майстерності, а рівень володіння жи-вим словом, просвітительська майстерність ви-кладача, його вміння підготувати емоційно на-сичену, захоплену, навіть інтригуючу розпо-відь, відповідно музичному матеріалу, здатну зацікавити непрофесійного слухача залишаєть-ся недорозвиненою. Ще видатний музикант-просвітитель, Д. Кабалевський наголошував на необхідності навчитися розповідати про Вели-ке Мистецтво Музики, не спрощуючи і не збід-нюючи його, а навчитись спілкуванню, на дос-тупній, зрозумілій і захопленій мові [5].  
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Періоди педагогічної практики студентів, майбутніх учителів музики, виявляють невтіш-ні результати коли практикант, володіючи доб-ре підібраним матеріалом, зовсім нецікаво викла-дає його, або вся розповідь зводиться до музично-теоретичного розбору твору, перетворюючись з живої бесіди на суху констатацію фактів.  Тому вкрай важливо у процесі підготовки майбутніх фахівців приділяти особливу увагу цій проблемі, яка полягає у поєднанні педагогічного й виконавського уміння, наприклад переключен-ня з режиму вокального виконання на розмовне мовлення, задача, ніби-то проста, проте потребує досить тривалих практичних тренінгових впра-вляннь, хоча саме завдяки планомірній та пос-туповій роботі за роки навчання у вищому на-вчальному закладі музично-педагогічного про-філю можна і потрібно формувати досвід музи-чно-просвітницької діяльності.  Другим, на нашу думку, слабким місцем у підготовці майбутніх учителів музики до музи-чного просвітництва є неемоційний виклад ма-теріалу, невміння володіти тембральними бар-вами голосу, композиційна та стилістична не-довершеність сценарію виступу, не врахування вікових особливостей під час встановлення ко-нтакту з аудиторією, виконавські погрішності та ін. Переважна більшість студентів у час педа-гогічної практики не вміє виявити на уроках у ЗОШ своєї власної захопленості музикою, осо-бистісного ставлення до неї. Звідси й формаль-ний характер подачі матеріалу з перебільше-ним «академізмом». Музика ототожнюється із звичайним навчальним предметом, матеріал якого викладається та аналізується без будь-яких емоцій, майже байдуже, що неприпустимо для уроків мистецтва. Адже таке відношення у музично-виховній роботі до мистецтва може привести до несправних наслідків.  Так, Б. Асаф’єв, який у свій час виклав майже всі принципи масової музично-просвітницької роботи з дітьми та підлітками, підкреслював: «Тільки той, хто одержимий стихією мистецтва й насичений ним, має моральне право розвивати сприймання мистецтва в інших» [1,22].  Ми наголошуємо на необхідності популяри-зації класичного мистецтва у загальноосвітній школі. Важко визначити причини байдужого ставлення до музики сучасних школярів. Мож-ливо причиною відсутності інтересу учнівської молоді є відсутність педагогічної зацікавленос-ті у самому процесі популяризації, суто прагма-тичному виконанню «педмінімуму» тощо. А 

можливо недостатньо навиків виконавського характеру, зокрема готовності до публічних виступів. В одних випадках це надмірне хвилю-вання, психологічна непідготовленість, відсут-ність досвіду роботи. В інших – недостатня міц-ність знання матеріалу, погане розуміння своєї задачі, мети, специфіки уроку, відсутність оріє-нтації на знання більшого спектру, який перед-бачає включення окрім спеціальних питань, всього життєвого й художнього досвіду. Слабким місцем у підготовці чималої кіль-кості студентів є низький рівень володіння го-лосом: звучністю, динамікою, ясністю, виразні-стю та різноманіттям інтонацій, технікою мови. Типовою помилкою є використання дихання перед кожним новим реченням, що надає бесіді монотонну звучність голосу, відволікає увагу слухаючих від змісту виконуваного вокального твору. Сюди також можна віднести дикційні недоліки, обмеженість та невиразність лекси-ки, синонімічну та стилістичну бідність. Також не приділяється увага значущим елементам невербального спілкування – жестам, міміці, пантоміміці.  Розглядаючи проблему естетичної підгото-вки педагогів, М. Рубінштейн відмічав, що учи-телю потрібно володіти словом, голосом, мімі-кою і мистецтвом розповідати, приділяючи цьому особливого значення [7].  Досить часто у студенів-практикантів зу-стрічаються композиційні та стилістичні про-рахунки в відборі та стилізації музично-педагогічного матеріалу як під час створення так і в процесі просвітницького виступу. Найпо-ширенішими прорахунками є: відсутність дра-матургічної цілісності, динамізму; невдале ком-понування та співвідношення музичних фраг-ментів із текстом; стилістична невідповідність між вербальною характеристикою образу із підібраним до нього музичним матеріалом та ін. Ці неприпустимі помилки руйнують необхід-ну органічність, завдяки якій створюється осо-блива атмосфера, що сприяє засвоєнню слуха-цькою аудиторією художнього змісту творів мистецтва тощо. Діалогічна взаємодія зі слухачами під час просвітницького заходу повинна відповідати особливостям побудови виконуваного музич-ного твору, а також педагогічному супроводу який підкоряється законам динамізму згідно змісту виконуваного твору. Статика призведе до часткової, або повної втрати інтересу зі сто-рони слухацької аудиторії.  
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Утриманню уваги та інтересу шкільної мо-лоді до музично-просвітницького заходу сприя-тиме вдале винайдення музичних фрагментів, максимально відповідних за емоційним та об-разним змістом до педагогічних повідомлень, усних характеристик, вдалих літературно-поетичних комбінувань тощо. Такий підхід до-поможе як практиканту-просвітнику так і ауди-торії слухачів до глибшого занурення у світ му-зичного мистецтва, надасть змогу через малі форми, та у нетривалий період, доторкнутися до сутності та цінності музичного мистецтва, за умови вдалого проведення музично-просвіт-ницького заходу, отриманню насолоди від про-цесу творчості у виконавстві та стану інтелек-туального збагачення тощо. Врахування вікових особливостей аудито-рії слухачів, її інтересів, вподобань, а також від-повідності рівня складності педагогічних пові-домлень, важлива складова успіху музично-просвітницької діяльності майбутнього вчите-ля музики загальноосвітньої школи. Особливої уваги необхідно надавати побудові фрази, точ-ності й лаконічності у висловлюваннях, вико-ристання літературної лексики тощо.  Особливо пильної уваги потребує виконання вокальних творів під власний супровід. За роки навчання у вишому навчальному закладі перева-жна увага надається виконанню творів вокаль-них, інструментальних. Прицільний просвітниць-кий аспект у процесі підготовки майбутніх учи-телів музики відсутній. Чого ж можна очікувати від гри практикантів: неточна інтерпретація та заучування тексту; відхід від означенного темпу; невиразне, безініціативне виконання, через над-мірне хвилювання, беззмістовні висловлюван-ня, які не співпадають з словесно-образною ха-рактеристикою вокального твору тощо. Перехід від словесної інтерпретації до вока-льного виконання потребує психоемоційного перелаштування, переключення, про що гово-рили майже всі музиканти-просвітителі, неза-лежно від їх професійного рівня. Важливим мо-ментом є винайдення відповідної до вербаль-ної характеристики за емоційним наповнен-ням, змістовністю та образною сферою музич-ної ілюстрації. Ігнорування даної вимоги приз-водить до того, що яскравий образ руйнується, не встигнувши ще повноцінно сформуватися в уяві слухача.  Виступ у концертному залі перед шкільною публікою, безпосередній контакт і взаємодія з глядачем є головною фазою в роботі музиканта-

просвітителя. Вирішального значення у цей пе-ріод набуває власний психологічний стан кон-цертуючого вчителя-просвітителя. Основними ознаками підготовленості вчителя музики ви-конавця-просвітителя є впевненість у власних виконавських та педагогічних силах, самоконт-роль психоемоційного стану, вміння переклю-чення уваги з оцінки свого внутрішньогог ста-ну на зміст виконуваної програми (твору) у які-сній подачі, здатність зосередження й концент-рації уваги на змісті виконуваного твору тощо. Аксіомою процесу підготовки музично-просвітницького заходу виступає висловлю-вання переважної кількості виконавців, опита-них, нами: чим ретельніше відпрацьовано ви-ступ тим менше хвилювання під час самого ви-ступу. Треба зазначити, що на факультетах мис-тецтв проводиться певна робота, націлена на вирішення багатьох з означених проблем: обго-ворюються основні теоретичні положення з даної проблематики на семінарських заняттях з дисциплін «Методика музичного виховання»,  Можна привести позитивний приклад коли на факультеті мистецтв імені Анатолія Авдієв-ського НПУ ім. М. П. Драгоманова введено у програму лекційний курс який проводить уні-кальний фахівець виконавець і педагог з бага-торічним стажем, Герой України, народний ар-тист України, А.Н. Паламаренко. Курс лекцій присвячених культурі мови, стануть у нагоді майбутнім учителям музики впевненіше пово-дити себе під час публічних виступів та в періо-ди спілкування зі школярами, доносити до сво-їх вихованців любов до рідного слова, витіснен-ня засміченості мови, вміння висловлювати думки образно, рельєфно, гармонійно тощо.  Процесу підготовки висококваліфікованих фахівців, учителів музики, виконавців-просві-тителів посприяє введення курсу лекцій з «Риторики», надання інформації під час консу-льтацій методистами з педагогічної практики, робота з підготовки музичної бесіди в класі ос-новного інструменту, постановки голосу та ін. Зазначені заходи безумовно є ефективними, однак вони не дають, як видно з аналізу прак-тики, значних результатів при підготовці май-бутніх фахівців до музично-просвітницької дія-льності в загальноосвітній школі в силу своєї розрізненості та відокремленості.  Слід зазначити, що ефективним засобом при вирішенні даної проблеми може бути цілес-прямована, комплексна система педагогічних дій, яка впливатиме в різних напрямках на фор-мування і розвиток умінь, необхідних для успіш-
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ної реалізації музично-просвітницької діяльнос-ті, та на усунення типових недоліків в роботі майбутнього фахівця. Вона може включати такі форми роботи, як: введення навчально-вихов-ний процес спецкурсу «Лекторська майстерність вчителя музики», який буде містити в собі основ-ні положення з даної проблематики; проведення педагогічних заходів (практикумів, колоквіумів, диспутів) під час організації занять з самостійної роботи студентів, на яких вони будуть демон-струвати володіння матеріалом музичної бесі-ди, обговорювати негативні моменти, недоліки виступів та надавати пропозиції щодо їх удо-сконалення, аналізувати найкращі роботи [6].  Отже, організація музично-просвітницької та вокально-просвітницької діяльності студен-тів музично-педагогічних факультетів, інститу-тів мистецтв дозволять значно підвищити ефе-ктивність процесу фахової підготовки. Форму-вання такої ключової професійної якості для майбутнього вчителя-просвітителя, як компе-тентність допоможе на всіх етапах професійно-го становлення та самореалізації. Виховання почуття відповідальності у процесі навчання, педагогічної практики, під час підготовки музич-но-просвітницького заходу, безпосереднього виступу, викристалізує неповторну особистість вчителя-просвітителя-вокаліста-виконавця. За-пропоновано прийоми інтенсифікації даної ро-боти активно використані у практичній підгото-вці, до них віднесено: слухацьку аудиторію, ство-рену із студентів-однокурсників, яка стимулює до максимально можливого рівня якості презе-нтації музичного повідомлення просвітницько-го характеру; під час індивідуальної роботи в класі з постановки голосу бажано використову-вати прийоми педагогічної драматургії, музич-них аналогій, порівнянь, широких асоціацій, а також тренінги спрямовані на усунення труд-нощів при поєднанні вокально-виконавського та мовленнєвого компонентів; залучення сту-дентів до групових занять з проведення спеці-альних вправ на розвиток динаміки, діапазону 

голосу, на розширення спектру інтонаційної палітри, дикційні та дихальні вправи; організа-ція групових тренінгів з розвитку комунікатив-них здібностей особистості, з саморегуляції; проведення рольових ігор тощо.  Дієвим фактором у підготовці до музичного просвітництва виступає комплекс психолого-педагогічних установок, спрямованих на: само-стійність та активність дій (прагнення винайти у власних мистецьких пошуках необхідної інфо-рмації); усунення емоційної напруги, що вини-кає під час публічного виступу (здатність воло-діти та керувати психічними процесами при контакті з аудиторією); творче самовираження, самореалізацію та самопрезентацію (винайден-ня неповторної виконавської манери). Доціль-но зазначити, що зміст даної статті лише пев-ною мірою вирішує означену проблему, лишаю-чи величезний простір для проведення дослі-джень з даної проблематики. В ній лише звер-тається увага на існуючі додаткові можливості в підготовці студентів до здійснення музично-просвітницької діяльності. 
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Oryshchuk O.   
PEDAGOGICAL PROBLEM OF FORMATION OF THE MUSIC EDUCATION  

EXPERIENCE OF FUTURE MUSIC TEACHERS 
In the article the problem of future teacher of music for educational activities. Found additional fea-

tures vocal formation and education and skills in the classroom setting rates of students of pedagogical uni-
versities Art. Attention is paid to some features preparing students for pedagogical practice and use of edu-
cational skills in conducting musical and educational events. 

Key words:  music teacher, pedagogical and educational competence, experience musical and educa-
tional activities, vocal education. Стаття надійшла до редколегії 01.05.2017 
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Сучасне реформування вищої освіти виріз-няється інноваційним та високотехнологічним характером, спрямованістю на підготовку кон-курентоздатних на ринку праці фахівців, які:  
– вільно володіють обраною професією та орієнтуються в суміжних з нею галузях знань; 
– здатні гнучко адаптуватися до швидкіс-них темпів розвитку інформаційного сус-пільства та підвищувати власний інтеле-ктуальний і фаховий потенціали впро-довж усього життя;  
– цілеспрямовані, комунікативні, мобільні, креативні, вміють працювати індивіду-ально та в колективі.  Саме тому, процес підготовки майбутніх вчителів у вищих навчальних закладах (ВНЗ) спрямований на набуття певного набору компе-тентностей, в тому числі й професійної, які вияв-ляються у підготовленості студентів до педагогі-чної діяльності. А для цього акцентовано увагу не на дидактичній тріаді знання-уміння-навички, а на формуванні у студентів вмінь самостійно здо-бувати нові знання, активно та відповідально їх використовувати у реальних практичних ситуа-ціях, розвивати професійні й соціально-особис-тісні якості, творчі здібності, ініціативність, критичне мислення, креативність. 

Зусилля чималої кількості науковців та практиків спрямовані на дослідження напрямів реформування змісту вищої освіти, покращен-ня якості освітніх послуг, упровадження нових освітньо-професійних програм та технологій навчання, зміни способу мислення викладачів ВНЗ відповідно до положень Болонської декла-рації.  Зарубіжні науковці, серед яких Дж. Боуден, М. Лейтер С. Маслач, Дж. Равен, Р. Уайт, А. Тоф-флер, М. Спектор, аналізують компетентності загалом, виокремлюють серед них найвагоміші, які сприяють досягненню успіхів у житті, пок-ращенню змісту та якості освіти.  В.Ю. Биков, І.А. Зімняя, Н.В. Кузьміна, О.В. Лє-бедєва, Л.Г. Карпова, О.І. Локшина, А.К. Маркова, В.І. Маслов, О.В. Овчарук, В.А. Сухомлін, Н.Ф. Ра-діонова, А.В. Хуторський аналізують проблеми впровадження компетентнісного підходу до ре-зультатів навчання, вивчають умови формування компетентностей, аналізують основні категорій загальних і предметно-спеціальних (фахових) компетентностей та виокремлюють характерис-тики компетентного фахівця, серед яких: коор-динація різних видів професійної діяльності; здібність ефективно діяти за межами навчаль-них ситуацій; творчий характер мислення; чіт-
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА  
КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО НА РИНКУ ПРАЦІ  

ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ 
У статті розкрито поняття професійної компетентності та описані компоненти професій-

них (інформатичних) компетентностей вчителя інформатики. Представлені результати аналізу 
процесу підготовки майбутніх вчителів інформатики з урахуванням формування професійної ком-
петентності. Доведено актуальність та доцільність обраної проблеми дослідження. Розглянуті 
умови і напрями формування професійної компетентності при вивченні предметів загальної й фа-
хової підготовки. Наведені зразки практичних завдань дисциплін із циклу професійної підготовки, 
виконання яких є підґрунтям підготовки конкурентоздатних на ринку праці вчителів інформатики. 

Ключові  слова :  освітній процес, компетентнісний підхід, підготовка майбутніх вчителів 
інформатики, професійна компетентність, нові інформаційні технології, міждисциплінарні сис-
теми навчання. 
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ке визначення цілей професійно-особистісного удосконалення; уміння самостійно приймати професійні рішення та усвідомлювати особистіс-ну відповідальність за результати праці.  В.І. Луговим, М.Ф.Степком, Ю.В. Сухарніко-вим проаналізовано сутність європейської кон-цепції компетентнісного підходу в освіті, розро-бленої в межах Болонського процесу, дослідже-но особливості модернізації вищої освіти в Україні та впровадження компетентностей до нових освітніх стандартів. Різносторонній аналіз питань щодо фунда-ментальної підготовки майбутніх вчителів ін-форматики у системі вищої освіти, складових й характеристик сформованих у процесі навчан-ня професійної компетентності відображено у дослідженнях сучасних вчених та практиків, серед яких М.І. Жалдак, В.І. Клочко, Н.В. Морзе, С.А. Раков, Ю.С. Рамський, З.С. Сайдаметова, С.О. Семеріков, Є.М. Смирнова-Трибульська, О.М. Спірін, І.О. Теплицький, Ю.В. Триус. Незважаючи на значну кількість теоретич-них описів та на їх основі проведених дослі-джень залишаються нерозв’язаними окремі аспекти теоеретико-методологічних та органі-заційно-методичних основ формування у май-бутніх вчителів інформатики професійної ком-петентності. Метою даного дослідження є аналіз окре-мих компонентів професійної компетентності вчителів інформатики, вивчення умов і шляхів їх формування при вивченні предметів загаль-ної й фахової підготовки, визначення методів розвитку компетентностей для досягнення очі-куваних результатів навчання у ВНЗ. Розкриваючи специфіку певного виду дія-льності, професійна компетентність містить набір взаємодіючих спеціальних компетентнос-тей різного рівня, що визначаються вимогами конкретної професії. Професійна компетент-ність педагога об’єднує компоненти фахової діяльності й педагогічного спілкування та є вагомою складовою системи компетентностей сучасної висококваліфікованої особистості.  Узагальнення різних досліджень надає мо-жливість трактувати професійну компетент-ність як інтегративну якість особистості, що є сукупністю фундаментальних психолого-педагогічних та предметних знань, професій-них вмінь та навичок, здобутого власного дос-віду, відкритості щодо оволодіння новими знання. Вагомим компонентом набуття у про-цесі навчання в ВНЗ професійної компетентнос-ті є особистісний чинник, оскільки саме він мо-тивує та спонукає студентів до розуміння пред-

метної області й професії, побудови власних траєкторій подальшого саморозвитку і профе-сійного зростання тощо.  В основі професійної підготовки майбут-нього педагога, за Н.В. Морзе, є методична під-готовка, що спирається на зміст фундаменталь-ної підготовки та формує навички до виконан-ня основних функцій вчителя інформатики в сучасній школі: інформаційно-орієнтаційної, проектувальної (моделюючої), аналітичної, мо-білізаційної, трансляційної, діагностично-оцінювальної діяльностей [2, 17]. М. І. Рафальська підкреслює, що результа-том навчання майбутніх вчителів інформатики у ВНЗ є сформованість (на певному рівні) соціа-льно-професійних компетентностей, складови-ми яких є соціально-значущі та професійні (інформатичні) компетентності [3, 48-53]. Беру-чи до уваги змістові лінії шкільного курсу інфо-рматики, дослідниця виділяє компоненти про-фесійних (інформатичних) компетентностей вчителя інформатики:  
– інформологічно-методологічні компе-тентності;  
– інформаційно-технологічні компетент-ності;  
– компетентності у галузі комп’ютерної інженерії; 
– компетентності у галузі моделювання; 
– компетентності у галузі алгоритмізації та програмування. Як показує практика, формувати у майбут-ніх вчителів інформатики згадані вище компе-тентності найкраще при вивченні дисциплін природничо-наукового та професійно-прак-тичного циклів освітньо-професійної програми навчання у ВНЗ. Але підготувати студентів до обґрунтованого використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) як об’єкту ви-вчення та засобу діяльності, вивчаючи дисцип-ліни згаданого вище циклу (наприклад, такі дисципліни як «Інформатика», «Web-програму-вання», «Комп’ютерно-орієнтовані технології в освіті та науці», «Методика навчання інформа-тики», «Основи мультимедіа», «Комп’ютерна графіка») неможливо. Незважаючи на динаміч-не оновлення змісту освіти та технологій на-вчання, узгодження їх із сучасними потребами, вивчення дисциплін інформатичного спряму-вання професійно-практичного циклу орієнто-ване на володіння фундаментальними відомос-тями стосовно об’єкта діяльності, формування у студентів практичних навичок роботи з конк-ретними системним і прикладним програмним 
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забезпеченням. В основі процесу набуття май-бутніми вчителями інформатики професійної компетентності теоретичні знання з теорії пе-дагогіки, розуміння ними особливостей сучас-них технологій навчання та закономірностей педагогічних течій.  Саме тому доцільно впроваджувати міжди-сциплінарні та синтезуючі системи навчання, інтеграція яких спрямована на те, щоб знання та вміння з одного фаху, а в нашому випадку з інформатики, мотивували у студентів успішне вивчення дисциплін професійно-практичного циклу і «забезпечували методологічну спеціа-льну і методичну підготовку вчителя в нероз-ривному зв’язку з формуванням основ інформа-ційної культури та підготовкою до практично-го використання НІТ (нові інформаційні техно-логії) в своїй професійній діяльності» [1]. При цьому потрібно не просто замінити теоретичні знання практико-орієнтованими, бо за таких умов втрачається фундаментальний підхід, а доцільно трансформувати навчально-пізна-вальну діяльність студентів в дослідницьку та практико-професійну, які мотивують майбутніх вчителів не до запам’ятовування «готових знань», а до засвоєння знань через дослідження, відстеження умов їх походження, оцінювання професійних ситуацій тощо. Як показує практи-ка, така діяльність передбачає: здатність орієн-туватися в інформаційному просторі; сформо-вані уміння одержувати всеможливі повідом-лення й дані та оперувати ними на практиці; усвідомлене розуміння особистої відповідаль-ності за здобуті результати. Під час викладання дисциплін із циклу про-фесійної підготовки добираємо комплексні за-вдання, які не лише розкривають напрями ви-вчення шкільного курсу інформатики і моделю-ють інформаційно-освітнє середовище навча-льного закладу та професійні обов’язки вчите-ля інформатики, але й спонукають студентів до формування рефлексивної компоненти через розвиток здібностей аналізувати власні фахові дії, співставляти здобуті результати з прогно-зованими. Наведемо приклади таких завдань при вивченні дисциплін:  «Методика навчання інформатики»:  
– розробити візуальну презентацію (visual presentation) представлення роботодав-цю власних фахових досягнень та перс-пектив їх розвитку у професійній сфері (для подання інформації використати програми опрацювання текстів, напри-клад wordle.net); 

– використовуючи спеціальні програми-шаблони, розробити електронне портфо-ліо (e-портфоліо) особистісного розвит-ку, що є засобом зберігання й системати-зування результатів навчання власника, відображення його досвіду й прогресу, визначення шляхів для самовдосконален-ня та розмістити його в мережі Інтернет; 
– здійснити добір та аналіз відкритих осві-тніх онлайн-курсів з інформатики та су-міжних з нею дисциплін, розробити ви-ступ у форматі TED'у (TED Talks) про осо-бливості та перспективи їх роботи. «Комп’ютерна графіка»: 
– створити (обробити) растрові й векторні зображення професійного призначення (як дидактичний матеріал у вигляді web-сторінок, електронних та поліграфічних видань, мультимедійних продуктів то-що), продемонструвати відео скрінів про-міжних етапів діяльності та кінцевого результату на власному YouTube-каналі. «Основи мультимедіа»: 
– у середовищі спеціальних програм (на-приклад, Google Keep, OneNote, Stickies) розробити нотатки власної навчальної діяльності та ідей щодо майбутньої педа-гогічної діяльності, що містять всемож-ливі повідомлення й дані, зокрема, текст, зображення, електронні таблиці, аудіо- й відеофайли; результат роботи зберегти у хмарі та надати спільний доступ до нота-ток одногрупникам;  
– розробити мультимедіа-додаток та ство-рити користувацький інтерфейс на зада-ну тему для використання в майбутній професійній діяльності (компонування сценарію, розробка інформаційних еле-ментів, вибір інструментальних засобів створення, оформлення та поєднання інформаційних елементів). Для досягнення успіху та професійної адап-тації залучаємо студентів до роботи у колекти-ві, акцентуємо увагу на уміннях взаємодіяти з іншими, наприклад, мотивувати колег та дося-гати спільних цілей, вести дискусію у професій-ній сфері та навпаки, здійснювати фахове спіл-кування з непрофесіоналами. Така діяльність сприяє не лише інтелектуальному розвитку, але й усвідомленні особистісного сенсу та зна-чущості обраної професії, конструюванню влас-ної професійної поведінки відповідно до викли-ків сучасності.  Беручи до уваги досвід підготовки фахівців даного напряму, відзначимо, що вивчення НІТ через призму майбутньої професійної діяльності 
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підвищує рівень не лише науково-теоретичної та практичної підготовки студентів, але й сти-мулює нестандартне та оригінальне мислення, здібність переносити знання з однієї області в суміжні. При цьому студенти як майбутні вчи-телі інформатики повинні усвідомлюють на-прями використання в освітньому процесі ін-формаційних технологій, особливості інформа-ційних потоків в обраній галузі.  Модернізація системи вищої освіти спрямо-вана на підготовку фахівців, які будуть конку-рентоздатними та мобільними на ринку праці. Доцільне упровадження міждисциплінарних систем навчання через залучення майбутніх вчителів інформатики до систематичного і ці-леспрямованого розв’язування комплексних завдань сприяє набуттю професійних компе-тентностей, які надають їм можливість різнос-торонньо реалізувати власний інтелектуаль-ний потенціал у професійній сфері.  Проведений аналіз особливостей підготов-ки майбутніх вчителів інформатики як конку-рентоздатних фахівців на ринку праці дозволяє окреслити напрями подальших досліджень, які можуть бути представлені в освітньо-професій-них програмах, які відображають соціальне за-мовлення на підготовку фахівців з урахуванням особливостей професійної діяльності та вимог до змісту освіти з боку суспільства. 
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Павлова  Н . ,  Гнедко  Н .   
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО НА РЫНКЕ ТРУДА  
УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 

В статье раскрыто понятие профессиональной компетентности и описаны компоненты про-
фессиональных (информатических) компетенций учителя информатики. Представлены резуль-
таты анализа процесса подготовки будущих учителей информатики с учетом формирования про-
фессиональной компетентности. Доказана актуальность и целесообразность выбранной пробле-
мы исследования. Рассмотрены условия и направления формирования профессиональной компе-
тентности при изучении предметов общей и профессиональной подготовки. Приведены образцы 
практических задач дисциплин из цикла профессиональной подготовки, выполнение которых явля-
ется основой подготовки конкурентоспособных на рынке труда учителей информатики. 

Ключевые  слова :  образовательный процесс, компетентностный подход, подготовка буду-
щих учителей информатики, профессиональная компетентность, новые информационные техно-
логии, междисциплинарные системы обучения. 

 
Pavlova N. ,  Hnedko N.   

PROFESSIONAL COMPETENCE AS A COMPONENT OF ON THE LABOR  
MARKET COMPETITIVE TEACHER OF COMPUTER SCIENCE 

The article deals with the concept of professional competence and is described the professional compo-
nents (front information) competence of teacher of informatics. The urgency and feasibility study of the sub-
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У сучасних умовах стає необхідним поси-лення культуротворчої ролі освіти, з'являється новий ідеал «людини культури», який володіє загальнокультурною компетентністю, що ви-значає його активну життєдіяльність, здатність орієнтуватися в різних областях соціального й професійного життя, гармонізує внутрішній світ і відносини із соціумом.  Концепцією «Нової української школи» пе-редбачено вивчення ключових компетентнос-

тей, яких кожен потребує для особистої реалі-зації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та жит-тєвий успіх протягом усього життя. Однією з десяти ключових компетентностей є обізна-ність та самовираження у сфері культури – зда-тність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття. Ця компетентність пе-

С в і т л а н а  П АР Ш У К  •  Відродження загальнонаціональних традицій українського народу  як один із засобів формування загальнокультурної грамотності майбутніх учителів початкової школи 
ject is proved. The modern research scholars and practitioners about problems of implementing competence-
based approach to learning outcomes, conditions of formation of competences and main categories of com-
petencies and characteristics of a competent professional is overviewed. The results of the analysis process 
of training future science teachers in view of formation of professional competence, which are indicate that 
professionally competent science teacher should have theoretical knowledge of the theory of pedagogy, un-
derstand the features of modern learning technologies of studying and patterns of educational trends, be 
able to independently acquire new knowledge and use them in real practical situations, to develop profes-
sional and social and personal abilities, creativity, initiative, critical thinking, creativity. The above expedi-
ency of interdisciplinary studies and synthesizing systems of studying, integration are aimed at ensuring 
that knowledge and skills in computer science to motivate students the successful learning the professional 
disciplines and practical cycle and provide special methodological and methodical preparation of teachers 
in close connection with the formation of information culture and preparation for the practical using of new 
information technologies in their professional activities. The conditions and directions of formation of pro-
fessional competence in the study subjects and general training are considered. These examples of practical 
tasks from the disciplines of training cycle («Methods of teaching computer science», «Computer graphics», 
«Basics of multimedia»), the implementation of which is the basis for the preparation of competitive labor 
market science teachers, namely: encourage students to form reflective components through the develop-
ment of their professional skills to analyze their own professional actions and correlate obtained results 
with the predicted. Is defining methods of develop of competence to achieve the expected results of learning 
in higher education.  

Keywords:  educational process, competency approach, training of future science teachers, profes-
sional competence, new information technologies, interdisciplinary training system of study. Стаття надійшла до редколегії 10.05.2017   УДК 378.03 
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ВІДРОДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ  

ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ ГРАМОТНОСТІ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

У статті розглянуто поняття загальнокультурної грамотності та проаналізовано форму-
вання загальнокультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Ця компетен-
тність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого 
ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших. Саме тому вчитель початко-
вої школи має бути взірцем культури для своїх вихованців, а проблема формування загальнокуль-
турної грамотності у майбутніх вчителів початкової школи завжди буде актуальним питанням 
у підготовці фахівців початкової освіти. 

Ключові  слова :  компетентність, загальнокультурна грамотність, загальнокультурна ком-
петентність, загальнонаціональні традиції. 
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редбачає глибоке розуміння власної національ-ної ідентичності як підґрунтя відкритого став-лення та поваги до розмаїття культурного ви-раження інших.  Вчитель початкової школи має бути взір-цем культури для своїх вихованців, саме тому, проблема формування загальнокультурної гра-мотності у майбутніх учителів початкової шко-ли завжди буде актуальним питанням у підго-товці фахівців початкової освіти. Саме тому вбачаємо пряму залежність якос-ті і темпів розбудови національної освіти в Україні від якості підготовки нової генерації педагогічних кадрів, про що йдеться в Націона-льній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, нових концепціях виховання і навчан-ня учнів загальноосвітніх шкіл України [3]. Відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти національний «компонент» змісту освіти передбачає досконале володіння українською мовою, підвищення ролі україно-знавства як дисципліни, що синтезує націона-льні традиції та сучасну українську культуру; обізнаність з кращими зразками національної науки, літератури, мистецтва [2]. в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Широкому колу питань професійної підготовки сучасного вчителя національної школи України присвячені праці А.Алексюка, Т. Братченко, В. Бондаря, В. Зелюк, Н. Кічук, В. Кузя, Ю. Руденка, О. Мороза, О. Савченко, О. Семеноч, М. Стельмаховича, та ін. Проблему фо-рмування ключових компетентностей майбут-ніх вчителів розглядали такі науковці як О. Сав-ченко, С. Гончаренко, І. Тараненко, В.Ковальчук, Н. Кузьміна, Л. Мітіна. Питання формування естетичної культури особистості розглядали науковці С. Кононанець, Л. Масол, Н. Миро-польська, О. Отич, О. Рудницька та ін.. Мета даної статті полягає в визначеності ролі загальнонаціональних традицій українсь-кого народу, окресленні основних шляхів фор-мування загальнокультурної грамотності май-бутніх учителів початкової школи. Формування обізнаності та самовираження у сфері культури реалізується через опануван-ня майбутніми учителями загальнокультурної компетентності. Концепцією «Нової української школи» пе-редбачено вивчення ключових компетентнос-тей, яких кожен потребує для особистої реалі-зації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які 

здатні забезпечити особисту реалізацію та жит-тєвий успіх протягом усього життя. Однією з десяти ключових компетентностей є обізна-ність та самовираження у сфері культури – зда-тність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розу-міння власної національної ідентичності як під-ґрунтя відкритого ставлення та поваги до роз-маїття культурного вираження інших. Одним з завдань виховання молодших шко-лярів є формування загальнокультурної компе-тентності, що припускає орієнтацію в першо-джерелах культури – творах художньої літера-тури, народної творчості, музичного, образот-ворчого, театрального мистецтва, музейних експозиціях, творах якщо не наукової, то хоч би науково-популярної літератури. У зв'язку із цим можна сказати, що культурологічний ас-пект – найважливіший підхід сучасної освіти у вихованні молодшого школяра. Засвоєні й примножені не одним поколін-ням, відшліфовані тисячолітнім досвідом на-родні традиції несуть у собі духовні та моральні цінності, що мають велике значення для сучас-ної системи навчання й виховання. Перед навчальними закладами України стоїть важливе завдання –- виховання справж-нього громадянина й патріота країни. Основ-ною метою виховання є набуття молодим поко-лінням соціального досвіду, успадкування духо-вних надбань українського народу. Нашим дітям будувати майбутнє, та щоб впевнено орієнтуватися в житті, щоб стати освіченим і творити майбутнє нації, діти повин-ні знати минуле народу, культуру, традиції, звичаї. Предки залишили нам у спадщину вели-чезне багатство, і наш обов'язок – не тільки не втратити нічого з неоціненних скарбів, а й при-множити їх і передати наступним поколінням, а головне – не розучитися творити, як творили наші предки. Відродженню національної культури і ви-хованню української ментальності сприяють уроки естетичного спрямування. Вивчення ху-дожніх народних промислів і ремесел на них є складовою системою трудової підготовки. Воно сприяє художньо-трудовому та художньо-естетичному розвитку учнів.  Поглиблене вивчення учнями народних ремесел як складової частини національної ку-льтури підпорядковується формуванню націо-
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нальної самосвідомості, засвоєнню знань, умінь і навичок, необхідних для всебічного розвитку особистості, підготовки до життя. На уроках трудового навчання вчителя ознайомлюють учнів з народними традиціями, навчають розпису, виготовленню народної іг-рашки та писанкарству. Не забувають про таку перлину народної творчості як інкрустація со-ломкою, в’язання віників. Значного поширення на уроках трудового навчання в школі набули такі види художнього промислу та ремесел як вишивка, різьба, лозоплетіння тощо. Українська школа має багатий досвід вклю-чення учнів у продуктивну (творчу) працю. У нових умовах вона прагне зберегти і зміцнити традиційні форми організації продуктивної праці учнів та створити нові, що дозволяють здійснити трудове виховання на основі різних засобів навчання, серед яких відродження наці-ональних трудових традицій українського на-роду, які виховують патріотизм.  У 1 класі вивчають тему «Знаки державної символіки (2 год). В учнів формується уявлення про герб і прапор – символи незалежності держави, про значення кольорів на прапорі. Практична робо-та учнів полягає у виготовленні паперових пра-порців та колективному виготовленні з кольо-рового паперу державних символів [5]. При цьому в учнів формуються такі групи умінь: 1) мовленнєві: розуміє значення державної символіки, кольорів на прапорі нашої держави; 2) графічні: орієнтується у зображеннях знаків державної символіки в малюнках підручника; 3) практичні: володіє прийомами роботи з папером, виявляє активність у складі творчої групи. Вивчаючи тему «Світ професій «Людина і художні образи» (1 год), учні ознайомлюються з творами декоративно-ужиткового мистецтва. Проводиться практична робота (на вибір учи-теля): 1. Виготовлення килимка в техніці плетін-ня з паперових смужок. 2. Шкільна зустріч з художниками побуту або екскурсія на їхні робочі місця. При цьому в учнів формуються такі групи умінь: 1) мовленнєві: розрізняє твори декоратив-но-ужиткового мистецтва, називає окре-

мі художні професії (художників декора-тивно-ужиткового мистецтва, дизайне-рів з оформлення кімнат), розрізняє види і результати художньої творчості; 2) графічні: виокремлює представників професій типу «людина – художні обра-зи» за їхнім зовнішнім виглядом на фото-графіях, слайдах, під час перегляду діа-фільмів, відеофільмів; 3) практичні: готує і прибирає робоче місце, дотримується правил безпечної праці при роботі з ножицями, в правильній по-слідовності виконує плетіння паперових смужок. Під час вивчення теми «Макетування пред-метів хатнього інтер'єру» (3 год) в учнів форму-ється уявлення про конструкційні особливості предметів хатнього вжитку минулих епох та сучасні. Проводиться практична робота (на вибір учителя): 1. Макетування меблів із сірникових коро-бок або іншими способами. 2. Ліплення декоративного посуду. 3. Виготовлення настінних прикрас з різ-них матеріалів. При цьому в учнів формуються такі групи умінь: 1) мовленнєві: орієнтується в конструк-тивних особливостях предметів хатнього вжитку; 2) графічні: зображує декоративний по-суд, меблі, настінні прикраси і оздоблює їх орнаментальними візерунками; 3) практичні: організовує місце для худо-жнього конструювання, використовує конструктивні особливості зразків пред-метів хатнього вжитку в процесі виготов-лення виробів. У 2 класі, вивчаючи тему «Художня вишив-ка в українському побуті» (2 год), учні вивча-ють види художніх швів, оздоблювальні шви на рушниках і серветках, а також традиційні худо-жні образи місцевих вишивок. Проводиться практична робота (на вибір творчих груп учнів); I. Виготовлення серветок з бахромою і ви-шивкою. Шов «голку вперед». 1. Оздоблення краю серветки швом «через край». 2. Вишивання по контуру предметних ма-люнків швом «голку назад». 3. Вишивання декоративними швами на іграшкових рушниках. 
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При цьому в учнів формуються такі групи умінь: 1) мовленнєві: орієнтується в назвах деко-ративних швів правильно називає мате-ріали, інструменти і пристосування для вишивання, супроводить діалогічним мовленням графічні і художньо-трудові дії; 2) графічні: робить замальовки для декора-тивних вишивок. зображає декоративні шви, виконує варіанти візерунків тради-ційних місцевих вишивок на макетах сер-ветки і рушника, колективно планує пос-лідовність художньо-трудових дій за ма-люнками; 3) практичні: утворює бахрому на сервет-ках способом висмикування ниток, ви-шиває декоративними швами «голку вперед», «через край», «голку назад» або іншими. Вивчаючи тему «Художні техніки декорати-вно-ужиткового мистецтва» (3 год,.), учні 3 кла-су вивчають український етнодизайн, сучасні і традиційні види художньої праці, вишивання і в'язання як види української народної творчості. Проводиться практична робота (на вибір учителя й учнів): 1. Тренувальні вправи з вишивання на кла-птиках тканини та канві. 2. Створення геометричних орнаментів для вишивок, перенесення малюнків на тка-нину. 3. Виготовлення ковдри у техніці «клаптикової графіки». При цьому в учнів формуються такі групи умінь: 1) мовленнєві: наводить приклади сучасних і традиційних видів художньої праці; 2) графічні: планує послідовність технік вишивання і в'язання; 3) практичні: вишиває серветку маніжки, пояси швами «ланцюжок», «змійка «хрестик», «низинка» (на вибір), в'яже найпростіші вироби: ланцюжок, круги, квадрати; обв'язує серветки, хустини; дотримується безпечних і правильних прийомів роботи з голкою і гачком. Вивчаючи у 4 класі тему «Художні техніки декоративно-ужиткового мистецтва» (3 год), учні вивчають види декоративно-ужиткового мистецтва: художня вишивка, макраме, ткацт-во, бісерне низання. Також вивчають ритм як засіб композиційної виразності у творах деко-ративно-ужиткового мистецтва. 

Проводиться практична робота (на вибір учителя й учнів): 1. Вишивання в різних техніках: «хрести-ком», «низинкою», «гладдю» або іншими. 2. Техніка виконання вузликового ланцюж-ка (макраме). При цьому в учнів формуються такі групи умінь: 1) мовленнєві: розповідає про рушник як народний символ українців, називає оздоблювальні шви, вузли макраме, знає лексичне значення слова ґердан; 2) графічні: пояснює символічні візерунки на зображеннях рушників («життєва до-ля» і «життєві стежини», «дерево жит-тя»), розрізняє в зображеннях знаряддя для прядіння, ткацтва, прасування (терниця, гребінь, рубель, качалка, тка-цький верстат); 3) практичні: порівнює міцність ниток різного походження, класифікує нитки з опорою на інструкції, вишиває за тради-ційними місцевими узорами «хрестиком», «низинкою», «гладдю», дотримується безпечних прийомів роботи голкою, уміє в'язати вузликовий ланцюжок, складає найпростіші ґердани з бісеру. Таким чином, педагогічно організована праця дітей має величезні можливості для їх громадянсько-патріотичного виховання. У тру-довій діяльності створюються великі можливо-сті для розвитку в дітей цілеспрямованості, на-полегливості, волі, вищих людських почуттів і кращих моральних якостей. Проте цілком оче-видно, що ці можливості можна використати по-різному, залежно від того, наскільки педагог знає розвиваючі можливості праці і володіє вміннями реалізувати їх у повсякденній педаго-гічній роботі. Відродження національної системи вихо-вання треба починати з національного відро-дження майбутніх учителів, пробудження їх-ньої національної свідомості, гідності, поглиб-лення знань з історії рідного краю, фольклору, літератури, мистецтва, знання рідної мови, її культурно-історичних функцій. Успіх реалізації програми національного виховання в Україні буде значною мірою залежати від того, як педа-гог зуміє перебудувати свої взаємовідносини в навчально-виховному процесі на основі співро-бітництва і співдружності, творчого мислення і педагогічного пошуку, розуміння особистості учня. 
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Підготовка студентів до національного ви-ховання учнів початкових класів – це організація навчально-виховного процесу студентів, що створює умови для виявлення і формування тво-рчої індивідуальності особистості майбутнього вчителя початкових класів; набуття ним необ-хідного мінімуму знань, умінь і навичок для успі-шного результату майбутньої виховної діяльнос-ті національної спрямованості. З метою з’ясуван-ня готовності студентів до національного вихо-вання учнів молодших класів нами було запро-поновано анкетування студентів випускних курсів факультету дошкільної та початкової освіти. В анкетуванні взяли участь 50 студентів випускних курсів Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського.  Як з’ясувалося, студенти не обізнані з дер-жавними і методичними документами з націо-нального виховання учнів, не ознайомлені з концепціями національного, громадянського, патріотичного виховання молоді. Нами було запропоновано студентам-випускникам картки самооцінки щодо а) став-лення майбутніх учителів до національного виховання (табл. 1) та впевненості студентів у своїй готовності до національного виховання учнів (табл. 2).  

Як засвідчує таблиця, 82% студентів-випускників переконані в необхідності здійс-нення національного виховання у початковій 

школі, 18% – з них не мають чіткої позиції, у них виявилось індиферентне ставлення. Студентів з негативним ставленням не було виявлено.  Як засвідчує таблиця, тільки 4% студентів висловили переконаність до національного ви-ховання учнів, ще 20% – уважаються, що готові до цієї роботи. 70% майбутніх учителів вияви-ли сумнів щодо повної готовності до здійснен-ня національного виховання у школі, а 6% рес-пондентів оцінили свою готовність негативно. Проведений нами порівняльний аналіз про-грам на півдні і на заході України за дисципліна-ми педагогічного циклу засвідчив, що їх зміст суттєво відрізняється. Так, у програмах педагогі-чних дисциплін педагогічних факультетів півдня України не закладено повною мірою формуван-ня проективних умінь щодо здійснення націона-льного виховання в початковій школі. Взагалі питання організації та планування національ-ного виховання в початковій школі недостат-ньо висвітлюється у програмах вищих педагогі-чних навчальних закладів півдня України, що потребує більш глибокого дослідження даної проблеми, пошуку шляхів для більш ефектив-ної підготовки майбутніх фахівців початкової школи до національного виховання учнів. Вивчення реального стану готовності вчи-телів і студентів до здійснення національного виховання дозволили виявити низку трудно-щів. З-поміж них: наявність розриву між теорі-єю і практикою виховання, що призводить до руйнування традиційних механізмів морально-сті; девальвація загальнолюдських цінностей, нездоровий вплив засобів масової інформації на особистість молодшого школяра; недостат-ній зв’язок з батьками, громадськими організа-ціями, позашкільними навчальними заклада-ми; недостатнє забезпечення вчителів необхід-ними методичними посібниками, сучасною лі-тературою; методична непідготовленість учи-телів до здійснення національного виховання в початковій школі. Результати аналізу практичної підготовки студентів до національного виховання молод-ших школярів у вищій школі засвідчив відсут-ність системи в означеній сфері професійної під-готовки, що й спричинило переважно низький і середній рівень володіння виховними вміння-ми вчителів і випускників. Основною причиною такого стану готовності студенти вбачають у недостатній підготовці майбутніх фахівців до означеного виду професійної діяльності під час навчання у вищому навчальному закладі. 
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Характер ставлення Відповіді  студентів (%) має суттєве  значення позитивне 82 не маю чіткої позиції індиферентне 18 не обов’язково негативне – 

Таблиця 1  – Ставлення до національного вихо-
вання студентів-випускників  

№ з/п Варіанти відповідей Кількість  студентів (%) 1 Переконаний, що готовий 4 2 Вважаю, що готовий 20 3 Є сумніви щодо певної готовності 70 4 Впевнений,  що не підготовлений 6 

Таблиця 2 – Ступінь упевненості студентів у 
своїй готовності до здійснення національного 
виховання у початковій школі (%) 
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Паршук С. Н.  
ВОЗРОЖДЕНИЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ УКРАИНСКОГО НАРОДА  

КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ  
ГРАМОТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В статье рассмотрено понятие общекультурной грамотности и проанализировано формиро-
вание общекультурной компетентности будущих учителей начальной школы. Эта компетент-
ность предусматривает глубокое понимание своей национальной пренадлежности как фонда от-
крытого отношение и уважения к различным культурным проявлениям других. Именно поэтому 
учитель начальной школы должен быть образцом культури для своїх учеников, а проблема форми-
рования общекультурной грамотности у будущих учителей начальной школы всегда будет акту-
альной в подготовке специалистов начального образования. 

Ключевые  слова :  компетентность, общекультурная грамотность, общекультурная компе-
тентность, общенациональные традиции.  
Parshuk S.   
REVIVAL OF THE GENERAL NATIONAL TRADITIONS OF THE UKRAINIAN NATION  

AS ONE OF THE MEANS FOR FORMING THE GENERAL CULTURAL LITERACY  
OF THE FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS 

In modern conditions it becomes necessary to strengthen the role of culture-education, arises a new 
ideal of «human of culture», which possesses the general cultural competence, which determines its vitality, 
ability to navigate in different areas of social and professional life, harmonizes inner world and its relation-
ship with society. 

The concept of «New Ukrainian School» provides studying basic competences, which every individual 
needs for personal realization, inner development, being active citizen, for social inclusion and employment. 
These competences are able to provide personal realization and life success throughout life. One of the ten 
basic competencies is knowledge and self-expressions in culture – the ability to understand art, to form own 
artistic tastes, independently express ideas, experience and feelings through art. 

Building awareness and self-expression in culture is realized through mastering the general cultural 
competence by future teachers. 

General cultural competence is defined as a student's ability to analyze and evaluate the achievement of 
national and world culture, freely orient in the cultural and spiritual context of modern society, apply meth-
ods of self-education focused on general human values. 

The formed general cultural competence indicates that a person has certain moral and personal quali-
ties that help her/him to properly define the role of culture, orient in its products, coordinate own behavior 
with generally accepted moral norms and cultural values. 

Therefore, the preparation of future teachers of primary school aims not only on gaining perfect knowl-
edge in academic subjects, but also to acquire skills of general cultural and other competences formation by 
means of academic disciplines. 

Key words:  competence, general cultural literacy, general cultural competence, art. Стаття надійшла до редколегії 11.04.2017  
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Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті особливу увагу приділяє гуманітарній підготовці майбутніх національ-них кадрів, які досконало володіють рідною мовою, вільно й комунікативно виправдано користуються мовними засобами під час сприй-мання, відтворення й створення власних висло-влювань у різних стилях і жанрах як в усній, так і в писемній формах [9, 4]. У широкому багатогранному комплексі ку-льтури духовного світу студентів-філологів особливе місце посідає культура мовлення, що передбачає досить високий рівень загальної культури людини, любов до рідної мови, куль-тури мислення. Вершиною мовленнєвої культу-ри, еталоном, точкою відліку явищ, що усвідом-люються як нормативні, визнається літератур-на мова, де закріплюються й накопичуються культурні традиції народу, досягнення майст-рів слова, письменників. Культура мовлення розглядається там, де носії національної літе-ратурної мови не байдужі до того, як вони гово-рять, пишуть, як сприймають мовлення в різ-них суспільних мовах, а також у контексті ін-ших мов, що функціюють на певній території. Абітурієнти приходять на філологічний факультет вищих закладів освіти з уже сформо-ваними стійкими навичками мовленнєвого спі-лкування рідною мовою, які, на жаль, недоско-налі й найчастіше пов'язані із соціальними умо-вами, у яких знаходяться мовці, із упливом мов-ного середовища (білінгвальні умови). За роки навчання в разі ігнорування факту двомовного спілкування й відсутності цілеспрямованої ко-рекційної роботи над культурою мовлення сту-дентів помилки інтерферентного характеру закріплюються й автоматизуються. Таке став-лення до культури мовлення породжує явище «замкнутого кола»: мовлення майбутнього фі-

лолога, особливо вчителя-словесника, стає дже-релом засвоєння учнями помилок, зумовлених інтерферентним упливом другої (російської) мови. Хоча останнім часом учені-лінгвісти, психо-логи, лінгводидакти спрямовували свої зусилля на оновлення й пошук шляхів формування ку-льтури мовлення учнів середньої загальноосві-тньої школи, однак лінгводидактичний аспект удосконалення культури мовлення студентів філологічних факультетів, майбутніх учителів-словесників, які перебувають у білінгвальних умовах, ще чекає свого вивчення й удоскона-лення. Звертаючи увагу на те, що в останнє деся-тиріччя з'явилися дисертаційні роботи (Л.Бара-новська, О.Бугайчук, А.Войцещук, Ю.Гулей, Ж.Горіна, В. Дороз, Т.Мельник, Т.Окуневич та ін.), присвячені проблемі навчання мови з ура-хуванням інтерференції рідної мови на процес засвоєння другої, робіт з удосконалення куль-тури українського мовлення майбутніх учите-лів-словесників, які знаходяться у двомовному середовищі, обмаль. Відзначимо лише дослі-дження Т.Окуневич, присвячене проблемі куль-тури мовлення майбутнього вчителя-словесника в умовах українсько-російської дво-мовності, та В. Дороз, яка вивчала кроскультур-ний підхід до мовної освіти в окремих регіонах України. У пропонованій статті поставлнно за мету визначення найголовніших лінгводидактичних умов культуромовної підготовки майбутнього філолога в білінгвальному середовищі. Важливим компонентом навчання студен-тів-філологів стала технологія вдосконалення культури їхнього мовлення на орфоепічному, словотвірному та лексико-граматичному й ко-мунікативному рівнях. Першочергове завдання 
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КУЛЬТУРОМОВНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО  
ФІЛОЛОГА В БІЛІНГВАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Статтю присвячено аналізові теоретичних засад удосконалення мовленнєвої культури майбу-
тніх філологів у білінгвальному середовищі. Визначено лінгвістичні, соціолінгвістичні та лінгводи-
дактичні засади культуромовної підготовки студентів-філологів в українсько-російському мовно-
му середовищі. 

Ключові  слова :  двомовне середовище, білінгвізм, білінгвальні умови, норми української літе-
ратурної мови, інтерференція, принципи навчання. 
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методики вдосконалення мовленнєвої культу-ри студентів – навчити дотримуватися норм літературної мови, удосконалювати сформова-ні навички спілкування українською мовою шляхом створення на практичних заняттях мо-вленнєвих ситуацій з метою виявлення негати-вних результатів українсько-російської взаємо-дії та подолання інтерферентного впливу ро-сійської мови. Вихідним методологічним принципом удо-сконалення культури мовлення студентів-філологів стала орієнтація на єдині норми української літературної мови, закони її розви-тку. Соціолінгвістичний підхід до вивчення цієї наукової проблеми передбачає розгляд і ви-вчення об'єкта дослідження в конкретній мов-леннєвій ситуації. У результаті взаємодії украї-нської й російської мов на території паралель-ного функціювання їх розвивається явище інте-рференції, під упливом якого відбуваються від-хилення від норм літературної мови. Суттєве значення для вдосконалення культури мовлен-ня студентів у білінгвальних умовах має чітка методична організація процесу навчання студе-нтів, що сприяє свідомому засвоєнню ними ди-ференційних рис кожної з мов. Актуальність досліджуваної проблеми ви-значена соціальним замовленням суспільства на підвищення рівня культури професійного мовлення майбутнього філолога, відсутністю типових підручників, методичних розробок, посібників, які враховували б специфіку майбу-тньої професії студента. Розв’язання означеної проблеми має науко-ве підґрунтя. У теорію літературної мови вхо-дить як складова частина культура мови або мовна культура. В останні роки в галузі культу-ри мови розвивалися напрями, пов’язані з 1) варіативністю норми; 2) функційністю та оцін-кою нормативного характеру, 3) співвідношен-ням позамовних і внутрішньо-лінгвістичних чинників у становленні, розвитку та функцію-ванні літературної норми; 4) місцем і роллю літературно-нормативних елементів у структу-рі національної мови; 5) культурою мовлення у двомовному середовищі тощо. Останній чинник й визначив культуромов-ний підхід до підготовки майбутніх фахівців-філологів, оскільки пов'язаний із функціюван-ням на одній території рідної (української) та російської мов. При цьому виявляється необхід-ним урахування структурної й лексичної близь-кості чи віддаленості двох (української і росій-

ської) мов. Саме цей підхід дозволяє перетвори-ти культурно-мовленнєву діяльність мовців у програму лінгвістичного виховання, вироблен-ня чуття мови, смаку, умінь якнайкраще корис-туватися рідною мовою. Теоретичною і практи-чною базою вирішення цих питань повинна стати передусім середня й вища школа. У будь-якій педагогічній системі домінува-льним елементом є вчитель. Проте й особис-тість учителя досить складна система, тому проблема педагогічного спілкування постає насамперед як проблема культури мовлення вчителя. Поняття загальної культури мови і мовлен-ня виявляється в царині духовних професійних якостей кожної людини і фахівця зокрема. Фор-мування комунікативної компетенції є невід'-ємною частиною національного виховання майбутнього філолога, у тому числі вчителя-словесника, здатного засвоїти основи мовлен-нєвої культури і стати національно-мовною особистістю. Це пояснюється: 1) усвідомленням ролі й значення культури мовлення в майбут-ній фаховій діяльності; 2) зростанням інтересу до себе, своїх можливостей у плані самоосвіти, самовдосконалення, самоорганізації; 3) поси-ленням ролі національно-мовної самосвідомос-ті; 4) виробленням навичок мовного чуття; 5) уміннями дотримуватися норм української літературної мови, користуватися її виражаль-ними засобами з урахуванням умов і завдань комунікації. Культура мови розглядається як удоскона-лена літературна форма вираження передачі думок. Термін «мовна культура» безпосередньо пов'язаний із розвитком теорії літературної мови, що розроблялася зокрема в чеському мо-вознавстві в 30-ті роки XX століття. Заслугою лінгвістів було вироблення погляду на мовну культуру як на діяльність, свідому й цілеспря-мовану турботу про літературну мову. Одночас-но враховувалася й мета цієї діяльності, а також мовленнєва культура тих, хто користується лі-тературною мовою, тобто носіїв мови. Правильним уважається мовлення, у якому мовець дотримується норм сучасної літератур-ної мови. Така висока культура мовлення вклю-чає вміння знайти не тільки точні засоби для висловлювання думки, але й уживати слова, фрази відповідно до мети й ситуації спілкуван-ня. Таким чином, виділяються два головні по-казники культури мовлення –правильність і комунікативна доцільність. 
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Другий показник, визначений ще з найдав-ніших часів і визнаний сучасними мовознавця-ми й методистами (Н.Бабич, О.Біляєв, Б.Головін, І.Ілляш, А.Коваль, Л. Мацько, М.Пентилюк, М.Пилинський та ін.), включає в себе комуніка-тивні якості: правильність, точність, логічність, ясність, достатність, чистоту, виразність, багат-ство (різноманітність), естетичність, дореч-ність. Готуючи філолога в умовах білінгвізму, ви-кладач ВНЗ насамперед звертає увагу на: 1) правильність, що пов'язана з дотриманням мовної норми на орфоепічному, лексичному, граматичному, словотвірному, правописному рівнях; 2) точність висловлювання, оскільки поняття «точність» включає два аспекти: точ-ність у відображенні дій і точність висловлення думки в мові. Для нашої проблеми найцікаві-ший другий аспект, пов'язаний з дотриманням норм літературної мови, оскільки неправильна вимова звуків та сполучень їх, сплутування близьких за звучанням, але різних за значен-ням слів (міжмовні омоніми) можуть призвести до порушення конкретності у висловлюванні; 3) чистоту мовлення, бо чистим уважається та-ке мовлення, у якому відсутні елементи, не по-в'язані з нормами літературної мови: діалекти-зми, просторічні слова, а також слова і словос-получення, у яких допускаються помилки інте-рферентного характеру, зумовлені впливом російської мови на українське мовлення студе-нтів. Як базовий компонент професійної підго-товки майбутнього вчителя мовленнєва куль-тура залежить від знань і володіння нормами літературної мови, уміння використовувати виражальні засоби мови під час спілкування відповідно до мети і змісту висловлювання. Одним із головних завдань підготовки май-бутнього вчителя-словесника є формування мовної особистості, яка вміє вільно й комуніка-тивно виправдано висловлювати свої думки в будь-якій ситуації, дотримуючись норм літера-турної мови. Однак у південно-східному регіоні України, за умови контакту двох мовних сис-тем, формування культури українського мов-лення студентів філологічних факультетів від-бувається при постійній взаємодії рідної (української) і другої (російської) мов, що сти-кається з багатьма невирішеними питаннями, найважливішим із яких є проблема мовного середовища та інтерферентного впливу мов одна на одну. 

За твердженням психологів і психолінгвіс-тів (Є.Верещагін, О.Леонтьєв, І. Зимня та ін.) близька спорідненість мов, їхня типологічна і структурна подібність найбільш позитивно по-значаються на перших рівнях засвоєння – реце-птивному (розуміння) і частково репродуктив-ному (відтворення почутого або прочитаного). Проте на рівні продуктивного оволодіння мо-вою (творення текстів) виникають певні труд-нощі, які полягають у тому, що спочатку, пога-но розрізняючи, диференціюючи подібні в рід-ній і спорідненій мовах звуки, граматичні фор-ми слова, мовці часто сплутують їх. Поперемін-не користування українською і російською мо-вами, переключення при недостатньому засво-єнні мовних норм з однієї мови на іншу «спричиняється природно до взаємопроник-нення елементів обох мовних структур» [4, с. 218]. Це явище, що дістало назву інтерференції (від inter – перебування поміж і ferens – той, що несе, приносить), досить поширене в Україні. Услід за психологами цей термін використову-ють сучасні мовознавці, психолінгвісти, лінгво-дидакти. Щоправда, багато вчених нерідко ро-зуміють і тлумачать інтерференцію по-різному. Теоретичні й практичні питання інтерфе-ренції розглядалися вченими в аспекті взаємо-дії мов у білінгвальному середовищі (В.Аврорін, Є.Верещагін, Ю.Жлуктенко, А.Супрун, М.Успенський, Н.Шанський та ін.) Чітке й точне визначення інтерференції як явища залежить від того, яка наука намагаєть-ся його дати: лінгвістика, лінгводидактика, психолінгвістика чи психологія. Вихідним поло-женням є те, що інтерференція – це явище, що виникає при взаємодії двох мов. Лінгвісти вба-чають корені інтерференції в самому механізмі мови. В.Аврорін, зокрема, відмічає: «Інтерференція, що розглядається в лінгвістич-ному аспекті, являє собою явища взаємодії структур і структурних елементів двох мов під час спілкування двомовним населенням» [1, с. 204–205]. А.Супрун уважає інтерференцією не-свідоме використання елементів однієї мови в розумінні, а також у побудові текстів іншою мовою [14, с. 61]. За робоче визначення інтерференції ми беремо трактування цього поняття Є.Верещагіним і В.Костомаровим [6]. Розглядає-мо його як негативний уплив однієї мови на мовлення індивіда іншою мовою, де мовець сприймає, усвідомлює й реалізує ті ознаки, що існують у рідній мові. За відповідних умов інте-
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рференція може охоплювати найрізноманітні-ші компоненти мови і виявляється тоді, коли мова, якою володіє білінгв, має певний ступінь схожості й розрізнення. Саме в спільності кри-ється можливість ототожнення явищ і понять рідної мови з явищами й поняттями другої. Ін-терференція може спостерігатися на лексично-му, фонетичному, граматичному рівнях, у сло-вотвірній системі, в основі якої лежать факти використання носіями рідної мови моделей другої. Звідси інтерференція – «це відхилення від норм, що виникають у мовленні білінгва під час реалізації ним однієї з мов, якими він воло-діє» [5, 22]. Передумовою виникнення відхилень є те, що мовець, послуговуючись рідною мовою, так чи інакше використовує елементи другої (або більш поширеної) мови. Основні чинники, що викликають інтерфе-ренцію, – наявність у споріднених мовах спіль-них і відмінних рис, що визначають специфіку кожної з них. Українська і російська мови належать до подібних мов. Вони близькі за звуковою, графі-чною і граматичною системами. Багато спіль-них компонентів є у фразеології й лексиці. Од-нак кожна мова розвивається за своїми внутрі-шніми законами і має специфічні ознаки. Тому міжмовна інтерференція в усному і писемному мовленні студентів філологічних факультетів має свої особливості: 1) виникає в умовах білін-гвізму; 2) залежить від характеру самої двомов-ності, що пов’язане з навчанням мови в загаль-ноосвітній школі. Наслідком довгого контактування мов є «калькування» – копіювання граматичних мо-делей однієї мови засобами другої, що знахо-диться з нею в контакті [13, 114]. Цей тип інте-рференції полягає в тому, що структура мови-моделі переважає у свідомості двомовного ін-дивіда і, переключаючись на іншу, він продов-жує мислити категоріями першої. Отже, калька – це запозичення, що цілком узгоджується з граматичною й семантичною структурою мови, яка запозичає. Розрізняють такі типи кальки: перший – відтворення елементів російської шляхом копі-ювання власне мовних ресурсів української мо-ви. Це позитивне калькування, наприклад: утворення іменинників суфіксальним спосо-бом, коли продуктивні суфікси -тель, -чик / -
щик в українській мові передаються суфіксами -
ач, -ник (читатель – читач). Другий тип – це 

невиправдане калькування слів: дослівний пе-реклад слів, словосполучень, синтаксичних конструкцій. Така калька негативна і наближа-ється до інтерференції (міроприємство (треба 
захід). Причиною виникнення таких помилок є незнання словотвірних ресурсів української мови або нерозвинене мовне чуття. У результаті взаємодії двох мов, які контак-тують, відбувається їхнє змішування, що квалі-фікується як «росіянізм», «суржик», «мовний покруч». М.Лесюк уважає, що «мовні покручі» – це змішування слів російської й української мов, які утворилися на ґрунті взаємодії двох мов, що вимовляються на український лад або українські слова, оформлені по-російськи [9, 14]. Уживаючи термін «росіянізм», ми беремо до уваги порівняльний аспект лексики україн-ської та російської літературних мов. М. Лесюк поділяє «росіянізми» на фонетичні (магазін), акцентуаційні (одинадцять), лексичні (бутил-
ка), граматичні (по місцям, класам) [9, 17]. О.Сербенська розглядає «росіянізми» як здефо-рмовані слова, словосполучення, тобто російсь-кі слова, перероблені на кшталт української мови і відповідно фонетизовані, морфологізо-вані [2, 119]. Поняття «суржик» виникло як своєрідний різновид мовлення, що набуло широкого вжи-вання. Це явище, як і розглянуті вище, зумовле-не інтерференцією їхніх структур. Г. Їжакевич, О. Сербенська розглядають суржик як деформа-цію, що захопила не тільки мовні рівні, а є «гібридною мовною свідомістю, яка активізує готові блоки, природні для російської мови, тільки наповнюючи їх українськими слова-ми» [2, 18]. В. Труб трактує суржик як форму просторіччя українсько-російського білінгвіз-му, що виникає на ґрунті активної інтерферен-ції двох мов [15], а Я. Радевич-Винницький – як макаронічне мовлення, що поєднує в собі хао-тичний, неусвідомлений характер елементів двох мов [14]. Отже, суржик – це варіант неко-дифікованого розмовного мовлення, що вини-кає під впливом російськомовного середовища. Він з'являється, коли людина втрачає розумін-ня системи двох різних мов (української й ро-сійської) і починає їх сплутувати. Це небезпечне явище, що веде до втрати мовної стабільності, пристосування до системи, пригнічує людину, не дає змоги їй вільно розвиватися, робить нев-певненість домінантною рисою поведінки осо-бистості. 
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Якщо інтерференція – це проникнення гра-матичних, лексичних та інших елементів другої мови в рідну, то транспозиція (від лат. transporo – переставляю) – це позитивне пере-несення мовних явищ у рідну мову з другої мо-ви. Звідси при контактуванні двох близьких мов є більше потенційних можливостей для позитивного перенесення. А. Супрун пояснює це тим, що в мовній свідомості носія першої і другої мови можуть існувати ідентичні грама-тичні, лексичні, семантичні мовні явища, які в обох мовах виражаються однотипними лексич-ними засобами [14, 7]. Такі факти є цінною ос-новою для дослідження процесів оволодіння й володіння рідною мовою учнями і студентами. Урахування явищ інтерференції і транспозиції під час вивчення всіх рівнів української мови значною мірою визначає методику вдоскона-лення культури мовлення майбутнього вчите-ля-словесника. Удосконалення культури українського мов-лення є закономірним процесом у формуванні мовленнєвих умінь і навичок студентів філоло-гічних факультетів, що об’єктивно залежить від результату засвоєння норм літературної мови та від розвивального потенціалу мовленнєвого середовища. У цьому процесі великого значення набуває зміст курсу «Основи культури мови». Його ос-новні засади – лінгвістичні знання та дидактич-ні принципи, або положення, що зумовлюють доцільний вибір методів і прийомів навчання, забезпечують належний рівень культури мов-лення студентів. Домагатися доброго володіння мовою мож-на лише за умови вдосконалення змісту, форм і методів та прийомів навчання, що ґрунтуються на нових досягненнях лінгводидактики (О. Бі-ляєв, М. Вашуленко, Т. Донченко, Г. Іваницька, О. Купалова, Т. Ладиженська, М. Львов, М. Пен-тилюк, О. Хорошковська та ін.). Найбільш продуктивним у засвоєнні куль-тури мовлення вважаємо комунікативно-діяльнісний підхід, який є тим засобом, що по-єднує в єдине ціле мовний і мовленнєвий зміст фахової підготовки студентів. Цей підхід знахо-дить відображення в теорії породження мов-лення. Доцільність вивчення й застосування мовленнєвої теорії переконливо доведено дос-лідженнями з лінгвістики (Г. Зотова, М. Ко-жина, О. Нечаєва, С. Сенкевич, Г. Солганик та ін.), з лінгводидактики (О. Біляєв, В. Величко, В. Дороз, Г. Іваницька, Н. Іпполітова, В. Капінос, 

Т. Ладиженська, М. Львов, Л. Мамчур, В.Мель-ничайко, М. Пентилюк, Л. Федоренко та ін.) Уважаємо, що проблема вдосконалення ку-льтури мовлення студентів може успішно роз-в'язуватися за умови дотримання загальноди-дактичних та специфічних принципів побудови системи занять, спрямованих на формування в студентів мовленнєвих умінь і навичок будува-ти висловлювання різних типів, а також актив-ної співпраці всіх викладачів. Отже, навчальна дисципліна «Основи культури мови» є тим фун-даментом, на якому ґрунтується взаємодія, вза-ємопроникнення наук, що вивчаються на філо-логічному факультеті. Процес удосконалення культури мовлення студентів в умовах україн-сько-російського мовного середовища є досить специфічним: у ньому засвоєння матеріалу віді-грає підрядну роль, у той час як оволодіння вміннями й навичками мовленнєвої діяльності виступає на перший план. Звідси загальнодида-ктичні принципи, що за своїми функціями є уні-версальними, не можуть достатньо враховува-ти специфіку підготовки майбутніх учителів, тому, на нашу думку, у формуванні мовленнєвої культури студентів важливу роль відіграють специфічні принципи навчання. Однак їх теж не можна механічно переносити на процес удоско-налення культури мовлення майбутніх словес-ників. З-поміж загальнодидактичних виділяємо ті, що є провідними у формуванні мовленнєвої культури студентів: принципи свідомості, твор-чої активності, наступності і перспективності, принцип розвивального навчання. Важливість принципу свідомості і творчої активності студентів виявляється: 1) у свідомо-му осмисленні теоретичного матеріалу й виро-бленні мовленнєвих умінь, що є основою мов-леннєвих навичок; 2) в усвідомленні студента-ми особливостей рідної мови в білінгвальних умовах спілкування; 3) у диференційному під-ході до добору мовної форми; 4) у творчому за-стосуванні знань на практиці. Інший складник принципу – творча активність вимагає поєд-нання мовленнєвої діяльності й мислення. У результаті цього практична діяльність студен-тів завжди пов'язана з розумовою, що, своєю чергою, спирається на інтерес, який виявляють студенти до матеріалу, який є предметом ви-вчення, до оволодіння необхідними мовленнє-вими вміннями. Таким чином, активізація мис-лення і творчої діяльності є одним з основних резервів удосконалення мовленнєвих умінь 
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студентів. На організацію творчої активності впливає також дослідницька діяльність студен-тів шляхом залучення їх до самостійної пошу-кової роботи, створення проблемних ситуацій, оволодіння новими видами діяльності тощо. Удосконаленню мовленнєвих умінь і навичок сприяє система завдань і вправ, спрямованих на розвиток творчих здібностей, яка враховує, що студенти, беручи участь у творчій діяльності, можуть: керуватися певним зразком (пасивно-наслідувальна діяльність), обрати один із кіль-кох запропонованих варіантів (активно-наслідувальна діяльність), створити щось нове (креативна діяльність). При цьому мовленнєві завдання можуть бути різних видів: аналітич-ного, аналітико-мовленнєвого, мовленнєвого характеру, тобто завдання на перебудову гото-вого тексту, спираючись на його аналіз; ство-рення власних висловлювань (тексту). Принцип свідомості й творчої активності орієнтує студентів на користування текстами як дидактичним засобом навчання спілкувати-ся, що забезпечує комплексне формування ко-мунікативних умінь; потребу в передачі думок і почуттів через текст. Така робота передбачає розробку мовленнєвих завдань проблемно-комунікативного характеру, спрямованих на вдосконалення вмінь зіставляти, оцінювати і формулювати власне висловлювання різних типів та стилів мовлення. Реалізація принципу свідомості й творчої активності передбачає фо-рмування мовленнєвих умінь студентів залеж-но від рівня усвідомлення практичної значущо-сті теоретичного матеріалу і творчого застосу-вання його на практиці. В умовах українсько-російського середови-ща на вдосконалення мовленнєвої культури студентів активно впливають принципи насту-пності й перспективності. Реалізації цих прин-ципів необхідно приділяти особливу увагу, оскільки вони означають зв'язок наступного матеріалу з попереднім, поступове розширення й поглиблення знань, умінь і навичок на ново-му, вищому рівні, ураховуючи якісні зміни в розвитку мовленнєвих умінь студентів, забез-печення міжпредметних зв'язків; підготовку студентів до засвоєння наступного матеріалу та вдосконалення необхідних умінь і навичок. Успіх у формуванні мовленнєвих умінь на за-няттях з культури мови та практичного курсу української мови залежить від того, наскільки враховується взаємозв'язок і взаємозалежність 

виучуваного матеріалу. Встановлення цих зв’я-зків забезпечує, окрім засвоєння матеріалу, по-передження різних мовленнєвих помилок (комунікативних, некомунікативних), а особли-во помилок інтерферентного характеру. Дотримання принципів наступності й перс-пективності полягає в узгодженні ступенів на-вчання (середня і вища школа) та мовленнєво-го розвитку студентів. У формуванні мовленнє-вих умінь і навичок учнів середньої школи ве-лика частка належить умінням аналізувати й систематизувати, добирати мовленнєвий мате-ріал, будувати словосполучення, речення, текс-ти різних типів, стилів і жанрів. Урахування які-сного боку формування цих умінь дозволяє ви-явити ті, що потребують усебічного поглиблен-ня у вищій школі. Сюди належать збагачення мовлення студентів, визначення типів і струк-тури навчально-мовленнєвих ситуацій, коорди-нація застосування методів та прийомів, що забезпечують навчання різних видів мовленнє-вої діяльності й поступальний характер розвит-ку та поглиблення вмінь спілкуватися в україн-сько-російському мовному середовищі. Саме цьому і слугують принципи наступності й перс-пективності. Окрім загальнодидактичних принципів, методика вдосконалення комунікативних умінь студентів-філологів спирається і на влас-не методичні принципи, що випливають зі спе-цифіки самого предмета. Методичні принципи забезпечують практичну сторону культуромов-ного розвитку майбутніх учителів-словесників. Принципи формування мовленнєвих умінь можна розподілити на загальні, часткові, спеці-альні. До загальних принципів належать: 1) принцип комунікативно-мовленнєвого спряму-вання; 2) принцип урахування особливостей рідної мови; 3) принцип домінувальної ролі вправ у всіх сферах оволодіння мовою (мов-ленням). Принцип комунікативно-мовленнє-вого спрямування логічно виникає з самої при-роди мови як засобу спілкування. Він є одним із провідних принципів у методиці формування мовленнєвих умінь і повинен бути так цілесп-рямованим та реалізованим, щоб його сутністю стало спілкування студентів українською мо-вою в українсько-російському мовному середо-вищі. Для досягнення цієї мети центр тяжіння всієї діяльності викладача зосереджується на практичній мовленнєвій діяльності, у результа-ті якої студенти навчаються вільно, комуніка-тивно доцільно будувати власні висловлюван-
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ня рідною мовою. Багаторазове розв’язання комунікативних завдань забезпечує формуван-ня вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої ді-яльності. Тому на кожному етапі навчання у вищій школі навчально-виховний процес пови-нен бути насиченим мовленнєвими вправами, що є важливим чинником практичного оволо-діння мовою. Принцип урахування особливостей рідної (української) мови в сучасній методиці орієн-тує викладача на проведення зіставлень, особ-ливо на семантичному рівні. Особливості української мови треба врахо-вувати в усіх навчальних матеріалах (текстах, вправах, коментарях тощо) при розгляді фоне-тичних, лексичних, граматичних явищ, що або відсутні в рідній мові, або ж розходяться як у формах, так і способах вираження. У таких ви-падках необхідно добирати спеціальні тексти, вправи, спрямовані на подолання міжмовної інтерференції. Цей принцип важливий для ви-правлення та попередження помилок інтерфе-рентного характеру. Принцип домінувальної ролі вправ у всіх типах мовленнєвої діяльності націлює студен-тів на практичне оволодіння мовою. Удоскона-лення мовленнєвих умінь полягає у створенні мовленнєвих стереотипів, в основі яких лежать вправи. Тільки правильно дібрані вправи зроб-лять процес навчання цілеспрямованим, ре-зультативним, спрямованим на вдосконалення комунікативних умінь і навичок. Окрім названих вище принципів, необхідно звернути увагу на часткові, до яких належать принципи: 1) навчання на мовленнєвих зраз-ках; 2) поєднання мовного тренування з мов-леннєвою практикою; 3) взаємозв'язку основ-них видів мовленнєвої діяльності; 4) професій-ного спрямування навчального матеріалу. Ці принципи розвивають і конкретизують реалі-зацію загальних принципів. Принцип навчання на мовленнєвих зразках (мовленнєвих моделях, структурах, типових реченнях, стандартах) спрямовує навчально-виховний процес по найбільш розумному, раці-ональному, економному шляху. У його основу покладено старанно дібраний і змодельований викладачем навчальний матеріал, що допома-гає студентам забезпечити вільне спілкування рідною мовою в різних ситуаціях, попередити явище інтерференції в мовленні, що є важли-вим для професійної діяльності майбутнього спеціаліста. 

Принцип поєднання мовного тренування з мовленнєвою практикою спрямовує викладача на таку організацію навчально-виховного про-цесу, коли вивчення мовних аспектів (норм лі-тературної мови) є кроком до оволодіння мов-леннєвими вміннями і навичками як в усному, так і в писемному мовленні. Без такого підходу неможливе вирішення комунікативно-мовлен-нєвих завдань. Принцип взаємозв'язку основних видів мо-вленнєвої діяльності підкреслює об'єктивну необхідність на всіх стадіях удосконалення ку-льтури мовлення мотивовано поєднувати всі види мовленнєвої діяльності (говоріння, слу-хання, читання, письмо). Вони тісно пов'язані між собою, доповнюють один одного. Принцип професійного спрямування навча-льного матеріалу є актуальним у ВНЗ, де оволо-діння українською мовою має тісний зв'язок із майбутньою діяльністю студентів. Вирішення цього питання пов'язане з навчальними плана-ми факультетів, з місцем спеціальних дисцип-лін у ньому, наявністю навчальних посібників тощо. Як бачимо, сучасна методика формування мовленнєвої культури студентів-філологів зу-мовлена функціюванням низки принципів, що безпосередньо пов’язані із загальнодидактич-ними. Формування культури мовлення студентів значною мірою залежить від методів і прийомів організації навчальної роботи, що добирає ви-кладач, ураховуючи дидактичну мету, характер і зміст навчального матеріалу. Правильний до-бір методів і прийомів залежить від того, наскі-льки вони активізують мислення студентів, спонукають їх до самостійних дій, спілкування, висновків, наскільки успішно служать форму-ванню здатності до обробки, систематизації, засвоєння інформації, що надходить різними каналами. Отже, удосконалення культури мовлення студентів філологічних факультетів є невід’єм-ною частиною підготовки фахівців, органічною потребою національного виховання майбут-нього філолога, зокрема вчителя-словесника. Аналіз наукових досліджень, підкріплених практикою вищої школи, свідчить про те, що основою формування культури мовлення май-бутнього фахівця в білінгвальному середовищі є дотримання норм (фонетичних, граматичних, стилістичних) літературної мови, урахування їх критеріїв, комунікативних якостей, що стосу-
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ються усного і писемного мовлення. Основою розвитку мовленнєвих умінь студентів є відпо-відний рівень сформованості психологічних механізмів мовленнєвої культури; обов'язкова мотивація діяльності студентів, подолання пси-хологічних і лінгвістичних труднощів сприй-мання й відтворення почутого (прочитаного), ураховуючи білінгвальне середовище. Результати аналізу психологічних, лінгвіс-тичних і методичних джерел переконують, що формування культури мовлення студентів, ура-ховуючи мовне середовище, тісно пов'язане з розвитком мовної особистості, яка характери-зується свідомим ставленням до мови, розвине-ним мовленням, мисленням, пам’яттю, естетич-ним сприйняттям мовлення. Роботу над удо-сконаленням мовленнєвих умінь і навичок не-обхідно розглядати в усіх видах мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання, пись-мо), для успішного здійснення якої слід розви-вати спеціальні вміння, пов'язані зі здатністю будувати висловлювання українською мовою, уникаючи помилок інтерферентного характеру. З’ясування лінгвістичних труднощів сприйман-ня і відтворення висловлювань з дотриманням норм літературної мови пов'язане, насамперед, із соціальними умовами, у яких знаходяться студенти-філологи (українсько-російське мов-не середовище). Складність роботи з удосконалення культу-ри мовлення полягає у виділенні загальнодида-ктичних і методичних принципів навчання; класифікації та систематичному розвиткові в студентів необхідних умінь і навичок, спрямо-ваних на смислове сприймання й відтворення навчального матеріалу; виділенні ефективних форм, методів, прийомів і засобів навчання та вправ, що сприяють розвиткові зазначених умінь, беручи до уваги мовне середовище та інтелектуальні можливості майбутніх фахівців. Формування й удосконалення мовленнєвої культури студентів філологічних факультетів в умовах українсько-російського мовного середо-вища залишається актуальною проблемою і потребує пильної уваги викладачів вищої школи. Проблема мовленнєвої культури майбут-нього спеціаліста актуальна ще й тим, що украї-нська мова як державна підлягає вивченню в усіх вищих освітніх закладах України, і межі двомовності розширюються, з’являється полі-лінгвізм (адже студенти часто вивчають інозе-мну мову й не одну). 

У науковому плані потребує ґрунтовних досліджень методика навчання мови в кроску-льтурному, полілінгвальному середовищі. Не-обхідно врахувати й те, що в Україні розширю-ється сітка шкіл з навчанням мовами націона-льних меншин, тому методика викладання української мови потребує нових досліджень і підготовки учителів, готових працювати в та-ких школах. На часі розробка методики навчан-ня української мови, що має євроінтегративне спрямування й відповідає Загальноєвропейсь-ким рекомендаціям з питань мовної освіти. 
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Актуальність упровадження методики ку-льтурологічного аналізу на уроках літератури обумовлена оновленням шкільної освіти, що побудована за принципом інтегрованого на-вчання з урахуванням вимог «Нової української школи» та компетентнісного підходу у сучасній освіті. На думку сучасних педагогів, «саме на-буття життєво важливих компетентностей мо-же дати людині можливості орієнтуватись у сучасному суспільстві, інформаційному просто-рі, швидкоплинному розвиткові ринку праці, подальшому здобутті освіти. Компентнісно-орієнтований підхід до формування змісту осві-

ти став новим концептуальним орієнтиром шкіл зарубіжжя… Науковці європейських країн вважають, що набуття молоддю знань, умінь і навичок спрямоване на вдосконалення їхньої компетентності, сприяє інтелектуальному й культурному розвиткові особистості, форму-ванню в неї здатності швидко реагувати на за-пити часу» [5, 7]. В Концепції Нової української школи сформульовано 10 найважливіших клю-чових компетентностей, що об’єднують у собі найбільш вагомі та інтегровані знання, вміння та навички, відповідають багатоманітним сфе-рам життя, спинятимуть продуктивності та 
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ОСНОВИ МЕТОДИКИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ  
ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ 

У статті наголошується на актуальності використання методики культурологічного аналізу в 
процесі викладання літератури згідно з вимогами Нової української школи та компетентнісно-
орієнтованого підходу до навчання. Розглядаються основні положення методики культурологічно-
го аналізу тексту на уроках літератури: визначення поняття «культурологічний аналіз», змісто-
ва частина аналізу, план-схема культурологічного аналізу, специфічні прийоми й види навчальної 
діяльності учнів на уроках літератури; принципи добору творів мистецтва до літературних тек-
стів; конкретні приклади зіставлення літературного твору із творами мистецтва у вигляді схе-
ми міжмистецьких паралелей. Визначено перспективи подальшого розвитку використання куль-
турологічного аналізу на уроках літератури в школі. 

Ключові слова: культурологічний аналіз, компетентнісний підхід, різні види мистецтва, при-
йоми й види культуротворчої діяльності, план-схема аналізу літературного твору.  



376 НАУКОВИЙ  ВІСНИК  МНУ  ІМЕНІ  В .  О .  СУХОМЛИНСЬКОГО .  ПЕДАГОГІЧНІ  НАУКИ  

конкурентності людини на ринку праці. Одна з компетентностей, що торкається духовної сфе-ри життя людини та відповідає за її загально-культурний розвиток, формулюється наступ-ним чином: «Обізнаність та самовираження у сфері культури. Здатність розуміти твори мис-тецтва, формувати власні мистецькі смаки, са-мостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність пе-редбачає глибоке розуміння власної національ-ної ідентичності як підґрунтя відкритого став-лення та поваги до розмаїття культурного ви-раження інших» [6, 12].  Одним із завдань сучасної освіти – є розу-міння творів мистецтва, здібність відчувати та пояснювати власні думки за допомогою мисте-цтва. Саме це завдання дає вагомі підстави вчи-телю літератури розглядати літературний твір як мистецьке явище. Саме на цьому наголошує в своїх дослідженнях відомий вчений-методист В.В. Гладишев: «… кожен літературний твір є унікальним мистецьким явищем, що посідає своє, лише йому притаманне, місце в загальній цілісній картині розвитку світової літерату-ри» [2, 58] . Таким чином, навчання літературі в загальноосвітній школі повинно здійснюватися з урахуванням наступних принципів: вивчення літератури в контексті розвитку культури і ми-стецтва, використання знання різних мов і пе-рекладів, компаративності, діалогізму текстів тощо. На ефективності використання творів споріднених галузей мистецтва на уроках літе-ратури в різні часи наголошували відомі вчені-методисти: М.О. Рибникова, В.В. Голубков, В.С. Гречинська, Є.М. Колокольцев, Н.Й. Волошина, О.М. Бандура, З.О. Шевченко, С.О. Жила. В своїх дослідженнях вчені говорили про принципи добору матеріалу, культурологі-чний підхід до викладання літератури, методи та прийоми використання ілюстративного ма-теріалу, що повинно сприятиме більш ефектив-нішому аналізу та інтерпретації літературного тексту. Так, відомий вчений-методист Н.Й. Волошина наголошувала в своїх дослі-дженнях на ролі мистецтва в процесі викладан-ня літератури: «Перш за все повинен врахову-ватись ідейно-тематичний зв'язок між літера-турою і творами суміжних мистецтв, бо під впливом загальних закономірностей, що вини-кають у процесі національного і світового істо-ричного розвитку, в літературі і інших видах мистецтва з’явилися споріднені явища (наприклад, класицизм, романтизм, імпресіо-

нізм тощо). Під час зіставлення літератури з творами суміжних мистецтв вся увага повинна бути скерована на розкриття внутрішніх зв’яз-ків визначення специфіки видів мистецтва, на ідейну близькість письменника і діяча мис-тецтв, спорідненість їх образного мислення, відображення в творах їх поглядів, особистих вражень та переживань, віянь епохи» [9, 203].  Саме тому, на уроках літератури виникає проблема впровадження методики культу-
рологічного аналізу, ефективність якої поля-гає у вирішенні комплексу завдань: по-перше, потрібно враховувати специфіку культурологі-чного аналізу; по-друге, необхідно розробити план роботи над текстом художнього твору з використанням культурологічного аналізу; по-третє, слід виокремити основні прийоми й види культуро-творчої діяльності учнів у процесі використання культурологічного аналізу на уроках літератури.  Під культурологічним аналізом розуміє-мо прийоми й види поглибленої роботи з пере-кладним твором, що має на меті цілісне осяг-нення прочитаного в контексті національної й світової культури, з урахуванням філософських, історичних, естетичних, лінгвістичних, літера-турознавчих аспектів тлумачення словесно-художнього тексту як мистецького і культурно-го явища за стильовими ознаками. Специфіка шкільного культурологічного аналізу, на наш погляд, полягає в його інтегративній природі (міжпредметній і міжмистецькій), безпосеред-ній залежності від профілю навчання, рівня лі-тературного і загальнокультурного розвитку школярів, підпорядкованості основним завдан-ням курсу літератури. Неабияке значення має культурно-історичний підхід до аналізу творів художньої літератури та світової культури, са-мобутності мистецтва, історичної своєрідності, розмаїття та унікальності національних куль-тур. Як зазначено в Програмі для загальноосві-тніх навчальних закладів з урахуванням Держа-вного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011р. №462) та відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016р.) «Основними завданнями вивчення зарубіжної літератури в основній школі є: ознайомлення учнів із найкращими зразками оригінальної й перекладної літератури; поглиблення уявлень про специфіку художньої літератури як мистец-тва слова; розвиток умінь і навичок учнів сприймати аналізувати й інтерпретувати літе-
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ратурний твір у культурному конспекті, у зв’яз-ках з іншими видами мистецтва…» [4]. Методо-логічним підґрунтям для цього має бути інтег-рований підхід до розгляду літературного тво-ру в широкому історичному контексті, згідно з яким кожен художній твір не є окремим яви-щем, а навпаки – складовою частиною чогось цілого. Водночас, за І.Теном, і сам митець є час-тиною чогось цілого, що охоплює щось більше ніж сам автор. Це може бути: школа, генерація митців певної країни і певної доби тощо. На ду-мку французького філософа, характеристика літератури визначається такими ключовими поняттями, як «раса – середовище – історичний момент». Зіткнення раси і середовища у певно-му історичному моменті впливає, на думку фі-лософа, на певний рисунок у літературі і мисте-цтві. Таким чином, художня література – це сво-єрідний документ епохи.  Положення про культуру, як сублімовану форму, яка є основою психоаналітичної теорії мистецтва стала підґрунтям для аналізу та ін-терпретації художніх творів модерністської лі-тератури кінця ХІХ – початку ХХ століття. Підґ-рунтям розробки методики культурологічного аналізу є ідеї про «невикорінну діалогічність тексту», «відкритість твору», множинність його інтерпретацій, зв'язок тексту і контексту, між-мистецьку взаємодію. Окремої уваги з огляду на досліджувану проблему культурологічного аналізу заслуговують ідеї синкретичності та семіотики мистецтва, згідно з якими «твір» ми-стецтва розглядається як система знаків, «певний код», «метамова», «текст» текст у ши-рокому розумінні. Особливого значення для дослідження проблеми використання культу-рологічного аналізу набули герменевтичні кон-цепції, які стосуються тлумачення художнього твору та процесу його сприйняття читачем. Змістова частина культурологічного аналізу має бути розроблена за логікою побудови шкі-льного курсу літератури, яка, як відомо, склада-ється із трьох взаємопов’язаних компонентів: 
1) історико-літературні та історико-
культурні матеріали (відомості про історико
-літературний і культурний процес, мистецьку 
добу, напрям, течію або школу; біографія пись-
менника, історія написання твору та його інте-
рпретацій у різних видах мистецтва або худож-
ньої творчості); 2) теоретико-літературні 
та мистецькі поняття (сукупність основних 
термінів, необхідних для засвоєння теоретич-
них тем курсу, цілісного осмислення літератур-

них творів, опанування художніх прийомів і 
«мови» різних видів мистецтва); 3) літератур-
на та мистецтвознавча критика (критичні 
статті, огляди, рецензії, що допомагають з по-
зицій сучасності проаналізувати твір, пере-
осмислити його традиційні оцінки й тлумачен-
ня). З метою вдосконалення аналітичних здіб-ностей учнів старших класів можна розробити 
план-схему культурологічного аналізу тво-
рів літератури за таким алгоритмом:  1) визначити місце художнього твору в сві-товому культурно-історичному процесі;  2) охарактеризувати особистість автора, перекладача, культурні й особистісні творчі зв’язки;  3) з’ясувати часові межі створення оригіна-льного тексту, проаналізувати співвідно-шення: текст – доба, текст – культура (філософія, історія, літературні зв’язки), текст – мистецтво (мистецтво як тло, ілюстрація; мистецтво як «текст» у текс-ті, структурна одиниця, що входить до тексту; мистецтво як система знаків);  4) зіставити текст художнього твору із «текстами» інших видів мистецтва з ме-тою виокремлення спільних структурних елементів та створення єдиного худож-нього образу;  5) проаналізувати структурні елементи ху-дожнього тексту, з’ясувати рівень відо-браження в них філософських, історич-них, мистецьких реалій культурної доби;  6) використовувати герменевтичне коло «вчитель – текст – учень» у процесі осяг-нення змісту твору в культурологічному контексті з метою формування особисті-сного значення тексту;  7) включитися у спільний діалог з іншими учасниками взаємодії в процесі сприй-няття, аналізу та інтерпретації тексту художнього твору як мистецького явища. Відповідно до визначення культурологіч-ного аналізу та розробленого плану-схеми, слід виокремити деякі специфічні прийоми й види 
навчальної діяльності учнів на уроках літера-тури. Продуктивним, на наш погляд, є викорис-тання прийому екфрасис (зоровий текст перек-ладається на письмовий): надати письмовий опис портрету улюбленого письменника, збері-гаючи його прізвище в таємниці, написати твір-роздум «навіювання з приводу побаченого з використанням прихованого екфрасису. Вико-ристовуючи прихований екфрасис, учні повин-
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ні вигадати історії, які начебто пов’язані з уяв-леною картиною. Насправді ж у своїх творчих роботах вони будуть використовувати певні алюзії та натяки на відомі твори митців. Саме вивчення літератури ХІХ-ХХ століття надає змо-гу використовувати прийом екфрасису як різ-новид дескрипції (різновид опису). У цьому ви-падку особливе значення надається розвитку уяви та фантазії учнів, за допомогою яких вони відтворюють умовний візуальний образ персо-нажа або явища, роблячи це завдяки тим відті-нкам смислу, які вклав у нього сам автор виучу-ваного художнього твору. Йдеться про особли-ву ознаку творів художньої літератури, яка ви-значається як «візуальне іносказання». У центрі уваги перебувають стиль митця, про який О. Уайльд говорив: «Саме стиль, і нічого іншого, змушує нас повірити у реальність об’єк-ту» [8, 49]. Р. Барт пов’язує такі явища з «есте-тичною правдоподібністю», що визначається як «відповідність не предмету, а правилам зобра-ження, прийнятим в даній культурі» [1, 395]. Я приклад використання прийому екфрасис на уроках літератури, потрібно розглянути автор-ські концепти сонетів У.Шекспіра і створити на основі цих концептів власні «учнівські тексти». З приводу цього на уроках літератури з вивчен-ня творчості В.Шекспіра доцільно розглядати «ризиковано-парадоксальну» новелу О.Уайльда «Портрет містера У.Х.», що надає учням-чита-чам можливість іншої, неусталеної інтерпрета-ції основних культурно-ціннісних концептів Шекспіра. Крім того, подібне тлумачення голов-них шекспірівських образів (Лорд Пембрук, Ме-рі Фіттон та сам Шекспір як ліричний герой) сприятиме «формуванню власних оцінок і су-

джень з приводу прочитаного, надасть змогу здійснювати самостійний бібліографічний по-шук, знаходити й обробляти необхідну інфор-мацію з різних джерел, включаючи Інтернет та ін.» [12, 12].  Використовуючи евристичний метод на уроках літератури варто виокремили прийом 
культурологічної реконструкції художнього 
простору письменника за декількома стильо-вими ознаками: приналежність до єдиного на-пряму в мистецтві; спільність художнього ме-тоду, стилю, техніки митців; роль митця в жит-ті та творчості письменника; музичні, образот-ворчі уподобання письменників; спільність ідейно-естетичного задуму. Згідно з визначе-ним планом-схемою культурологічного аналізу доцільно запропонувати учням завдання щодо зіставлення трьох «знакових» напрямків у ро-мані О.Уайльда «Портрет Доріана Грея» (імпре-сіонізм, неоромантизм, декаданс): визначити риси цих напрямків у мистецтві і підтвердити їх характеристики цитатами з тексту. Слід вио-кремити поняття «мотив» та знайти його у творах різних видів мистецтва, у тому числі й літературі, як мистецтві слова (наприклад, мо-тив гріха, зла, – О. Уайльд і О. Бредслі (1872–1898), англійський художник-графік, яскравий представник англійського декадентства; мотив трагізму долі, невідворотності року – О. Уайльд і Р. Вагнер (1813–1883), німецький композитор-романтик та Мотив продажу власної душі – О. Уайльд, Й.В. Гете «Фауст», О. де Бальзак «Шагренева шкіра»). Звернення до різних видів мистецтва в процесі аналізу та інтерпретації художнього твору дозоляє говорити про образ автора, персонажа в романі. Тлумачення худож-

О л е н а  П О К АТ І Л ОВ А Основи методики культурологічного аналізу художнього твору на уроках літератури 

О.Уайльд (1854–1900) 
К. Моне 

К. Дебюссі 
А. Муха 

О. Бердслі Дж. Рескін 
Р. Вагнер 

А. Шопенгауер 

М. Пруст М.-К. Чюрльоніс Дж. Вістлер 

Ф. Ніцше 

О. Скрябін 



379 № 2 (57), травень 2017 

нього образу, що об’єднує літературу із суміж-ними видами мистецтва дає змогу учневі відчу-ти художньо-естетичну цінність твору що ви-вчається. На значущості осягнення поняття «художнього образу» в процесі аналізу літера-турного твору та розумінні сутності феномену мистецтва слова наголошував вчений-мето-дист А.Л. Ситченко: «Образ як результат проце-су художнього відбиття являє собою єдність емоційно-логічного аспектів, зумовлено об’єк-тивно-суб’єктивною природою художньої твор-чості й сприйняття, що визначається естетич-ним ідеалом митця і впливає на особистісне формування читача. Ця єдність характерна для всіх образних компонентів художнього твору, що вказує на складну структуру його засвоєн-ня» [10, 164]. Так, наведена схема дозволяє не тільки співвіднести художні напрями і течії в межах тексту роману О. Уайльда, але й осягнути позатекстові відносини, інтертекстуальні зв'яз-ки, що є характерними для мистецтва і літера-тури періоду модерну і постмодерну. Зіставлен-ня трьох «знакових» напрямків у романі О.Уайльда (імпресіонізм, неоромантизм, дека-данс) дозволяє також побачити їхні взаємови-ключні характеристики: не тільки гармонійне поєднання, але й пряме протиставлення. Імпре-сіонізм протиставляється конфліктно-парадок-сальному мисленню; неоромантизм – хворобли-во-витонченому нехтуванню релігією і мораллю; декаданс – відсутності абсолютної покори смер-ті, песимізму. Робота щодо зіставного аналізу відомих течій у мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ століття підводить учнів до розуміння ролі «парадоксу» як художнього методу автора, – «принца парадоксу». Згідно із з зазначеним, на уроці з вивчення роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея» доцільно буде сформулювати такі завдання: визначити риси трьох напрямків у ми-стецтві і підтвердити їх характеристики цитата-ми з тексту, встановити культурологічні зв'яз-ки, скласти культурологічний коментар, порів-няти цитати із тексту-оригіналу з текстом-перекладом російською та українською мова-ми, з'ясувати і проаналізувати те спільне, що об'єднує «мови» різних видів мистецтва з мо-вою тексту-оригіналу і тексту-перекладу: інто-нація тексту, мотив, мовні засоби вираження. У процесі аналізу тексту-оригіналу і тексту-перекладу важливо простежити частоту вжи-вання ключових «автобіографічних епітетів» і визначити їхню роль у розумінні учнями худо-жньо-естетичного значення роману.  

З метою ефективності реалізації методики культурологічного аналізу потрібно викорис-товувати культуротворчі завдання із розвитку сенсорного апарату і художньо-творчих здібно-стей. Одним із творчих завдань, які сприяють розвитку інтересу до читання та аналізу поети-чних рядків, слугує малювання «словесне» і у 
фарбах на уроках літератури. Також викорис-товуючи думку Ш. Бодлера про відповідності (correspondances), ідею вірша А. Рембо «Голо-сівки» і експерименти в галузі музики зі ство-рення співвідношення кольороряд – звуко-
ряд російським композитором кінця XIX – поча-тку ХХ століття О.Скрябіним, можна запропону-вати такий вид діяльності: зобразити мелодію у фарбах «Mélodie en couleurs», де б кожен з се-ми звуків (порівняємо: у гамі сім звуків) і семи кольорів (порівняємо: у спектрі сім кольорів) відповідав певній літері французького або ро-сійського алфавіту.  У зв’язку з ефективністю використання тво-рів мистецтва на уроках літератури, необхідно систематизувати принципи добору творів мис-тецтва до художніх текстів: 1) ілюстративний; 2) фоновий; 3) сюжетно-тематичний; 4) асоціатив-ний. На принципах оптимального відбору і дозу-ванню мистецького матеріалу до літературного твору наполягає в своїх наукових розвідках вче-ний-методист С.О. Жила: «Принципами оптима-льного відбору і дозування, на нашу думку, є ху-дожня близькість і тематична спорідненість тво-рів літератури і суміжних мистецтв. Вивчення літератури в комплексі з суміжними мистецтва-ми не повинно перетворюватися на випадкове еклектичне поєднання різножанрового і різнос-тильового матеріалу. Словесник має нагадува-ти досвідченого архітектора, який безпомилко-во визначає кожному мистецтву єдине належне для нього місце і роль» [3, 6]. Таким чином, використання культурологіч-ного підходу та методики культурологічного аналізу на уроках літератури має надати змогу краще засвоювати історико-літературні, куль-турологічні і теоретико-мистецькі знання, які мають набувати системного характеру. Завдяки використанню певних прийомів та видів куль-туротворчої діяльності, учні навчатимуться добирати і застосовувати культурологічний контекст у процесі поглибленої роботи з перек-ладними творами, визначати за його допомо-гою ідейно-художній задум і своєрідність виу-чуваних текстів. Завдяки поглибленню й роз-ширенню естетичного досвіду, учні оволодіва-тимуть аналітико-інтерпретаційними уміння-
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ми та готовністю до самостійної літературно-творчої діяльності. Існуючи розвідки вчених-методистів з питань культурологічного підходу до викладання літератури дають підстави стве-рджувати, що саме шкільний предмет «Літера-тура», об’єктом дослідження якого є художній текст, а суб’єктом – учень, надасть можливість учневі пізнавати навколишній світ, розуміти своє місце в ньому, збагачуватись духовно, від-чувати свою «національну ідентичність» завдя-ки осягненню власної культури на тлі багатого розмаїття культур народів світу. На нашу дум-ку, подальшою перспективою дослідження має стати практичний досвід вчителів щодо розро-бки спецкурсів та факультативів з проблеми інтеграції літератури і художньої культури пев-ної історичної доби.  
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О л е н а  П О К АТ І Л ОВ А Основи методики культурологічного аналізу художнього твору на уроках літератури 

Покатилова  Е .А .   
ОСНОВЫ МЕТОДИКИ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ  
В статье акцентируется внимание на актуальности использования методики культурологи-

ческого анализа в процессе преподавания литературы в школе. Проблема использования культуро-
логического подхода на уроках литературы проанализирована с учетом уровня изученности про-
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Сьогодні загальноосвітні навчальні закла-ди потребують учителя нової генерації, який би усвідомлював свою соціальну відповідальність, повсякчас дбав про особистісне й професійне зростання, умів досягати нових педагогічних цілей. Завдання вчителів-словесників − удоско-
налювати культуру мовлення учнів, підвищува-ти рівень їхнього мовленнєвого розвитку, вихо-вувати мотивацію до вивчення української мови, забезпечувати належний рівень комунікативної компетентності, формувати духовний світ шко-лярів і загальнолюдські ціннісні орієнтири. 

А н ж е л і к а  П О П О В И Ч Дисципліна «стилістика української мови» в структурно-логічній схемі підготовки вчителів-словесників 
блемы в методической науке, так же с учетом требований Новой украинской школы и компетент-
ностного подхода. В статье освящены основные положения методики: дано определение понятия 
«культурологический анализ», содержательная часть культурологического анализа, план-схема, 
специфические приемы и виды деятельности на уроках литературы, принципы сопоставления 
произведений искусства и литературных текстов. 

Ключевые  слова :  Культурологический анализ, компетентностный подход, разные виды искус-
ства, приемы и виды деятельности учащихся, план-схема анализа литературного произведения. 
 
Pokatilova O.   

THE MAIN ASPECTS OF THE METHODS OF CULTURAL ANALYSIS  
OF LITERARY WORKS AT LITERATURE LESSONS 

In the article the efficiency of cultural approach and cultural analysis in the process of teaching Litera-
ture is revealed. The problem of implementation of cultural analysis is analyzed from the point of view of 
modern methodology, some philosophic and theoretic studies competence approach and the demands of 
Modern Ukrainian School. The main modern approaches in the process of study literature are reviewed: the 
study of literature in the context of the Arts and Culture, the use of knowledge of foreign languages and lin-
guistic translations from one language into another, the comparative studies the principal of dialog be-
tween different texts and pupils, etc. Also in the article the main aspects of cultural analyses are reviewed: the 
definition of cultural analysis, the contents of cultural analysis, the plan-scheme of cultural analysis, some spe-
cific ways and types of tasks at literature lessons. The main principals of different types of Art and Literature 
are revealed. The patterns of some literary works of the periods of Modern and Postmodern Art are reviewed 
«The picture of Dorian Gray» and «The Portrait of Mr. W.H.» The Postmodern stylistic device ecphrasis is 
analyzed in the article. Some specific types of tasks for pupils in the process of analyzing and interpreting 
the literary text are represented: «Cultural reconstruction of the author’s background», which helps to com-
pare and unite then three trends in the novel in one: Impressionism, Neoromanticism, Decadence. 
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ДИСЦИПЛІНА «СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»  
В СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІЙ СХЕМІ ПІДГОТОВКИ  

ВЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ 
У статті охарактеризовано місце дисципліни «Стилістика української мови» в структурно-

логічній схемі підготовки вчителів української мови і літератури. Сконстатовано, що стилістика 
є завершальною й узагальнювальною прикладною дисципліною з-поміж мовознавчих. Здійснено ре-
троспективний порівняльний аналіз нормативних документів Міністерства освіти і науки Украї-
ни, зокрема освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки фахівців. Зроблено 
завваги до проведення практичних і лабораторних занять у вищій школі. Закцентовано на індиві-
дуальних науково-дослідних завданнях зі стилістики. 

Ключові  слова :  дисципліна «Стилістика української мови», структурно-логічна схема підго-
товки фахівців, учитель української мови і літератури, вища школа, освітньо-професійні програ-
ми, навчальні плани, форми проведення занять. 
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Здобуття фаху вчителя української мови і літератури реалізується насамперед через за-своєння спеціальних (професійно-орієнтова-них) дисциплін мовознавчого та літературозна-вчого циклів і ґрунтовне вивчення лінгвістич-них одиниць усіх рівнів національної мови.  О. Семеног небезпідставно стверджує, що «Фундаментом професійної компетенції вчите-ля-словесника є його якісна лінгвістична підго-товка, формування лінгвістичної компетен-ції» [7, 33]. Завершальною й узагальнювальною прикладною дисципліною з-поміж мовознавчих є дисципліна «Стилістика української мови», яка вивчає функціональні й експресивні стилі, експресивно-стильове забарвлення мовних одиниць та цілеспрямований вибір мовних за-собів щодо їх відповідності стильовим і стиліс-тичним нормам.  Лінгводидактичні аспекти вивчення стилі-стики у вищій школі віддзеркалені в розвідках В. Бадер, З. Бакум, Н. Баранник, Л. Бойко, І. Гай-даєнко, С. [І]. Єрмоленко, О. Караман, С. Кара-мана, І. Коломієць, П. Кордун, К. Климової, Г. Конторчук, Л. Кравець, І. Кучеренко, Т. Ліш-таби, В. Луценко, І. Мамчур, І. Нагрибельної, В. Новосьолової, С. Омельчука, М. Пентилюк, Л. Рускуліс, Д. Семчук, К. Серажим, Л. Сугейко, Л. Шевченко, Н. Шульжук, Н. Янко та інших. Вод-ночас студіювання науково-методичної літера-тури виявило, що окремі питання методики на-вчання стилістики потребують опрацювання.  Мета нашої статті − визначити місце дисци-пліни «Стилістика української мови» в структу-рно-логічній схемі підготовки вчителів україн-ської мови і літератури. Поставлена мета перед-бачає розв’язання таких завдань: здійснити ретроспективний порівняльний аналіз освіт-ньо-професійних програм та навчальних планів спеціальності 014.01 Середня освіта (Україн-ська мова і література), проаналізувати робочі навчальні програми зі стилістики щодо розпо-ділу годин за формами проведення навчальних занять. Стилістика уможливлює ґрунтовне вивчен-ня мови в комунікативно-діяльнісному аспекті та відіграє непересічне значення в професійно-методичній підготовці вчителів української мови і літератури. М. Пентилюк переконує: «Щоб правильно побудувати роботу зі стиліс-тики на уроках української мови, учитель пови-нен добре знати зміст стилістичних понять, передбачених чинною програмою, особливості кожного стилю мовлення та можливості їх 

опрацювання на уроках фонетики, лексики, граматики і зв’язного мовлення» [5, 318].  І. Білодід зауважував: «Кожен філолог – і науковий працівник, і викладач вищої школи, і вчитель мови і літератури середньої школи – усвідомлюють, що розвиток літературної мови, зокрема в сучасний період її життя, питання ку-льтури мови не можна вивчати, досліджувати, на можна навчати інших – без вияснення співвідно-шення, зв’язку норм загальнонародної літерату-рної – писемної і усної – мови з стилістичними варіантами мови, з діапазоном цих варіантів та відтінків. Це все становить завдання стилісти-ки як науки і мовної практики» [2, 144]. Зміст освіти у вищих навчальних закладах України визначається освітньо-професійними програмами, структурно-логічними схемами підготовки, навчальними програмами дисцип-лін, іншими нормативними актами органів дер-жавного управління освітою та вищого закладу освіти і віддзеркалюється у відповідному інфо-рмаційному та навчально-методичному забез-печенні. Відповідно до структурно-логічної схеми підготовки бакалаврів галузі знань 01 Освіта спеціальності 014.01 Середня освіта (Укра-їнська мова і література) дисципліна «Стиліс-тика української мови» переважно вивчається у 7 або 8 семестрах, що є, на нашу думку, виправ-даним. До того ж, це підтверджує міркування О. Єфімова про засвоєння стилістики після ос-новних мовознавчих дисциплін і завершення нею лінгвістичного циклу [4, 10].  Суголосними з попередніми є думки Н. Ба-бич: «Практична стилістика як прикладна мо-вознавча дисципліна завершує вивчення студе-нтами-філологами курсу сучасної української літературної мови. Вона передбачає як засвоєн-ня нової лінгвістичної інформації, так і аналіз відомих мовних явищ та їх закономірностей з погляду функціонування у різних стилях (і жан-рах цих стилів) літературної мови» [1, 3]. Зауважимо, що відповідно до наказу Мініс-терства освіти і науки України за № 47 від 26.01.2015 р. «Про особливості формування на-вчальних планів на 2015/2016 навчальний рік» існують обмеження кількості навчальних дис-циплін, які читаються впродовж навчального року. Тому дисципліна «Стилістика української мови», ймовірно, читатиметься впродовж одно-го семестру. Вважаємо доцільним завершувати вивчення сучасної української літературної мо-ви в 7 семестрі й студіювати прикладні й уза-
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гальнювальні лінгвістичні дисципліни – стиліс-тику української мови, лінгвістичний аналіз тексту, культуру української мови, загальне мовознавство та інші – у 8 семестрі. Ми піддавали аналізові навчальні плани педагогічних інститутів Української РСР (спеці-альність 02.19.00 Українська мова і література) (Міністерство народної освіти УРСР, Державний комітет СРСР по народній освіті. – К., 1989 р. і 1991 р.), тимчасовий навчальний план спеціа-льності 7.030501 «Українська мова і література (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «мо-лодший спеціаліст» за спеціальністю «Почат-кове навчання») (Міністерство освіти України. – К., 1997 р.), проект Галузевого стандарту вищої освіти Міністерства освіти і науки України осві-тньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напря-му підготовки 0101 Педагогічна освіта спеціа-льності 6.010100 Педагогіка і методика серед-ньої освіти. Українська мова і література (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2002 р.) та освітньо-профе-сійну програму підготовки бакалавра галузі знань 0203 Гуманітарні науки напряму підгото-вки 6.020303 Філологія*. Українська мова і літе-ратура (Національний педагогічний універси-тет імені М.П.Драгоманова, 2009 р.).  Означені документи уналежнюють на-вчальну дисципліну «Стилістика української мови» до циклу спеціальних (фахових) дисцип-лін, пізніше – циклу професійної та практичної підготовки (професійної науково-предметної підготовки / професійно-орієнтованої підгото-вки), і за типом – до нормативних дисциплін. Ретроспективний порівняльний аналіз нор-мативних документів засвідчує позитивну ди-наміку щодо обсягу вивчення стилістики у ви-щих навчальних закладах. Зокрема в другій по-ловині ХХ століття загальний обсяг годин на вивчення курсу становив 30 год., що унеможли-влювало ґрунтовне засвоєння теоретичних ві-домостей зі стилістики й набуття необхідних стилістичних умінь і навичок. Пояснюємо це вивченням багатьох дисциплін суспільно-політичного спрямування (основи марксизму-ленінізму, діалектичний та історичний матеріа-лізм, марксистсько-ленінська філософія, марк-систсько-ленінська естетика, історія КПРС й інші) через необхідність поглибленої комуніс-тично-ідеологізованої професійної підготовки. Як переконує О. Семеног, визначальними озна-ками вчителя української мови і літератури були комуністичний світогляд, висока свідомість, 

моральна цілісність, ідейна переконаність, чис-тота помислів, почуттів і совісті [7, 63]. Тенденція кількості годин, виділених на фахові дисципліни, була узвичаєною. І. Со-колова слушно завважує: «педагогічні заклади освіти працювали за навчальними планами, згідно з якими всі дисципліни було об’єднано в три цикли: суспільні науки (454 або 544 год.); психолого-педагогічні науки (їх перелік зали-шався незмінним із загальною кількістю годин 460); спеціальні науки, що визначають профіль педагога, на вивчення яких виділялося 200 год.» [9, 91]. Змінилися підходи лише в проектові Галу-зевого стандарту вищої освіти Міністерства освіти і науки України (2002 р.) і освітньо-професійній програмі 2009 р.) − з дисципліни «Стилістика української мови» суттєво збіль-шується загальний обсяг годин (з 30 годин до 216). Це підтверджує намагання фундаменталі-зувати професійну підготовку та ґрунтовного вивчення дисциплін професійної науково-предметної (фахової) підготовки, адже «Наці-ональна школа чекала на вчителя-словесника, котрий мав бути підготовленим до співпраці з творчими непересічними особливостями уч-нів» [7, 79]. За нашими спостереженнями, у вищих на-вчальних закладах педагогічного спрямування по-різному розподілені години з курсу відпові-дно до форм проведення навчальних занять. Більша кількість аудиторних годин виокрем-люється на практичні (семінарські й лаборато-рні) заняття, що є абсолютно виправданим. На-приклад, у навчальному плані підготовки бака-лаврів зі спеціальності 014.01 Середня освіта. Українська мова і література в Кам’янець-Подільському національному університеті іме-ні Івана Огієнка (2016 р.) пропонується такий розподіл годин: 30 год. – лекції, 42 год. – прак-тичні заняття. При проведенні практичних занять зі сти-лістики викладачі мають акцентувати на вико-нанні вправ і завдань різних видів, при перевір-ці яких з’ясовувати й рівень теоретичних знань студентів. Важливо не перетворювати цей різ-новид занять на семінарські (з детальними тео-ретичними опитуваннями невеликої кількості студентів). Потрібно звертати увагу лише на теоретичні аспекти новітніх стилістичних дос-ліджень, з’ясовувати (за наявності) різні погля-ди лінгвостилістів на одні й ті ж стилістичні аспекти тощо.  
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Методично вмотивованим є проведення лабораторних занять зі стилістики, як важли-вою форми організації освітнього процесу на філологічних факультетах. За твердженням З. Слєпкань, «Лабораторні роботи не стільки закріплюють теоретичні знання, скільки дають можливість студентові глибоко і наочно вивчи-ти механізм застосування теоретичного матері-алу, оволодіти надзвичайно важливим для фа-хівця вмінням інтелектуального проникнення у ті природничі, технічні або виробничі процеси, які досліджуються в лабораторному практику-мі» [8, 125]. Ця форма проведення занять дозво-ляє об’єднати теоретико-методологічні знання і практичні навички щодо майбутньої науково-дослідницької діяльності. Окремі дослідники вважають лабораторні заняття формою науко-во-дослідної роботи студентів. На лабораторному занятті в здобувачів ви-щої освіти формуються стилістичні компетент-ності майбутнього вчителя української мови і літератури, розвиваються вміння здійснювати лінгвостилістичний аналіз текстів різних сти-лів і жанрів на фонетико-стилістичному, лекси-ко-стилістичному, словотвірно-стилістичному, морфологічно-стилістичному, і синтаксично-стилістичному рівнях. Найвищий щабель стилі-стичних умінь – виконання повного стилістич-ного аналізу. При застосуванні цього методу студенти осмислюють, повторюють, поглиблю-ють й узагальнюють відомості зі стилістики. До того ж, у подальшому це створює підвалини для вмотивованого добору й використання мо-вних засобів у власних висловлюваннях. Майбу-тні вчителі-словесники неодмінно мають де-монструвати знання методики шкільного сти-лістичного аналізу тексту. Сучасні підходи до навчання стилістики пе-редбачають виконання когнітивно-стиліс-тичного аналізу, адже важливо не тільки з’ясува-ти мовні структурно-рівневі стилістичні особли-вості текстів, наявність тропів і стилістичних фігур, а й виявити аспекти мовної картини світу, мовно-естетичні знаки національної культури.  Позитивним є тенденція виокремлення годин на індивідуальну роботу або індивіду-альні навчально(науково)-дослідні завдання – позааудиторна навчальна або навчально-дослідницька самостійна робота студента. Її мета – самостійне вивчення частини програм-ного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне засто-сування знань студента з дисципліни та розви-

ток навичок самостійної роботи. Студенти мо-жуть готувати реферати, виконувати практичні завдання, створювати проекти, комплексно описувати стилістичні явища, здійснювати пов-ний лінгвостилістичний аналіз сучасних текс-тів різних функціональних стилів тощо. В ана-лізованих нами робочих навчальних програмах перевага надається підготовці рефератів з тем, пов’язаних зі стилістичним аналізом творів українських письменників («Стилістичні функ-ції старослов'янізмів у поезії Т. Шевченка», «Стилістичне забарвлення афіксів у художніх, публіцистичних, наукових і розмовних текс-тах», «Лексико-граматичне вираження тропів у поетичній мові письменника (Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, Олександра Олеся, М. Во-роного, П. Тичини, М. Рильського, М. Зерова, В. Сосюри, А. Малишка, В. Симоненка, В. Стуса, Л. Костенко, І. Драча та ін.)» та інші), хоча, дума-ємо, що краще цей різновид роботи кваліфіку-вати дослідницькими або творчими проектами.  На думку О. Пєхоти, «Проектна технологія передбачає використання педагогом сукупнос-ті дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів» [6, 150]. При застосуванні навчального проектування студе-нти мотивуються до вивчення й дослідження лінгвостилістичних проблем, поєднують теоре-тичні знання з набуттям практичних умінь, са-мостійно застосовують знання, орієнтуються в інформаційних джерелах, розвивають критичне мислення й креативність. Можна практикувати й підготовку студентами презентацій – стилісти-чний аналіз тексту щодо одного із запропонова-них аспектів: роль розмовних і знижених елеме-нтів у мовленні певного політика, сучасний ути-літарний текст (соціальна й комерційна реклама, надписи на предметах тощо): переваги й недолі-ки [3], укладання картотек-персоналій і карто-тек-прикладів слів із проаналізованих текстів творів [10]; написання рецензій на нові видан-ня зі стилістики; укладання зразків стилістич-ного аналізу текстів різних стилів і жанрів; ана-ліз шкільних підручників і програм щодо ви-вчення стилістики; написання плану-конспекту уроку з вивчення стилістичної теми в загально-освітніх навчальних закладах тощо. Дисципліна «Стилістика української мови» збагачує майбутніх учителів-словесників знан-нями про функціональний аспект мови, що сприяє всебічному вивченню української мови та її функціонально-стилістичних варіантів й уточненню уявлення про норми української 
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мови, дозволяє зрозуміти взаємодію лінгвісти-чного і екстралінгвістичного, формує необхідні для освіченої людини мовленнєві вміння й на-вички й готує студентів до комплексного ви-кладання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах. До того ж, цей курс є тео-ретичним підґрунтям для вивчення таких при-кладних дисциплін, як культура мовлення, ку-льтура української наукової мови, лінгвістич-ний аналіз тексту, редагування, ділове спілку-вання, шкільна методика викладання українсь-кої мови тощо й теоретичних – дискурсологія, основи теорії мовної комунікації, основи кому-нікативної лінгвістики та інших. Сьогодні, на етапі розробки профілів ступе-невих освітніх програм, зокрема програмних компетентностей і програмних результатів на-вчання, важливо не втратити попередні набут-ки у викладанні дисципліни «Стилістика украї-нської мови», зокрема уналежнення дисциплі-ни до нормативних. Водночас потрібно у вищих навчальних закладах чітко визначити місце дисципліни в структурно-логічній схемі підго-товки вчителів-словесників, унормувати зага-льну кількість годин та їх розподіл між видами навчальних занять. Подальші дослідження вбачаємо в розроб-ленні методичних рекомендацій до проведення різних форм занять зі стилістики у вищій школі.  
Список  використаних  джерел  1. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура україн-ської мови : навч. посіб. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / Н. Д. Бабич. – Л. : Світ, 2003. – 432 с. 2. Білодід І. К. Розвиток мов соціалістичних націй СРСР / І. К. Білодід ; відп. ред. О. С. Мельничук. – К. : Наукова думка, 1967. – 288 с. 3. Геймбух Е. Ю. Стилистика : учебно-методический комплекс дисциплины [Електронний ресурс] / Е. Ю. Геймбух. – М. : Московский городской педагоги-ческий университет, 2013. – Режим доступу : https://old.mgpu.ru/ materials/27/27391.doc 4. Ефимов А. И. Стилистика русского языка / А. И. Ефимов. – М. : Просвещение, 1969. – 262 с. 5. Методика навчання української мови в середніх осві-тніх закладах : підручник для студентів філологічних факультетів університетів / [М. І. Пентилюк, С. О. Караман, О. В. Караман, О. М. Горошкіна та ін.] ; за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2005. – 400 с.  6. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. ; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2002. – 255 с.  

7. Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учи-телів української мови і літератури : монографія / О. М. Семеног ; Ін-т педагогіки і психології проф. осві-ти АПН України. – Суми : ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2005. – 403 c. 8. Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : навч. посіб. / З. І. Слєпкань. – К. : Вища школа, 2005. – 239 с. 9. Соколова І. В. Професійна підготовка майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями : моног-рафія / І. В. Соколова ; за ред. С. О. Сисоєвої ; МОН України, АПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. – Маріуполь, Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2008. – 400 с. 10. Тиригулова Р. Х. Стилистика : учебно-методический комплекс [Електронний ресурс] / Р. Х. Тиригулова. – Елабуга : Изд-во ЕГПУ, 2010. – 28 с. – Режим доступу : http://egpu.ru/files/UMK/22022011/ УМК_рус.яз_и_ контраст/УМК%20препо давателей%20каф.%20рус.языка/УМК%20Тиригуловой/УМК%20 Стили-стика % 202003.%20doc.pdf 
References 1. Babich, N. D. (2003). Praktichna stilіstika і kul'tura 
ukraїns'koї movi [Practical Stylistics and Culture of 
Ukrainian language]. L'viv : Svіt. 2. Bіlodіd, І. K. (1967). Rozvitok mov socіalіstichnih nacіj 
SRSR [The development of languages of the socialistic 
nations of the USSR]. Kyiv : Naukova dumka. 3. Gejmbuh, E. Ju. (2013). Stilistika : uchebno-metodicheskij 
kompleks discipliny [Stylistics : study and methodological 
complex of the discipline]. Moscow : Moskovskij gorodskoj pedagogicheskij universitet. Retrieved from https://old.mgpu.ru/ materials/27/27391.doc 4. Efimov, A. I. (1969). Stilistika russkogo jazyka [Stylistics 
of Russian language]. Moscow : Prosveshhenie. 5. Pentiljuk, M. І., Karaman, S. O. , Karaman, O. V. , … Reshetylova, O. M. (2005). Metodika navchannja 
ukraїns'koї movi v serednіh osvіtnіh zakladah [Methods of 
Ukrainian language teaching in secondary schools]. Kyiv : Lenvіt.  6. Pєhota, O. M., Kіktenko, A. Z., Ljubars'ka, O. M. (2002) 
Osvіtnі tehnologії [Educational technologies]. Kyiv : A.S.K.  7. Semenog, O. M. (2005). Profesіjna pіdgotovka majbutnіh 
uchitelіv ukraїns'koї movi і lіteraturi [Professional 
training of future Ukrainian language and literature 
teachers]. Sumi : VVP «Mrіja-1» TOV. 8. Slєpkan', Z. І. (2005). Naukovі zasadi pedagogіchnogo 
procesu u vishhіj shkolі [Scientific principles of 
educational process in higher schools]. – Kyiv : Vishha shkola. 9. Sokolova, І. V. (2008). Profesіjna pіdgotovka majbutn'ogo 
vchitelja-fіlologa za dvoma specіal'nostjami [Professional 
training of future teachers-philologist by two specialties]. Marіupol', Dnіpropetrovs'k : ART-PRES. 10. Tirigulova, R. H. (2010). Stilistika : uchebno-metodicheskij 
kompleks [Stylistics : study and methodological complex]. 
Elabuga : Izd-vo EGPU. Retrieved from http://egpu.ru/files/UMK/22022011/UMK_rus.jaz_i_kontrast/UMK%20prepodavatelej%20kaf.%20rus. jazyka/UMK%20Tirigulovoj/UMK%20Stilistika%202003.% 20doc.pdf 
 

А н ж е л і к а  П О П О В И Ч Дисципліна «стилістика української мови» в структурно-логічній схемі підготовки вчителів-словесників 

Попович  А .  С .   
ДИСЦИПЛИНА «СТИЛИСТИКА УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА»  

В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ-СЛОВЕСНИКОВ  
В статье охарактеризовано место дисциплины «Стилистика украинского языка» в структур-

но-логической схеме подготовки учителей украинского языка и литературы. Констатировано, 
что стилистика является завершающей и обобщающей прикладной языковедческой дисциплиной. 
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А н ж е л і к а  П О П О В И Ч Дисципліна «стилістика української мови» в структурно-логічній схемі підготовки вчителів-словесників 
Осуществлен ретроспективный сравнительный анализ нормативных документов Министерства 
образования и науки Украины, в частности образовательно-профессиональных программ, учебных 
планов подготовки специалистов. Высказаны замечания по проведению практических и лабора-
торных занятий в высшей школе. Акцентировано на индивидуальных научно-исследовательских 
заданиях по стилистике. 

Ключевые  слова :  дисциплина «Стилистика украинского языка», структурно-логическая 
схема подготовки специалистов, учитель украинского языка и литературы, высшая школа, обра-
зовательно-профессиональные программы, учебные планы, формы проведения занятий. 
 
Popovych A.   

THE DISCIPLINE «STYLISTICS OF THE UKRAINIAN LANGUAGE»  
IN THE STRUCTURAL AND LOGICAL SCHEME OF LANGUAGE  

AND LITERATURE TEACHERS TRAINING 
The obtaining of the speciality of Ukrainian language and literature teacher is realised primarily 

through the mastering of the professionally-oriented disciplines of linguistic and literary cycles and thor-
ough the well-grounded study of linguistic units at all levels of the national language. The «Stylistics of the 
Ukrainian Language» is final and generalising applied discipline among linguistic disciplines. 

The paper deals with the finding out the place of discipline «Stylistics of the Ukrainian Language» in the 
structural and logical scheme of Ukrainian language and literature teachers training, especially the educa-
tional and professional programs and curricula of the speciality 014.01 Secondary Education (Ukrainian 
language and literature) are analyzed, their retrospective comparative analysis is carrying out, the distribu-
tion of hours due to the forms of the forms of the academic lessons in the discipline. 

Discipline «Stylistics of the Ukrainian Language» belongs to the cycle of professional disciplines and 
retrospective comparative analysis of the regulations of the Ministry of Education and Science of Ukraine 
demonstrated positive dynamics a for the scope of the studying of Stylistics in higher educational establish-
ments. 

Absolutely reasonable is justification of more number of hours for classroom workshops in Stylistics. We 
consider it possible to conduct laboratory academics in Stylistics where students will carry out the stylistic 
analysis of texts of different functional styles. Moreover, this form of classes will allow to combine theoreti-
cally-methodological knowledge and practical skills for future research activities. 

Individual work in Stylistics will motivate students to study and research of stylistic problems, will com-
bine theoretical knowledge with the acquisition of practical skills, will teach to use their knowledge without 
assistance, to navigate the information sources, will develop critical thinking and creativity. 

It is important today not to lose the previous achievements in the methods of teaching of the discipline 
«Stylistics of the Ukrainian Language». However, it is necessary to define the place of the discipline in the 
structural and logical scheme of language and literature teachers training, to normalise the total number of 
hours and their distribution between the types of academic lessons. 

Key words:  the discipline «Stylistics of the Ukrainian Language», the structurally-logical scheme of 
professional training, Ukrainian language and literature teacher, high school, professionally-educational 
programs, curriculum, forms of academic lessons. Стаття надійшла до редколегії 11.05.2017 
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Особливості діяльності медичних сестер, а також сутність і значення сестринської справи регулюються низкою документів ВООЗ. Одним з них є стратегічний документ «Здоров’я-21. Основи політики досягнення здоров’я для всіх у Європейському регіоні ВООЗ». Цей документ вимагає від держав застосування системно-цільового підходу до реорганізації медсестрин-ської освіти. Під час Європейської конференції із сест-ринської справи, котра відбувалася у Відні у 1988 р., було наголошено, що без медичних сес-тер немає майбутнього. Як зауважує М. Шеге-дин, такий підхід до значимості сестринської справи, як складової частини системи охорони здоров’я, та особи медичної сестри залишаєть-ся актуальним і нині, у ХХІ століття [7, 3]. Розвиток медсестринства як окремого рів-ня медичної допомоги закономірно спричинив також розвиток системи підготовки медичних сестер до майбутньої професійної діяльності. Дослідженню окремих аспектів медсестринства та медсестринської освіти приділяли увагу Г. Гусар [1], котра досліджувала християнсько-психологічний аспект становлення професії медичної сестри у країнах Європи та США; Р. Неділька [5], котрий зосереджував увагу на вивченні зарубіжного досвіду державного регу-лювання розвитку медсестринської освіти; М. Шегедин [7], предметом дисертаційного дос-лідження котрої стали медсестринські кадрові ресурси та зміст медсестринської освіти; Н. Лі-щенко, О. Усинська, О. Шманько, Л. Мілевська [3], які вивчали особливості дворічної медсест-

ринської освіти у США. Попри це, порівняння сестринської справи та медсестринської освіти в США досі не ставало предметом окремих дос-ліджень, внаслідок чого нині ця проблема зали-шається актуальною. Мета дослідження – здійснити історико-порівняльний аналіз становлення сестринської справи й медсестринської освіти в США. У більшості зарубіжних країн історія сест-ринської справи налічує вже кілька століть, пройшовши певний еволюційний шлях розвит-ку й зазнавши суттєвих змін. Слово «nursing», що використовується у США на позначення медичної сестри, походить від дієслова «to nurse» (лат. nutrix – годувати), яке можна перекласти як «доглядати (за ки-мось, чимось), піклуватися, заохочувати, надиха-ти, годувати, захищати, виховувати і забезпечу-вати лікарський догляд у випадку нездоров’я». Привертає увагу також той факт, що в англійсь-кій мові іменник «nurse» не має роду (як, напри-клад, лікар) і українською мовою може бути перекладений за допомогою іменника жіночого роду «медична сестра», хоча трапляється також вживання назви професії «медичний брат». Почуття любові до ближнього, як зауважу-ють Ю. Павлов та А. Холопов, була властива лю-дині в усі віки. З плином часу змінювалося ли-ше поняття про те, хто є для людини ближнім. На ранніх етапах розвитку суспільства ними були мати, батько, дочка, син, сестра, брат, дру-жина, чоловік. Згодом поняття про ближнього розширилося. Одним з численних проявів лю-бові до ближніх став догляд за хворими. Причо-
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СТАНОВЛЕННЯ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ  
Й МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ В США:  
ІСТОРИКО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

У статті проведено історико-порівняльний аналіз становлення сестринської справи та мед-
сестринської освіти в США. Розглянуто основні документи, якими регулюється сутність і значен-
ня сестринської справи. Прослідковано розвиток професійних поглядів на поняття й теорію сест-
ринської справи від ідей Флоренс Найтінгейл до сучасності. Досліджено процес становлення профе-
сійних спілок медичних сестер у США. Визначено, які традиції сестринської справи, започатковані 
Ф. Найтінгейл стали основою для становлення медсестринства у США. Проаналізовано основні 
шляхи здобуття медсестринської освіти у США у наш час. 

Ключові  слова :  фахівці сестринської справи, підготовка медичних сестер, ступенева освіта, 
система медсестринської освіти, підготовка медсестер у США. 
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му, жінці доводилося доглядати за хворими бі-льшою мірою, ніж чоловікові [6, 5]. У народів Стародавнього світу догляд за хворим здійснювали родичі. Спеціальних лю-дей, які присвячували б себе справі догляду за хворими, не було, виняток становили лише жін-ки, котрі займалися наданням допомоги поро-діллям і новонародженим. Спочатку це були люди родички похилого віку, проте з часом по-чали з’являтися особливі фахівці. Найбільшого розвитку організація такої допомоги досягла у греків і римлян [6, 5]. Таким чином, догляд за хворими відомий з найдавніших часів. Очевидно, що саме з нього починалася медицина. Сестринська професія як покликання, служіння, виокремилася на межі Античності і раннього Середньовіччя. З того часу сестринська справа подолала великий шлях, роз-виваючись разом з людським суспільством. У розвинених країнах вона заявила про себе як про самостійну галузь знання, окрему галузь меди-цини, яка багато в чому визначає ступінь особис-того та суспільного здоров’я. Великий внесок у становлення медсестринства зробили такі ос-новоположники, пропагандисти і організатори сестринської справи, як Ф. Найтінгейл, Е. Баку-нін, В. Хендерсон, Д. Орем та ін. [2, 15]. Існує кілька поглядів на визначення понят-тя «сестринська справа». Комітет експертів ВО-ОЗ ще в 60-ті роки ХХ століття визначив сест-ринську справа як «практику людських взає-мин», де медична сестра «повинна вміти розпі-знати потреби хворих, що виникають у зв’язку з хворобою, розглядаючи хворих як індивідуа-льні людські істоти» [2, 17]. На нараді національних представників Мі-жнародної Ради сестер (Нова Зеландія, 1987) було запропоноване дещо інше формулювання дефініції сестринської справи: «Сестринська справа є складовою частиною системи охорони здоров’я і включає в себе діяльність щодо зміц-нення здоров’я, профілактики захворювань, надання психосоціальної допомоги і догляду особам, які мають фізичні та психічні захворю-вання, а також непрацездатним всіх вікових груп. Така допомога надається медичними сест-рами, як в лікувальних, так і в будь-яких інших установах, а також на дому, скрізь, де в ній є потреба». Вважається класичним визначення, дане американської медичною сестрою Вірджи-нією Хендерсон в 1961 р. і яке отримало міжна-родне визнання: «Сестринська справа – це на-дання допомоги людині, хворому і здоровому, 

здійснення тих дій, що стосуються його здоро-в’я, одужання або спокійної смерті, які він зро-бив би сам, володіючи необхідними силами, знаннями і волею. І робиться це таким чином, щоб він знову якомога швидше здобув незалеж-ність» [2, 19]. Початок розвитку професійних поглядів на поняття й теорію сестринської справи пов’яза-ний, передусім, з іменем Флоренс Найтінгейл. Саме Ф. Найтінгейл належить одна з перших спроб визначення сестринської справи. Так, у своїх книзі «Записки об уходе: каков он есть и каким не должен быть» (1860) вона пише про речі, які, попри те, що нині здаються базовими й навіть застарілими, у ХІХ столітті викликали справжній фурор, оскільки навіть найелемента-рніші відомості про гігієну і психологію хворого для багатьох виявилися речами, невідомими раніше. Згодом принципи, викладені Ф. Найтін-гейл, стануть базою для розвитку системи до-гляду за хворими. Так, наприклад, аналогічна книга знаного хірурга Т. Більрота багато в чому базується на ідеях Ф. Найтінгейл.  На думку Ф. Найтінгейл, обов’язки медич-ної сестри полягали не лише у застосуванні лі-ків і проведенні лікувальних процедур. Набага-то більш важливим завданням вона вважала створення для пацієнта таких умов, за яких са-ма природа впливала б на нього цілющим чи-ном і забезпечувала відновлювальні процеси в організмі. У 1860 році Ф. Найтінгейл було організова-но школу для навчання сестер догляду у лон-донській лікарні святого Фоми. В контексті на-шого дослідження важливим є той факт, що незабаром за її моделлю почали відкриватися сестринські школи у США і її ініціатива щодо розвитку сестринської справи поступово пере-містилася з Європи у Америку. Перші школи медичних сестер на базі анг-лійської моделі були відкриті у США в 1873 ро-ці, а вже у 1903 році у США вперше у світі було введене ліцензування діяльності медичних сес-тер. Концепція сестринської справи, запропоно-вана Ф.Найтінгейл відразу дала результат у лі-карнях. Як зауважує Г. Гусар, підготовка медич-них сестер здійснювалася у процесі наставниц-тва й керівництво навчанням молодших студе-нтів було обов’язком старших, тому майбутні медсестри надавали посильну допомогу в робо-ті лікарень, що значно знижувало поточні ви-трати та було виправданим із педагогічної точ-ки зору. До 1923 року медичні сестри могли 
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одержувати ліцензії на право професійної ді-яльності в усіх штатах. Сучасні здобутки медсе-стринства США значною мірою зумовлені пра-вильністю обраного курсу [1, 41]. У 1886 році у США було створено першу Спілку медичних сестер. По суті вона стала пер-шою у світі професійною сестринською органі-зацією, а вже у 1899 році за активної участі мед-сестер з США, Канади, Великобританії, Німеччи-ни було створено Міжнародну раду сестер, який став визначати філософію і політику в галузі сестринської справи у світі. Підсумовуючи сказане, наведемо думку М. Шегедин, котра стверджує, що попри те, що США розпочали професійну підготовку медич-них сестер пізніше європейських держав, вони «випередили останніх у запровадженні нових форм їх підготовки та удосконаленні діяльнос-ті» [7, 9]. Згідно з М. Шегедин, найблільш знач-ними подіями у становленні сестринської спра-ви у США стали: 
– введення підготовки медичних сестер-адміністраторів для медсестринських служб (1899); 
– ліцензування медсестринської діяльнос-ті (1903); 
– запровадження базової та післядиплом-ної університетської медсестринської освіти (1907); 
– присвоєння вченого звання професора з медсестринства (1907); 
– підготовка магістрів з медсестринства (1920); 
– докторантура в галузі медсестринства (на межі 50–60-х років ХХ ст.) [7, 9]. Вершиною лідерських позицій США в орга-нізації та визнанні сестринської справи, на дум-ку дослідниці [7], стало створення Американсь-кою асоціацією медичних сестер Національної академії медсестринських наук (1973). Як зауважує Р. Неділько, за фактором ефек-тивності та якості медсестринську освіту в Аме-риці вважають однією із найкращих. В основі мед сестринської освіти США лежить ступене-вість як сходинки та етапи до складання ліцен-зійного іспиту студентами. Важливим є той факт, що випускники медсестринських ВНЗ у США мають великі перспективи в розвитку по-дальшої своєї кар’єри. Окрім того, вони можуть cамостійно вести приватну практику та прий-мати пацієнтів [5, 117]. Статус медсестри у США дещо відрізняєть-ся від статусу представників цієї професії в 

Україні. Так, у США медсестра – це, передусім, права рука й помічник лікаря. Медсестра не ставить діагноз і не призначає лікування. Осно-вний клінічний діагноз ставлять лікарі, які є, передусім, діагностами. Саме лікарі признача-ють лікування, а також виконують операції й інші складні інвазивні процедури – це не вхо-дить у компетенцію медсестер. Основне завдан-ня медсестри – симптоматичний контроль і ве-дення лікування на належному рівні. Таким чином, медична сестра у США повинна мати високий рівень фахової підготовки, оскільки від якості її роботи багато в чому залежить здо-ров’я пацієнтів. Нині фах медичної сестри у США можна здобути трьома шляхами: 1. Навчання за трирічною дипломованою програмою, що, як правило, адміністру-ється госпіталями. 2. Навчання за дво- або трирічною програ-мою зі здобуттям асоціативного звання (Associate Degree in Nursing – AND). Таку освіту здобувають у громадських чи тех-нічних коледжах. 3. Навчання у бакалавріаті за чотириріч-ною програмою з медсестринства, що пропонується, здебільшого, в університе-тах [3, 15]. Саме закінчення бакалаврату з медсестрин-ства, за свідченням Американської асоціації мед-сестринських коледжів, діє найбільше переваг для майбутньої кар’єри у медсестринстві [3, 16]. Медсестри, котрі вирішують продовжити навчання, можуть одержати післядипломну освіту: Master of Science in Nursing і PhD in Nursing (магістр і доктор наук в медсестринсь-кій справі). У США існує специфічна категорія медсестер, яка не має аналогів в Україні – Nurse Practitioner (NP). Ці фахівці повинні додатково до вищої освіти навчатися 3 роки, після чого можуть отримати повноваження не лише діаг-ностувати, виписувати ліки і призначати ліку-вання, але займатися медичною діяльністю в межах конкретної спеціалізації (акушерство і гінекологія, педіатрія, сімейна медицина тощо). Медичні сестри, котрі здобули рівень NP, пра-цюють в амбулаторних центрах, клініках і ста-ціонарах. Водночас медсестри, які мають сту-пінь доктора наук, набувають права викладати в університетах, працювати в адміністрації, за-ймати керівні посади та займатися юридични-ми питаннями медицини [8, 522-589]. Таким чином, становлення сестринської справи тісно пов’язане з розвитком медсест-
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ринської освіти, яка має на меті підготувати кваліфікованих медичних сестер, котрі змо-жуть якісно виконувати свої професійні обов’я-зки. Однією з країн, де медсестринство й медсе-стринська освіта досягли високого рівня, є США. У Сполучених Штатах медсестринська освіта є ступеневою й передбачає можливість отримання медсестрами наукових ступенів ба-калавра, магістра та доктора медсестринства. Ґрунтовність медсестринської освіти у США зумовлена тим, що у цій країні медична сестра є повноцінним помічником лікаря, а не лише тех-нічним виконавцем його наказів й від якості її праці безпосередньо залежить стан здоров’я пацієнтів. Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у більш детальному ви-вченні системи професійної підготовки фахів-ців сестринської справи у США. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СЕСТРИНСТВОГО ДЕЛА И МЕДСЕСТРИНСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В США: ИСТОРИКО-СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

В статье проведен историко-сравнительный анализ становления сестринского дела и медсе-
стринского образования в США. Рассмотрены основные документы, которыми регулируется сущ-
ность и значение сестринского дела. Прослежено развитие профессиональных взглядов на поня-
тие и теорию сестринского дела от идей Флоренс Найтингейл до современности. Исследован про-
цесс становления профессиональных союзов медицинских сестер в США. Определено, какие тради-
ции сестринского дела, заложенные Ф. Найтингейл, стали основой для становления медсестрин-
ства в США. Проанализированы основные пути получения медсестринского образования в США в 
наше время. 

Ключевые  слова :  специалисты сестринского дела, подготовка медицинских сестер, ступен-
чатое образование, система медсестринского образования, подготовка медсестер в США. 
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Патріотичне виховання є однією із найваж-ливіших складових всебічного виховання сту-дентської молоді. Головною домінантою націо-нально-патріотичного виховання є формування у особистості ціннісного ставлення до навколи-шньої дійсності та самої себе, активної за фор-мою та моральної, за змістом, життєвої позиції.  Патріотичне виховання ставало предметом досліджень багатьох поколінь педагогів. Украї-нські видатні вчені – Б.Грінченко, М.Грушев-ський, О.Духнович, М.Драгоманов, І.Огієнко, В.Сухомлинський – у власних працях підкрес-

лювали важливість національного спрямуван-ня у вихованні підростаючого покоління. Про-гресивні діячі приділяли значну увагу вихован-ню любові до рідної землі, мови, поваги до істо-ричного минулого країни, формуванню націо-нальної самосвідомості українського народу. Національно-патріотичне виховання на тради-ціях українського народу знайшло віддзерка-лення в роботах багатьох сучасних педагогів, таких як Ю.Бондаренко, О.Вишневський, В.Дов-бищенко, Р.Захарченко, П.Ігнатенко, В.Каюков, О.Онищук, Б.Ступарик, О.Ярмоленко та інших.  

Н а т ал я  Р ЕВЕ Н К О  •  Національно-патріотичне виховання майбутніх вчителів музичного  мистецтва на заняттях з «інструментального виконавства» 
Pikon K.   

DEVELOPMENT OF NURSING AND NURSING EDUCATION IN USA:  
HISTORICAL AND COMPARATIVE ANALYSIS 

Historical and comparative analysis of the development of nursing and nursing education in the United 
States is made in the article. The main documents, which regulate the essence and significance of nursing, 
are considered. The development of professional views on the concept and theory of nursing from the ideas 
of Florence Nightingale to nowadays is traced. Nursing has been known since ancient times. It is obvious 
that it began with medicine. Nursing profession as a vocation, ministry, has been separated on the verge of 
Antiquity and the early Middle Ages. The beginning of professional views on the concept and theory of nurs-
ing is associated primarily with the name of Florence Nightingale. She has made one of the first attempts to 
determine nursing. The process of formation of professional unions of nurses in the USA has been studied. 
Nursing traditions, which have been founded by F. Nightingale and became the basis for the formation of 
nursing in the United States, are described. The main ways of obtaining nursing education in the USA nowa-
days are analyzed. There are three main ways to get nursing education in USA at our time: three year pro-
gram; two or three year program and getting Associate Degree in Nursing; getting a Bachelor Degree in 
Nursing. 

Key words:  nursing professionals, nursing training, graded education, nursing education system, 
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ  
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  

НА ЗАНЯТТЯХ З «ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА» 
У статті запропоновано шляхи розв’язання проблеми національно-патріотичного виховання 

майбутніх вчителів музичного мистецтва на заняттях з «Інструментального виконавства» за 
допомогою включення у репертуар студентів фортепіанних творів українських композиторів. Роз-
глянуто найкращі зразки фортепіанних творів українських авторів, в яких відображено історія 
українського народу, його традиції та обряди, загальнонаціональні культурні цінності. Наведені 
твори проаналізовано з точки зору інтонаційних, фактурних, метроритмічних та інших особливостей. 

Висвітлено етапи розвитку вітчизняного фортепіанного мистецтва, що пов’язано з існуван-
ням різних стильових тенденцій: сентименталiзму, романтизму, імпресіонізму, експресіонізму, 
неокласицизму, неофольклоризму.  

Ключові  слова :  патріотичне виховання, інструментальне виконавство, фортепіанні твори 
українських композиторів.  
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Різним питанням виховання патріотизму у студентів вищих педагогічних навчальних за-кладів присвячені роботи О.Романовської (ви-ховання особи патріота-інтернаціоналіста), Є.Франківа (туристично-краєзнавча діяль-ність), І.Пастир (образотворче мистецтво). Ди-сертація Т.Анікіної висвітлює проблему патріо-тичного виховання майбутніх вчителів музики засобами художнього краєзнавства. Однак, пи-тання національно-патріотичного виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва на заняттях з «Інструментального виконавст-ва» (фортепіано) у роботах вітчизняних дослід-ників не підіймалися. Актуалізація на заняттях з «Інструменталь-ного виконавства» значення фортепіанних тво-рів українських композиторів минулого і сучас-ності щодо формування моральних та естетич-них почуттів – любові до свого народу, до Бать-ківщини, виховання поваги до історії та тради-цій національної музичної культури визначило мету статті. Серед головних завдань, що поста-ли відповідно цієї мети, – знайомство студентів з кращими зразками вітчизняної фортепіанної літератури, в яких відображається історичне минуле та сьогодення українського народу, йо-го багаті невмирущі традиції, моральні якості наших предків, героїчна боротьба за незалеж-ність держави. У сучасному словнику з етики знаходимо, що патріотизм – «це любов та відданість своїй батьківщині, прагнення своїми діями служити її інтересам, готовність іти на жертви в ім’я ін-тересів свого народу» [2, 295-297].  Термін «патріотизм», як відомо, походить від грецького «патріс», що в перекладі означає: земля батьків; місце роду; Батьківщина. В істо-ричному плані це одне з найбільш первинних, базових почуттів, що мають коріння на рівні підсвідомого. Воно зароджувалося в далекій давнині як наслідок прихильності людини до своєї землі проживання, до укладу життя, до традицій і вірувань. Це почуття закріплювалося століттями відокремленого існування народів один від одного. Найкращі зразки фортепіанних творів українських композиторів минулого та сучас-ності мають унікальні можливості впливу на особистість та формування в неї національного світогляду, характеру, глибокої духовності. Віт-чизняна фортепіанна музика дає змогу на конк-ретному музичному матеріалі розв’язати за-

вдання адекватного сприйняття й засвоєння національного музичного мистецтва. Викладач при складанні фортепіанного репертуару для студентів з дисципліни «Інструментальне вико-навство» в програму кожного семестру повинен обов’язково включати твори українських ком-позиторів. Бажано, щоб студент за весь період чотирьохрічного навчання ознайомився з різ-ними жанрами української фортепіанної літе-ратури: поліфонічними, творами великої фор-ми, п’єсами як середньої, так і малої форм, етю-дами. На нашу думку, проходження великої кі-лькості творів вітчизняних композиторів вихо-вує активну життєву позицію сучасної молодої людини, дає йому високі орієнтири в житті.  Знайомлячись на заняттях з «Інструмен-тального виконавства» з творчістю українських композиторів, викладач повинен розповісти студенту про етапи розвитку вітчизняного фо-ртепіанного мистецтва. Перший етап українсь-кої клавірної музики, що розвивав стильові тенденції сентименталiзму, був пов’язаний з фольклорним матеріалом. Варіаційні цикли на теми народних пісень «Не ходи, Грицю», «Ой, у полі криниченька» О.Лизогуба, варіації на укра-їнську пісню «Чумак» Й.Витвицького, незважа-ючи на напiваматорську манеру викладу музич-ного матеріалу, започаткували розвиток форте-піанної композиторської творчості в Україні. У фортепіанних творах другого етапу, а са-ме у творах П. і В.Сокальських, Я.Лопатинсько-го, Д.Сiчинського, І.Воробкевича, відбувалася зміна художнього трактування фольклору як інтонаційного першоджерела і пісенної основи. Ця зміна була пов’язана із переорієнтацією ети-ко-духовних цінностей, стильової спрямованос-ті, що відобразилося на iндивідуальностi рома-нтичного мислення та відіграло важливу роль в еволюції творчості українських митців. Цей етап отримав назву сентиментально-роман-тичного. Знайомство з фортепіанним репертуаром українських композиторів долисенківської по-ри демонструє студентам традиції домашнього музикування. Незважаючи на те, що репертуар для фортепіано в той час створювався здебіль-шого композиторами-аматорами і довгий час не виходив за рамки варіацій на пісенні теми чи сентиментальні п’єси, він став частиною фунда-менту, на якому виросла фортепіанна творчість М.Лисенка та цілої плеяди інших видатних українських композиторів-класиків. 
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При включенні у репертуар студентів фор-тепіанних творів М.Лисенка, викладач повинен розповісти, що професійна творчість видатного українського композитора ознаменувала поча-ток нового етапу у розвитку жанрів камерно-інструментальної музики і закріпила провідні напрямки фортепіанної культури: яскраву кон-цертність, що йшла від «лістівського» розумін-ня інструмента як оркестру, з одного боку, і са-лонну камерність – від «лейпцізської-мендель-сонівської» школи, з іншого. Віртуозний стиль фортепіанної музики М.Лисенка, разом із націо-нальним фольклорним мелосом, геніально по-єднував обидві тенденції.  У фортепіанній творчості М.Лисенка виді-ляється група творів, що пов’язана з народною тематикою й образністю. В більшості цих тво-рів композитор використовує народнопісенні цитати. Це такі композиції, як «Без тебе Оле-сю», «Пливе човен води повен», «Ой, зрада, карі очі, зрада». На матеріалі народних пісень побу-довано «Українська сюїта у формі старовинних танців».  Популярністю серед музикантів користу-ється «Друга фортепіанна рапсодія на українсь-кі народні теми», яка з’явилась внаслідок твор-чого осмислення М.Лисенком музичних особли-востей різних жанрів українського фольклору. Цей твір бажано включати для практичного ознайомлення і у репертуар студентів-піаністів – майбутніх вчителів музичного мистецтва. Зна-йомство з «Другою рапсодією» для студентів буде корисним, по перше, з-за того, що цей твір є в переліку програми по слуханню музики в загальноосвітній школі, а по друге, саме в цьо-му творі композитор вперше в українській фор-тепіанній музиці в концертно-віртуозному пла-ні розробляє особливості народно-епічної му-зичної творчості, мелосу і ритміки жартівливо-танцювальних пісень. Студент, який знайо-миться з фортепіанним жанром рапсодії, а саме – з «Другою рапсодією» М.Лисенка, обов’язково повинен знати цю інформацію.  Взагалі рапсодію можна вважати одним з провідних жанрів української дожовтневої тво-рчості, де вона формувалася під впливом ідей Ф.Листа. При роботі зі студентом над «Другою рапсодією» («Думка-Шумка») М.Лисенка, ви-кладач повинен звернути увагу на композицію цього твору, де композитор використовує принцип контрастного зіставлення двох розді-лів. Треба пояснити студенту, що цей принцип 

йде від практики народно-інструментального музикування: повільного, епічного, або епіко-героїчного у першому розділі твору та швидко-го, танцювального – у другому. У першій части-ні рапсодії спостерігається широкий розлив народної лірики, забарвленої в епічні тони. Спосіб викладу та розвитку тематизму викли-кає асоціації з народною лірницькою та кобзар-ськими традиціями. Початок рапсодії є тонким перетворенням мелодико-ритмічних та ладо-вих особливостей української думи. Треба роз-повісти студенту, що думи, як історичний жанр, являють собою розгорнуті розповіді у формі схвильованої патетичної декламації-речитації у супроводі українського народного інструмента кобзи-бандури. Відомо, що думи виникли ще в XV столітті і набули великого поширення по всій Україні. Стиль виконання дум кобзарями був дуже різноманітний. Виходячи із загально-го імпровізаційно-речитативного характеру мелодики, кожний кобзар виробляв власний варіант виконання традиційного наспіву думи, застосовуючи улюблений запас мелодичних зворотів, зіставляючи їх у вільній послідовності лише в залежності від змісту. Це повинен вра-ховувати студент при інтерпретації першої час-тини твору. Друга частина рапсодії – танцювальна шум-ка – характеризується багатством народно-танцювальних наспівів. Композитор розробляє тут чабарашки, коломийки з їх швидким, жва-вим темпом, чіткою ритмікою, граціозною тан-цювальністю. Музична мова рапсодій вражає різноманітністю ритміки, ладогармонічної мо-ви, блискучим фортепіанним викладом, що ор-ганічно синтезує принципи європейського кон-цертного піанізму з прийомами народного во-кального та інструментального виконавства. Наступний етап розвитку українського фо-ртепіанного мистецтва, який припадає на пер-шу половину ХХ століття, пов’язаний з іменами С.Людкевича, В.Барвінського, Н.Нижанківського, Я.Якименка, М.Колесси, а також з індивідуальни-ми творчими досягнення В.Косенка, Л.Ревуцького, Б.Лятошинського, В.Кирейка тощо. Заслугову-ють на увагу численні фортепіанні твори на фольклорній основі в композиторській практи-ці цих митців. Національний елемент можна простежити у фортепіанній спадщині В.Барвинського. Вели-ка кількість його творів базується на викорис-тані та переосмислені фольклорних джерел. 
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Варто назвати такі збірки як «Українські народ-ні пісні для фортепіано зі словесним текстом», «Мініатюри на лемківські теми», «Колядки і щедрівки», «Українська сюїта» та багато інших.  При знайомстві з «Мініатюрами на лемків-ські теми» викладач повинен звернути увагу студента на зміст і форму самих лемківських пісень, яким властивий неповторний своєрід-ний характер. Їх специфічною рисою є речита-тивне інтонування. Лемківським пісням прита-манний синкопований ритм, який найчастіше виступає важливим формотворчим моментом. Це повинен враховувати студент при інтерпре-тації п’єс із цієї збірки.  Корисними для вивчення студентами-початківцями стануть обробки народних пісень зі збірки «Українські народні пісні для фортепі-ано зі словесним текстом». Тридцять вісім міні-атюр знайомлять студентів із яскравими зраз-ками народної пісенної творчості.  Збірка «Колядки і щедрівки», що була ство-рена з метою збагачення дидактичної фортепі-анної літератури, вміщує обрядові пісні різних регіонів України та «репрезентує прагнення автора поповнити коло уявлень молодих музи-кантів про власні культурні надбання та мисте-цькі традиції» [1, 195].  Наприклад, у фортепіанній обробці коляд-ки «Пішла дівчина» композитор максимально намагався передати архаїчні ознаки народних мелодій. Тут і багата мелізматика, і характерна лемківська синкопа, наявність підвищеного четвертого ступеня та ввідного тону. На це і потрібно звернути увагу студента при першому знайомстві з даним твором. Починається мініа-тюра одноголосим викладом основної теми ко-лядки. С другого такту з’являється мелодійний середній голос, що проходить у партії лівої ру-ки. У другій частині фактура збагачується еле-ментами імітаційної поліфонії та подається у чотириголосому викладі. Студенту буде цікаво дізнатися, що В.Барвінський створив фортепі-анну обробку цієї колядки, використавши її у первісному вигляді.  Фольклорними інтонаціями пронизана му-зична мова фортепіанного циклу В.Косенка «24 п’єси для фортепіано». П’єса під назвою «Мелодія» насичена інтонаціями української ліричної пісенності, її ладовими особливостя-ми, пентатонічними зворотами, поспівками в натуральному та гармонічному мінорі, мелоди-чним варіюванням. Основою п’єси «Українська 

народна пісня» послужила народна мелодія «Заслужський хліб добрий» із «Золотих ключів» Д.Ревуцького. В «Українській народній пісні» В.Косенко прагне максимально рельєфно пере-дати емоційне звучання слів пісні, їх тужливий характер. Яскрава народна мелодія доповню-ється виразними контрапунктуючими голоса-ми з хроматизмами, «порожніми» квінтами в басу, елементами перемінного ладу, монодич-ним складом заспіву у фрігійському ладу. Народна основа є спільною рисою для твор-чості багатьох вітчизняних композиторів дру-гої половини ХХ століття. Фольклорні образи стають органічним елементом музичної драма-тургії фортепіанних творів О.Киви. В «Україн-ському триптиху» для фортепіано композитор створює яскраві народно-танцювальні образи. Особливо цікаві і своєрідні вони у першій части-ні, що має назву «Музики». Тут відтворюється музикування народного ансамблю, який виконує гопак, коломийку та інші танці. Композитор не цитує фольклорного матеріалу, а прагне втілити імпровізаційно-танцювальну стихію, в якій слух уловлює ознаки то гопака, то коломийки, то ін-ших танців. Причому, швидкі тематичні утворен-ня чергуються з повільними. У другій та третій частинах «Українського триптиху» О.Кива та-кож дає узагальнюючі образи, які втілюють ро-здуми (друга частина «Хоровод»), або дають тонкі імпресіоністичні замальовки картин при-роди, пройнятих м’яким ліризмом.  Великою популярністю серед піаністів-вико-навців користується фортепіанна п’єса Я.Вере-щагіна «Музика рустика» («Сільська музика»). В ній композитор показав своє бачення народно-го музикування. Тут фольклорні елементи дуже тонко переплелися з сучасними професійними. Митець своєрідно відтворив народно-танцю-вальну стихію, колорит сільського народного музикування, переконливі фольклорні образи. Середній розділ п’єси, де використано карпат-ський танцювальний фольклор, відрізняється від крайніх дещо іншим інтонаційним строєм.  Образний світ фортепіанних творів сучас-ної авторки Б.Фільц пов’язаний з українським фольклором, з народною пісенністю, яка опра-цьовується засобами композиторської техніки, притаманними неофольклоризму й імпресіоні-зму. У власних творах авторка намагається осмислити такі поняття, як щастя, відповідаль-ність, котрі завжди знаходять свою цінність у різні періоди життя кожної людини. 
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Фортепіанна музика Б.Фільц взята з дале-ких коренів романтичних традицій. Вона набу-ла неповторного забарвлення завдяки актив-ному зверненню до карпатського фольклору, мелодизації фактури, а також великого залу-чення виражальних засобів гармонічної коло-ристики, нових стильових фарб, передусім ім-пресіонізму. Все це вельми яскраво розповіда-ється в найяскравішому фортепіанному опусі композиторки – «Закарпатських новелетах», де десять мініатюр об’єднує наскрізна образна ідея – звеличення краси карпатських гір та по-бут їх жителів.  У «Гуцульській сюїті» сучасного композито-ра О.Некрасова відчувається вплив літературних сюжетів про історичне минуле західних областей України, а також присутні власні враження авто-ра від подорожей та фольклорних експедицій у Карпати. В назві циклу – «Гуцульська сюїта» – є авторське пояснення – «гобелени», що вказує на безпосередній зв’язок музики з українським прикладним мистецтвом. Такий підзаголовок орієнтує на обраний автором тип драматургії, що будується на епічному чергуванні полотен з їх певними кольоровими гамами. Звідси – кожна п’єса циклу сприймається у два етапи: загальне охоплення колориту полотна і стеження за дета-лями гобеленів у їх процесуальності. Це пови-нен враховувати студент вже на начальному етапі ознайомлення з номерами даного циклу.  У першій п’єсі циклу «Ранок у Карпатах» треба звернути увагу студента на мішаний лі-неарно-колористичний тип письма, який вико-ристовує композитор, на темброві функції зву-косполучень, наприклад, на один з прийомів створення колористичного ефекту – «збирання» мелодичної фігурації в сонорну пляму за допомогою педалі. Образність жартів-ливого характеру присутня у другому номері циклу під назвою «Коломийка»; у п’єсі наявні скерцозні інтонації. Визначення «Імпровізація» до третьої п’єси циклу «Сопілка Довбуша» вка-зує на дві сторони – характер виконання і особ-ливості композиції. Пісенна основна тема роз-гортається за принципом інтонаційно-варіацій-ного проростання, а ядро усього твору – почат-ковий однотактний мотив постійно варіюється, нарощується, утинається, поєднується з собі подібним. Викладач повинен пояснити студен-тові, що манері виконання цієї п’єси має бути притаманна деяка рапсодійність, яка зможе надати відчуття віддаленої історичної епохи. 

Міра свободи у відтворенні імпровізаційного духу «Сопілки Довбуша» залежить від інтуїції студента-виконавця, а також від його худож-нього смаку. Ця п’єса, мабуть, одна з самих скла-дних у циклі з точки зору роботи над тембром. Досить прозора чотириголосна фактура повин-на мати чітку диференціацію, яка дозволяє про-слухати голоси інструментів маленького народ-ного ансамблю – сопілки, волинки та баса. Пі-дзаголовок до четвертої п’єси «Опришки», екс-промт-токата, вказує передусім на різнорівневі жанрові ознаки – процес творчості (експромт) і виконавсько-технічні завдання (токата).  Знайомлячись на заняттях з фортепіано з «Гуцульською сюїтою» О.Некрасова, студент повинен з’ясувати, що даний цикл розвиває одну наскрізну ідею – взаємозв’язок людини і природи, людини і суспільства. Розвиток образ-но-смислової лінії відбувається не тільки у пла-ні поетапного її розгортання, а й хвилеподібно зростаючому.  Використання на заняттях з «Інструмен-тального виконавства» різножанрових фортепі-анних творів українських композиторів, в яких відображається історія українського народу, тра-диції національної культури, не тільки сприяє формуванню моральних та естетичних почуттів, але й впливає на активізацію національної само-свідомості студентів. Пізнання й виконання на індивідуальних заняттях фортепіанних творів вітчизняних композиторів дозволяє майбутнім вчителям музичного мистецтва усвідомити свою національну емоційну приналежність і своє глибоке культурне коріння. Спілкування з національним фортепіанним мистецтвом вдос-коналює фахову підготовку студентів-піаністів, включає їх у контекст сучасної культури, допо-магає адаптуватися в середовищі й досягти но-вих реалій суспільного життя. 
Список  використаних  джерел  1. Кияновська Л. Стильова еволюція галицької музич-ної культури ХІХ-ХХ ст.: Монографія. – Тернопіль: Астон, 2000. – 339 с.  2. Тофтул М. Г. Сучасний словник з етики: Словник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 416 с.  
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НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА НА ЗАНЯТИЯХ ПО  

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВУ» 
В статье предложены пути решения проблемы национально-патриотического воспитания 

будущих учителей музыкального искусства на занятиях по «Инструментальному исполнительст-
ву» посредством включения в репертуар студентов фортепианных произведений украинских ком-
позиторов. Рассмотрены лучшие образцы фортепианных произведений украинских авторов, в ко-
торых отражены история украинского народа, его традиции и обряды, общенациональные куль-
турные ценности. Приведенные произведения проанализированы с точки зрения интонационных, 
фактурных, метроритмических и других особенностей. 

Освещены этапы развития отечественного фортепианного искусства, связанные с существо-
ванием различных стилевых тенденций: сентиментализма, романтизма, импрессионизма, экс-
прессионизма, неоклассицизма, неофольклоризма. 

Ключевые  слова :  патриотическое воспитание, инструментальное исполнительство, фор-
тепианные произведения украинских композиторов.  
Revenko N.   

NATIONAL-PATRIOTIC EDUCATION OF FUTURE TEACHERS OF MUSICAL ART  
IN THE CLASSROOM ON «INSTRUMENTAL PERFORMANCE» 

The article suggests ways of solving the problem of national and patriotic upbringing of future teachers 
of musical art in classes on «Instrumental performance» by including in the repertoire of students piano 
works of Ukrainian composers.  

The best examples of piano works by Ukrainian authors are considered, which reflect the history of the 
Ukrainian people, their traditions and rituals, national cultural values. These works are analyzed from the 
point of view of intonation, textural, metrorhythmic and other features. The stages of development of 
Ukrainian art are illuminated, which is connected with the development of various style trends: sentimental-
ism, romanticism, impressionism, expressionism, neoclassicism, neo-folklore.  

The pianistic heritage of the founder of the national Ukrainian professional music M.Lysenko, namely 
works related to Ukrainian musical folklore, is considered. The «Second Piano Rhapsody» is analyzed as an 
example of the composer's development in the concert-virtuosic plan of the features of folk-epic musical 
creativity and the rhythm of playful-dancing songs.  

The piano collections of plays by V. Barvinsky are highlighted, in which the composer uses the process-
ing of folk songs and who introduce students to the bright and diverse song genres of different regions of 
Ukraine.  

The piano work of composers of the second half of the 20th century is represented by the names of O. 
Kiva, I. Vereshchagin, B. Filtz, O. Nekrasov. In the «Ukrainian triptych» O. Kiva reproduces the music making 
of the folk ensemble, which performs Ukrainian folk dances (the first part), embodies reflection (the second 
part «Horovod»), gives fine impressionistic sketches of nature paintings that are imbued with soft lyricism 
(the third part).  

Life of the inhabitants of the Carpathians, the beauty of the Carpathian mountains are illuminated in 
piano cycles by B. Filz and O. Nekrasov. It is proved that these cycles develop a cross-cutting idea – the rela-
tionship between man and nature, man and society.   

It is noted that the use of piano works by Ukrainian composers in the lessons on «Instrumental perform-
ance» reflecting the history of the Ukrainian people and the traditions of national culture contributes to the 
formation not only of moral and aesthetic feelings, but also of the nationally-conscious type of personality of 
the future teacher of musical art. 

Key words:  patriotic education, instrumental performance, piano works of Ukrainian composers. Стаття надійшла до редколегії 26.04.2017 



397 № 2 (57), травень 2017 

Розвиток освітнього простору України де-термінується процесами європейської інтегра-ції, які впливають на всі сфери життя суспільст-ва, а тому і на стан вищої освіти. Орієнтирами реформування державної системи освіти визна-чено входження в науковий простір Європи, здійснення модернізації освітньої діяльності в контексті європейських вимог. Основними ці-лями інтеграційних процесів є створення умов для всебічного розвитку високоосвіченої, твор-чої особистості, здатної до професійного само-розвитку, самовдосконалення протягом життя. Пріоритетним напрямом державної політи-ки в галузі освіти є особистісна орієнтація, тоб-то така її модель, за якої особистість студента знаходиться в центрі уваги педагога вищого навчального закладу. Провідними шляхами ре-алізації сучасних ідей гуманістичної парадигми освіти є впровадження сучасних технологій на-вчання, орієнтованих на розвиток і саморозви-ток особистості студента вищого навчального закладу. Саме тому особливої важливості на сучасному етапі розвитку освіти набуває про-блема реалізації сучасних технологій навчання у вищих технічних закладах освіти на гуманіс-тичних принципах та засадах.  Сучасні зміни в економіці, політиці, розви-ток новітніх технологій вимагають зміни пог-

ляду на роль, сутність, зміст підготовки студен-тів у вищих технічних закладах освіти. Актуалі-зація проблеми підвищення якості професійної підготовки студентів у вищих технічних закла-дах освіти зумовлена необхідністю забезпечен-ня вітчизняних промислових підприємств висо-кокваліфікованими, конкурентоспроможними інженерними фахівцями, здатними адаптувати-ся в швидкозмінних ринкових умовах, творчо виявляти активну самостійність у розв’язанні завдань промислового виробництва.  Сучасна професійна підготовка фахівців технічної сфери, як зазначає Н.Г. Ничкало, ви-ступає засобом соціалізації, як гармонізації від-носин людини з природосоціальним світом; професіоналізації, як набуття професійної ком-петентності фахівця, оволодіння фундамента-льними, прикладними знаннями, високою ку-льтурою організації та реалізації професійної діяльності; самореалізації, як набуття людиною вмінь продуктивної життєдіяльності, самовдос-коналення [3]. Підготовка кваліфікованих фахівців, здат-них до компетентної й ефективної діяльності у технічній сфері на рівні європейських і світових стандартів, можлива за умови впровадження сучасних технологій навчання. Забезпечення ефективності такої підготовки вимагає дослі-
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РЕАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ  
В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ  

ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ  
У статті досліджуються теоретичні засади та практичні аспекти реалізації сучасних техно-

логій навчання в процесі підготовки студентів у вищих технічних закладах освіти. Проаналізовано 
сучасні підходи, сутність, зміст підготовки студентів у вищих технічних закладах освіти. Охарак-
теризовано структурні компоненти професійної підготовки студентів вищих технічних закладів 
освіти. Висвітлено особливості реалізації сучасних технологій навчання у вищих технічних закладах 
освіти. Доведено ефективність реалізації сучасних технологій навчання на гуманістичних принципах 
та засадах з метою забезпечення формування висококваліфікованого фахівця технічної сфери. 

Ключові  слова :  професійна підготовка, вищі технічні заклади освіти, технології навчання, 
особистісно орієнтовані технології навчання, гуманізація освітнього процесу, суб’єкт-суб’єктна 
взаємодія.  
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дження проблем реалізації сучасних технологій навчання у вищих технічних закладах освіти, що ї є метою даної статті.  Сучасні вчені приділяють значну увагу по-шукам шляхів удосконалення підготовки студе-нтів вищих навчальних закладів. Так, О.І. Скафа в своїх дослідженнях поряд з традиційними методами навчання акцентує увагу також і на таких, які є характерними для евристичного навчання, основою яких є метод технічного конструювання [8, 109]. На її думку, широке впровадження нових інтенсивних педагогічних технологій дозволить змінити парадигму осві-ти; інформаційні технології дозволять най-більш ефективно реалізувати можливості, за-кладені в сучасних технологіях навчання. Актуальними в світлі нашого дослідження є напрацювання О.Г. Ровенської, яка наголошує на ефективності проблемного підходу в процесі підготовки студентів інженерних спеціальнос-тей та стверджує, що пізнавальний інтерес роз-вивається за допомогою розв’язання проблем-них ситуацій, що сприяють формуванню заціка-вленості в оволодінні майбутньою професією у студентів інженерних спеціальностей [5]. Структуру професіоналізму сучасного фахі-вця технічного профілю, на думку О.Г. Рома-новського, визначають компетентність у галу-зевій сфері (проектно-конструкторська, експлу-атаційно-технологічна, організаційно-управ-лінська, науково-дослідна); психолого-педаго-гічна, правова, економічна та спеціальна управ-лінська підготовка [6]. Формування системного підходу до організації професійної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю, як стверджує Л.Л. Товажнянський, визначається необхідністю розв’язання складних науково-технічних завдань у їх професійній діяльності, що потребує вмінь та навичок прогнозувати економічні, соціальні, екологічні наслідки влас-них рішень [4]. Організаційно-змістовими компонентами професійної підготовки студентів у вищих техні-чних закладах освіти, за нашими висновками, є гуманітарна, інженерно-теоретична, технологічна, практична, управлінська, науково-дослідна, інформаційна, економічна, господарсько-право-ва, екологічна підготовки.  Гуманітарна підготовка студента вищого технічного закладу освіти спрямована на ви-вчення особистості, встановлення її місця в на-ціональному та світовому культурному середо-вищі; метою такої підготовки є формування 

інтелігентного фахівця технічної сфери, який поважає думку, вибір, права і свободи оточую-чих людей. У процесі реалізації інженерно-теоретичної підготовки формуються професій-ні знання та вміння майбутнього фахівця техні-чної сфери на основі пізнання принципів, зако-номірностей, моделей галузі виробництва. Тех-нологічна підготовка передбачає оволодіння студентами технологіями промислової обробки матеріалів та виробів. Набуття практичних на-вичок володіння технологічними процесами промислового виробництва конкурентоспро-можних товарів реалізується в ході практичної підготовки. Управлінська підготовка передбачає фор-мування культури і навичок управління трудо-вим колективом, постановки та розв’язання стратегічних, тактичних інженерно-техноло-гічних завдань з метою їх ефективного розв’я-зання в сфері промислового виробництва, соці-альної організації праці, адекватної ринковим відносинам на основі конкуренції ідей, товарів, послуг. Формування наукової культури, залу-чення студентів до фундаментальних галузе-вих досліджень, формування вмінь реалізовува-ти інноваційні технології інженерної науки реа-лізується в процесі науково-дослідної підготов-ки. Інформаційна підготовка спрямована на вивчення сучасних інформаційних технологій, комп’ютерної техніки, засобів пошуку, обробки, зберігання й відображення даних. Економічна підготовка сприяє розвитку адаптаційних умінь професійної діяльності в умовах ринкової економіки, формуванню еко-номічної культури майбутнього фахівця, інже-нерне рішення якого обґрунтовується економі-чною доцільністю. У процесі господарсько-правової підготовки формується юридично-правова культура діяльності майбутнього інже-нера на основі вивчення системи державних правових норм, законів, правил. Необхідними для фахівця системи «людина-машина-середовище» є знання про вплив технічних сис-тем та технологій виробництва на здоров’я лю-дини, оточуючий світ, набуття яких здійсню-ється в ході екологічної підготовки. Ефективна підготовка фахівця у вищому технічному закладі освіти, як стверджує Г.П. Васянович, має здійснюватися на основі новітніх технологій і визначальною тенденцією у цьому складному процесі є інтеграція загаль-ної і професійної освіти, де особливе місце від-водиться етичним знанням, почуттям, волі пе-
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дагога. Для формуванням цілісної особистості студента провідними є гуманістичні цінності, духовно-моральні орієнтації, принципи й куль-тура педагога вищого навчального закладу [1]. Сутність особистісно орієнтованого підхо-ду в педагогічному процесі полягає у врахуван-ні індивідуальних (фізіологічних, психічних, особистісних) особливостей і загальних законо-мірностей в розвитку кожної особистості. За такого підходу враховуються інтереси, схиль-ності, погляди й переконання, здібності, стан здоров’я студентів, культура навчальної діяль-ності та гуманні стосунки. Особистісно орієнтована технологія на-вчання, за висновками С.С. Вітвицької є синте-зом минулих і сучасних досягнень педагогічної науки й практики і має відповідати критеріям технологічності, а саме: концептуальність (опиратись на певну освітню концепцію); сис-темність (мати всі ознаки системи); логічність процесу, взаємозв’язок усіх його частин, ціліс-ність; керованість (цілепланування, проекту-вання процесу навчання, діагностики, варію-вання засобами, методами з метою корекції ре-зультату); ефективність (оптимальність ви-трат, гарантованість досягнення результату); відтворюваність (застосування в інших одноти-пних умовах); єдність змістової і процесуальної частини, їх взаємообумовленість [2]. На думку Г.К. Селевка, технології особистіс-но орієнтованого навчання забезпечують ком-фортні, безпечні умови розвитку студентів у процесі навчання, реалізацію їх природних по-тенціалів: особистість в цій технології є пріори-тетною (студент є ціллю навчального процесу, а не засобом досягнення мети); ці технології характеризуються «антропоцентричністю, гу-манізмом, психотерапевтичною спрямованістю, а метою є різнобічний, вільний та творчий роз-виток студента» [7].  Критеріями, відповідно до яких технологію навчання можна віднести до особистісно орієн-тованої є: задієння студентів в індивідуальному цілепокладанні та складанні плану навчальних занять (лекційних, практичних, лабораторних, семінарських); варіативність форм та методів навчальної діяльності студентів; вибір студен-том предметного змісту різного рівня складно-сті; оцінювання педагогом не тільки результа-тів, а й процесу навчальної діяльності; застосу-вання індуктивного та дедуктивного способу побудови дидактичного матеріалу; вивчення та формування творчої діяльності студентів; ви-

користання евристичних методів навчання як одного із шляхів урахування індивідуальних способів пізнання студентів. За таких умов необхідним є впровадження суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладачів та сту-дентів у процесі реалізації сучасних технологій навчання. Як суб’єкт-суб’єктну ми розуміємо таку взаємодією, яка ґрунтується на взаємній повазі, врахуванні рівності позицій, за якої від-бувається співробітництво, співпраця студента і викладача вищого технічного закладу освіти з метою самовираження, самоствердження осо-бистості студента, його особистісного та профе-сійного саморозвитку. Сутнісними характеристиками принципів організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії виклада-ча та студента виділяємо: спрямованість на все-бічний розвиток і саморозвиток особистості сту-дента; врахування суб’єктного досвіду студента; переважання діалогічних форм і методів навчан-ня; забезпечення активності особистості; забез-печення толерантності, емпатійності, підтримки, довіри в процесі реалізації сучасних технологій навчання у вищих технічних закладах освіти. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія студентів та викладачів в процесі реалізації сучасних техно-логій навчання характеризується нами через ставлення до майбутнього фахівця технічної сфери як до суб’єкта власного розвитку, орієн-тацію на розвиток та саморозвиток його особи-стості, створення умов для самовизначення й самореалізації особистості кожного студента. За такого підходу пріоритетом діяльності викла-дача в процесі реалізації сучасних технологій навчання є створення умов для забезпечення активності студентів, їхнього самовизначення та максимальної самореалізації в процесі навчання. Реалізація викладачами суб’єкт-суб’єктної взаємодії в процесі реалізації сучасних техноло-гій навчання забезпечується: спільною, узго-дженою діяльністю у постановці цілей, виборі форм, методів навчання; використанням викла-дачами діалогічних форм навчання; опорою в навчанні на позитивний суб’єктний досвід сту-дентів; контролем викладачами навчальної діяльності майбутніх фахівців технічної сфери на основі об’єктивної неупередженої оцінки, сво-єчасним підтвердженням успіхів; рефлексією навчальних досягнень. Отже, гуманістичні традиції та надбання філософської, психологічної, педагогічної наук стали підґрунтям розробки особистісно орієн-тованих технологій навчання та визначили їх 
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пріоритети: визнання самоцінності, неповтор-ності особистості кожного студента, виявлення та врахування в процесі навчання його суб’єкт-ного досвіду, забезпечення вільного, природно-го розвитку особистості.  Таким чином, важливим стратегічним за-вданням на сучасному етапі модернізації дер-жавної системи вищої технічної освіти є забезпе-чення підготовки майбутніх фахівців на рівні між-народних стандартів. Розв’язання цього завдання можливе за умови реалізації сучасних технологій навчання в процесі підготовки студентів вищих технічних закладів освіти на гуманістичних заса-дах та принципах, що має на меті створення умов для всебічного врахування та сприяння розвитку особистісних якостей та властивостей майбутнього фахівця технічної сфери. Дотримання викладачами основних гуманіс-тичних принципів у процесі реалізації сучасних технологій навчання у вищих технічних закла-дах освіти, за нашими висновками, дає змогу враховувати особистісні потреби, запити, праг-нення, суб’єктний досвід студентів, що позитив-но впливає на результати навчання, сприяє на-лагодженню відносин, створенню доброзичли-вого емоційного клімату в колективі, забезпе-чує умови для особистісного та професійного саморозвитку висококваліфікованого, конкуре-нтоспроможного фахівця технічної сфери. 
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Романчук  Н .А . ,  Гайша  А .   
РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  
ВЫСШИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

В статье исследуются теоретические основы и практические аспекты реализации современ-
ных технологий обучения в процессе подготовки студентов высших технических учебных заведе-
ний. Проанализированы современные подходы, суть, содержание подготовки студентов в высших 
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технических учебных заведениях. Охарактеризованы структурные компоненты профессиональной 
подготовки студентов высших технических учебных заведений. Раскрыты особенности реализа-
ции современных технологий обучения в высших технических учебных заведениях. Доказана эффек-
тивность реализации современных технологий обучения на гуманистических принципах и основах 
с целью обеспечения формирования высококвалифицированного специалиста технической сферы. 

Ключевые  слова :  профессиональная подготовка, высшие технические учебные заведения, 
технологии обучения, личностно ориентированные технологии обучения, гуманизация образова-
тельного процесса, субъект-субъектное взаимодействие.  
Romanchuk N.  Haisha O.   

REALIZATION OF MODERN TECHNOLOGIES OF TRAINING IN THE PROCESS  
OF PREPARATION OF STUDENTS OF HIGHER TECHNICAL 

 EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
The article studies the theoretical foundations and practical aspects of the implementation of modern 

teaching technologies in the process of preparing students of higher technical educational institutions.  
The leading pathways implementing modern ideas of humanistic paradigm of education determines the 

introduction of modern educational technologies, oriented on development and self-development of the stu-
dent’s individual. Training of specialists capable of competent and effective activities in the technical field at 
European and international standards is due to the implementation of modern technology training. The 
contents of the organizing and training students in higher technical educational institutions (humanitarian, 
technical-theoretical, technological, practical, administrative, research, information, economic, legal, eco-
nomic, environmental training) are characterized.  

It was established that an important condition for the effective implementation of modern educational 
technologies in preparation for students in higher technical educational institutions is their implementation 
on the basis of humanistic ideas, principles and values. The essence of the personal oriented approach in the 
educational process is revealed, it consists of taking into account individual features (physiological, mental 
and personal) and general patterns in the development of each individual.  

It is proved that teachers’ compliance of basic humanitarian principles in the implementation of modern 
educational technologies in higher technical educational institutions allows taking into account personal 
needs, aspirations, subjective experience of students. This positively affects the learning process, facilitates 
relations, creates favorable emotional climate in the group, and provides conditions for personal and profes-
sional self-development of highly skilled, competitive specialists in technical areas. 

Key words:  professional training, higher technical educational institutions, teaching technologies, 
personally oriented learning technologies, humanization of the educational process, subject-subject interac-
tion. Стаття надійшла до редколегії 11.05.2017  
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Одним із основних стратегічних напрямів сучасної шкільної освіти є духовне формування підростаючої особистості. Духовність прийнято розглядати як певне інтеграційне складне утворення, що містить систему абсолютних за-гальнолюдських та національних цінностей та 
орієнтирів, які є своєрідною позитивною уста-новкою особистості на духовне життя і вчинки. Цілеспрямоване формування цих цінностей є умовою розвитку духовних потреб, як вищої форми утворень, що спонукають особистість до різних видів духовної діяльності. 

 Серед шкільних гуманітарних предметів особлива роль у формуванні духовності нале-жить літературі, адже саме у процесі її вивчен-ня вчитель має найбільше можливостей ефек-тивно вплинути на духовну, емоційно-оцінну сферу дитини, коригуючи систему її цінностей. Проблемами духовного виховання засоба-ми літератури в Україні займалися відомі вчені-методисти: Н. Волошина, Т. Бугайко, Т. Бужен-ко, Л. Мірошниченко, Є. Пасічник, О. Слоньов-ська, Л. Цимбалюк, тощо. У дослідженнях стави-лися проблеми не тільки морального просвітни-цтва учнів, а й методичні аспекти формування духовних цінностей, переконань, накопичення досвіду морально-духовних вчинків у процесі вивчення літератури. Зокрема, Н. Й. Волошина розробила цілісну систему виховання учнів на уроках літератури, в основі якої формування національних та загальнолюдських духовних цінностей – доброти, милосердя, справедливос-

ті, щирості, совісті, честі та ін. шляхом осягнен-ня краси у світі людей та природи, гармонії людських стосунків. Якість літературної освіти вчена визначала низкою факторів, серед яких: 
– особливий вплив мистецтва слова на формування духовного світу і національ-ної самосвідомості школяра; 
– компаративний підхід до розгляду літе-ратурних явищ;  
– культурологічний підхід до вивчення літератури [1, 325]. Актуальність дослідження зумовлена су-часними тенденціями у реформуванні вітчиз-няної системи освіти. Відповідно до Концепції нової української школи, серед пріоритетних напрямів реформування визначено запрова-дження компетентнісного підходу до форму-вання підростаючої особистості [4]. Названо основні компетентності та окреслені шляхи їх формування, зокрема і у системі шкільної літе-ратурної освіти, яка має враховувати основні аспекти діалогу культур. У контексті нашого дослідження ми зупи-нимось більш детально на ролі шкільного ком-паративного аналізу, як дієвого засобу реаліза-ції діалогу культур, у системі формування наці-ональних та загальнолюдських духовних цінно-стей учнів.  
Компаративізм в літературі (від лат. comparatiwus – порівняльний) визначають як порівняльне вивчення літератур, процесів їх взаємозв'язку, взаємодії, взаємовпливів на ос-
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КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ  
ТА ЗАРУБІЖНОЇ КЛАСИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ  

НАЦІОНАЛЬНИХ І ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ  
ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ УЧНІВ 

Літературній освіті належить одна із провідних ролей у формуванні духовності підростаючої 
особистості. Це завдання вирішується у процесі вивчення української та зарубіжної літератури. У 
статті акцентовано увагу на актуальності використання на уроках літератури в школі порівня-
льного вивчення художніх творів як ефективного засобу формування духовно-ціннісних орієнтацій 
учнів; окреслено основні напрями компаративного аналізу; наведено конкретний приклад порівнян-
ня творів Мольєра та І.Карпенка-Карого. 
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нові порівняльно-історичного підходу. Як філо-логічний метод дослідження компаративізм бере свій початок у ХІХ столітті. Засновником його вважають німецького філолога Теодора Бенфея [5, 369]. Предметом компаративних літературозна-вчих досліджень є генетичні, генетично-контактні збіги (апології) в національних, регі-ональних і світових літературах, вивчення фор-ми зовнішніх і внутрішніх контактів і впливів, міжлітературні рецепції, посередницькі функції художніх перекладів [5, 370]. В умовах сучасних інтеграційних суспіль-них процесів значно зростає роль діалогу куль-тур. Жодна національна культура, зокрема і література, не може плідно розвиватися поза продуктивним спілкуванням з іншими культу-рами. Тому порівняльні методи дослідження не лише допомагають встановити зв'язки окремих літературних явищ, а й передбачають створен-ня цілісної шкільної літературної освіти. На це вказувала і Н. Й. Волошина: «Під час порівняль-ного вивчення літератури школярі вчаться встановлювати міжпредметні асоціації, оперу-вати прийомами аналізу і синтезу, порівняння та узагальнення. Це сприятиме формуванню гуманістичного світогляду учнів, вихованню в них національної самосвідомості, гідності, а також поваги до інших народів, їхньої культу-ри, допоможе усвідомити культуру як єдину систему текстів, причому систему діалогічну, багаточасову, відкриту…» [2, 11]. У процесі вивчення літератури в школі вчи-телю необхідно досконало володіти навичками компаративного аналізу, широко застосовуючи його на уроках. Типологічна схожість певних художніх творів, що ввійшли до чинних про-грам, є ефективним матеріалом для розуміння єдності світового літературного процесу, гли-бокого пізнання учнями національної самобут-ності як вітчизняної, так і інших літератур. Мета шкільного компаративного аналізу полягає у виокремленні відповідних типово-схожих проблем у різних творах, аналіз яких допоможе глибше розкрити ідейно-естетичну сутність кожного з порівнюваних літературних процесів, явищ, творів з’ясувати їх відповід-ність та відмінність, осягнути загальну духовну єдність та національну своєрідність кожної із літератур. У процесі компаративного аналізу художніх творів вирішується також одне із ос-новних завдань вивчення літератури, яке ми визначили як формування національних та за-

гальнолюдських духо-вних цінностей. Це реалізується шляхом осягнення та порів-няння естетичних цін-ностей авторів та їхніх героїв, глибоким про-никненням в ідейну та художню сутність по-рівнюваних творів. П о р і в н я л ь н и й аналіз художніх творів української та зарубі-жної літератури і позатекстових фонових відо-мостей доцільно здійснювати за такими напря-мами: 
– історико-літературним: час написан-ня творів, історія створення, видання; належність до певного літературного напряму, течії тощо; місце творів у літе-ратурному процесі; 
– біографічним: причини звернення авто-рів до обраної теми; авторський задум; співвіднесеність творів з естетичними та духовними цінностями авторів; місце цих творів у творчому доробку авторів; 
– історико-культурологічним: характе-ристика періоду створення твору та пері-оду, зображеного у ньому ( соціальні, економічні, політичні, культурні, геогра-фічні умови); 
– теоретико-літературним: родово-жанрова специфіка, тема, ідея, проблема-тика, конфлікт, сюжет, композиція, сис-тема образів, виражальні мовні засоби. Розглянемо більш детально певні аспекти компаративного аналізу драматичних творів на прикладі творів Мольєра «Міщанин-шляхтич» та Карпенка-Карого «Мартин Боруля». Кожен твір, пов'язаний з певними явищами світової культури, завжди має своє коріння та наштовхує на створення нових мистецьких ше-деврів на іншому національному грунті. Так, комедія Жана Батиста Мольєра «Міщанин-шляхтич» зачаровувала письменників різних епох та країн. Її високо цінували І. Фонвізін, О. Грибоєдов, О. Пушкін, М. Гоголь, Т. Шевченко, І. Карпенко-Карий, М. Куліш, М. Рильський. Розпочинати порівняння цих творів доціль-но з розмови про їх авторів, використовуючи 

біографічні фонові знання. Цікаво, що між французом Мольєром, який жив у ХУІІ ст. та українцем Карпенком-Карим, що творив у дру-гій половині ХІХ століття, багато спільного. По-
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перше, і той, і другий взяли собі псевдонім. Справжнє ім’я Мольє-ра – Жан Батист Пок-лен.   Звідки він взяв свій псевдонім досте-менно невідомо. У ХVІІ сторіччі було модно серед акторів обирати собі «ботанічні» квіт-кові прізвиська: де Розьє, Дюфрен, Ла Фльор. Тому можна припустити, що Пок-лен теж шукав собі прізвище від слова «lierre», що французькою перекладається як «плющ». Хоча дехто стверджує, що багато сіл на півдні Франції мають назву Мольєр, і драматург міг взяти це до уваги, обираючи псевдонім. Інші вважають, що йому сподобалося це прізвище, бо його мав один письменник Мольєр д’Ессер-тін. Наймовірніше, Мольєр не бажав пасти зад-ніх серед акторів, які обирали звучні та витон-чені псевдоніми. Ім’я ж Мольєр не було таке плебейське як Поклен, воно було типово фран-цузьким, дуже чітким, дзвінким та зручним у вимові. Звідки взяв свій псевдонім Карпенко-Карий відомо добре. Його справжнє ім’я Іван Карпович Тобілевич.  У псевдонімі він поєднав ім’я свого батька та улюбленого літературного героя Гна-та Карого із шевченківського «Назара Стодолі».  Обидва майбутні драматурги отримали до-бру освіту, але кар’єра їх не приваблювала. Во-ни обрали справою свого життя театр. Хоча Мо-льєр зрозумів це значно раніш від українського драматурга. Після закінчення колежу він, від-мовившись від прибуткової роботи адвокатом, тринадцять років подорожував з акторами Францією, граючи у п’єсах, які сам і писав, а на порозі тридцятиліття мав вже свою трупу. Кар-пенко-Карий вступив до акторської трупи свого брата Садовського у віці 43 років, а власну трупу сформував, коли йому було далеко за п’ятдесят. Далі потрібно подати учням фонові відомо-сті історико-літературного змісту, ознайо-мивши їх з особливостями розвитку літератур-ного процесу у період творчості обох драматур-гів, з основними течіями та напрямами, адже ці відомості допоможуть зрозуміти характерні риси виучуваних творів. Повідомляємо учням, що Мольєр був творцем кращих зразків класич-

ної комедії. Його творча манера формувалася на основі класицистичної поетики. Твори Моль-єра набули змістовності та проблемності; в них немає комічної буфонади, натомість з’являєть-ся «високий комізм», побудований на протиста-вленні розумного, природного та того, що супе-речить здоровому глузду. Іван Карпенко-Карий належить до демок-ратичної течії українських письменників другої половини ХІХ століття. Його драматургія була зорієнтована як на романтично-побутовий, так і на реалістично-побутовий театр. І хоча, за ви-значеннями літературознавців, вісім творів пи-сьменника є романтичними («Бондарівна», «Безталанна», «Наймичка» тощо), а десять – реалістичними («Мартин Боруля», «Сто тисяч», «Хазяїн» тощо), творчість його не можна ділити на два періоди. Ці два різні способи зображення дійсності (реалістичний та романтичний) були характерними для Карпенка-Карого протягом усіх років його літературної творчості. Та все ж найбільших вершин він досяг у реалістично-побутовому змалюванні громадських проблем і конфліктів та психологічному дослідженні ха-рактерів своїх героїв. Не зважаючи на відмінність класицистич-ної поетики у Мольєра та основних визначаль-них рис реалістичного зображення проблем і характерів у Карпенка-Карого, можна ствер-джувати, що «Мартин Боруля» є яскравою укра-їнською версією «Міщанина-шляхтича», оскіль-ки вони об’єднані однією наскрізною темою – осміювання безглуздої поведінки героя, яке переростає в гостру сатиру на суспільні звичаї. Продовжуючи знайомити учнів із історико-
літературними та біографічними відомостя-ми, доцільно порівняти історію написання «Міщанина-шляхтича» та «Мартина Борулі». Спочатку слід повідомити учням, що Мольєр у паризькому періоді свого життя, починаючи з 1650-х років, був придворним комедіографом короля Луї ХІV. Тому часто йому доводилося працювати на догоду смакам короля, створюю-чи п’єси за його наказами. Так було і з «Міщанином-шляхтичем». Король наказав Мо-льєру зобразити у якомусь творі, де обов’язко-во має бути балет, турків. Так з’явилася сцена посвячення Журдена у «мамамуші». Ця сцена органічно доповнює історію марнославного та легковірного міщанина, який мріє про дворян-ський титул та почесті. І.Карпенко-Карий «Мартина Борулю» напи-сав у 1886 році під час новочеркаського заслан-
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ня. Задум трагікомедії вмотивований двома аспектами: з одного боку – життєвий факт ( ба-тько драматурга Карпо Адамович Тобілевич багато років клопотав про документальне від-новлення втраченого його предками дворянст-ва), з іншого – захоплення Карпенка-Карого твором Мольєра. Безпосередньо аналізуючи розгортання конфлікту в комедіях, образи головних дійових осіб, порівнюючи їх та співставляючи, викорис-товуючи при цьому історико-культурологічні та теоретико-літературні фонові знання, вчитель матиме змогу підвести учнів до чіткого усвідомлення не тільки спільних рис цих тво-рів, але й відмінності між ними. Узагальнити ці відмінні риси можна, наприклад у таблиці. Отже, компаративний аналіз двох творів французької та української літератури дозво-лить учням зробити висновок про те, що в п’єсі Мольєра, як яскравого представника класицизму, моралізаторство має абстрактно-повчальний характер. А у реалістично-побутовій трагікоме-дії Карпенка-Карого сатира спрямована проти конкретних побутових і соціальних явищ, зма-льованих у яскравій національній художній ма-нері. Також учні зможуть краще зрозуміти, що основною цінністю людини, незалежно від на-ціональності, є не її походження, соціальний статус і багатства, а природність, гідність та людяність. Людина завжди у своїх вчинках має керуватися здоровим глуздом, завжди залиша-тися собою. Нерозумні ж вчинки та прагнення роблять її карикатурною та смішною, вразли-вою до ошукування пройдисвітами. Таким чином, використання шкільного компаративного аналізу у процесі вивчення літератури є справді ефективним засобом фор-

мування духовних національних та загально-людських цінностей, оскільки у процесі порів-няння розширюються можливості вчителя впливати на духовно-емоційну сферу учнів. 
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Сафарян  С .  И .   
КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ УКРАИНСКОЙ  
И ЗАРУБЕЖНОЙ КЛАССИКИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 
Литературному образованию принадлежит одна из ведущих ролей в формировании духовно-

сти подрастающей личности. Эта задача решается в процессе изучения украинской и зарубежной 
литературы. В статье акцентировано внимание на актуальности использования на уроках лите-
ратуры сравнительного анализа художественных произведений как эффективного средства фор-
мирования духовно-ценностных ориентаций учащихся; обозначены основные направления сравни-
тельного анализа; приведен конкретный пример сравнения произведений Мольера и И. Карпенко-
Карого.  
Safaryan S.   

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE UKRAINIAN AND FOREIGN  
LITERATURE AS THE MEANS OF FORMATION OF PUPILS’ NATIONAL  

AND UNIVERSAL INTELLECTUAL VALUES 
The modern education is aimed first of all at the formation of intellectual values of coming generation. 

The task of formation of intellectual values can be solved within the school literary education which plays 
the leading part in the process of formation of pupils’ intellectual values. It is at Literature lessons where a 
teacher has much more opportunities in comparison with the other subjects to have an effect on pupils’ in-
tellectual, evaluative and emotional sphere life. And so it is the teacher of Literature who has an opportunity 
to improve pupils’ system of values. This is a literary work which at the same time can be called a piece of 
Art and so can have some special influence on the process of formations of pupils’ national and universal 
intellectual values. These tasks can be solved in the process of studying the Ukrainian and Foreign literature. 
In the article the efficiency of realization of comparative analysis at school Literature lessons is revealed. 
The comparative analysis is regarded to be the affective means in the process of formation of pupils’ attitude 
to Universal intellectual values. In the process of making comparative analysis pupils learn to find out vari-
ous extensional associations, gain some practice in analysis, synthesis, comparisons and summarizing. Thus 
it helps to build up pupils’ world outlook, to develop pupils’ national identity and respect towards different 
nations and cultures. 

In the article the foundations of school comparative analysis are given. The aim of the analysis is to sin-
gle out some corresponding typical similar problems in different works of literary. That must help in its turn 
to find out the conception and the esthetic value of each of the literary processes, works or phenomena being 
compared. The aim of the analysis is to find out some common and different features of literary works, to 
comprehend the universal intellectual values and national identity of each of the analyzed works of litera-
ture. Also in the article the main directions of the comparative analysis are revealed: historical and literary, 
biographical, historical and cultural, theoretical and literary. There is a pattern of such analysis being illus-
trated in the article: the comparative analysis of the French and Ukrainian literature, the comedy by Moliere 
«Philistine in the nobility» and tragicomedy by Karpenko-Karyi «Martin Borulya». As a result it has been 
proved that this way of analysis helps pupils to develop their national and universal intellectual values. 

Key words: intelligence, intellectual values, needs, comparative studies, analysis, trends, «Philistine in 
the nobility», «Martin Borulya» Стаття надійшла до редколегії 06.05.2017 
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У сучасних умовах розвитку українського суспільства патріотичне виховання підростаю-чого покоління набуває особливого значення. Формувати почуття патріотизму необхідно вже з дошкільного дитинства. На важливість озна-ченої проблеми вказують такі сучасні державні документи, як «Національна програма патріо-тичного виховання громадян, розвитку духов-ності», «Діти України», Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концеп-ція національного виховання, Базовий компо-нент дошкільної освіти. Про значення, сутність, мету, методи і засо-би патріотичного виховання згадували старода-вні філософи (Конфуцій, Платон, Аристотель), мислителі епохи Відродження (Н. Макіавеллі), Нового часу (К. Гельвецій, Д. Локк, І. Кант).  Проблему патріотичного виховання, фор-мування національної свідомості та самосвідо-мості особистості досліджували такі вітчизняні педагоги, як Г. Ващенко, О. Вишневський, О. Дух-нович, П. Кононенко, В. Кузь, І. Огієнко, С. Русова, М. Стельмахович, В. Сухомлинський, К. Ушин-ський, Г. Філіпчук; психологи: І. Бех, В. Борисов, Д. Ельконін, І. Кон; мистецтвознавці та фольк-лористи Д. Антонович, Б. Грінченко, М. Лисенко, Ф. Колесса та ін. Сучасні підходи і методи фор-мування в дітей дошкільного віку елементів національної самосвідомості, патріотизму в ро-звитку українського дошкілля досліджували: Л. Артемова, А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Калуська, О. Кононко, Н. Лисенко, Т. Поніманська та ін. Важливе місце у формуванні в дітей старшого дошкільного віку ідентичності патріота займа-ють художні промисли. 

Метою статті є аналіз чинних програм для дітей дошкільного віку та розкриття значення художніх промислів і їх вплив на патріотичне виховання підростаючого покоління. Так, відповідно до положення Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ століт-ті, патріотичне виховання «...має здійснюватися на всіх етапах навчання дітей та молоді, забез-печувати всебічний розвиток, гармонійність та цілісність особистості, розвиток її здібностей та обдаровань, збагачення на цій основі інтелек-туального потенціалу народу, його духовності й культури…» [7]. Вагомий внесок в дослідженні впливу на-родних промислів на патріотичне виховання дітей дошкільного віку зробили українські вче-ні Є. Антонович, Р. Захарчук-Чугай, І. Зязюн, Т. Кара-Васильєва, В. Лосюк, Л. Оршанський, М. Селівачова, О. Семашко, П. Титаренко, Д. Тхоржевський та ін. Так, дослідники дотри-муються думки, що історико-культурна спад-щина українського народу є основою патріоти-чного виховання і без етнокультурної самоіде-нтифікації неможливе формування й розвиток у підростаючого покоління почуття патріотиз-му, поваги до своєї історії, традицій свого наро-ду, що містять величезний виховний потенціал, поєднуючи в собі минуле з сучасним. Проект Концепції дошкільного виховання в Україні (1993 р.), сповідуючи історичний підхід до патріотичного виховання дітей дошкільного віку, актуалізує його народознавчі, українозна-вчі напрями. На це орієнтують і сучасні програ-ми дошкільного виховання. За Концепцією на-ціонального виховання під поняттям 

О л е н а  С АХ АР О В А Художні промисли як засіб національно-патріотичного виховання в змісті дошкільної освіти УДК 373.21 
Олена САХАРОВА аспірантка кафедри дошкільної освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв, Україна 

ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ ЯК ЗАСІБ  
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

В ЗМІСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
У статті розкривається сутність понять «національне виховання», «патріотичне вихован-

ня», розкриваються погляди вчених на зазначену проблему. Розкривається вплив народного образо-
творчого і декоративного мистецтва на духовний розвиток особистості, де художні промисли 
вважаються високохудожнім скарбом культури і мистецтва нашого народу. Дається аналіз зміс-
ту чинних програм для дітей дошкільного віку з художніх промислів України, де пропонується озна-
йомлення дітей зі специфікою праці та побуту народу, особливостями мови та культури, що в 
комплексі сприятиме їхньому патріотичному вихованню.  

Ключові  слова :  національне виховання, патріотичне виховання, художні промисли, народно-
прикладне мистецтво, духовна культура. 
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«національне виховання» розуміється створена упродовж віків самим народом система погля-дів, переконань, ідей, ідеалів, традицій, покли-каних формувати світоглядну свідомість і цін-нісні орієнтації молоді, передавати їй соціаль-ний досвід, надбання попередніх поколінь [5]. Концепція громадянського виховання тер-мін «патріотичне виховання» тлумачить як фо-рмування гармонійної, розвиненої, високоосві-ченої, соціально активної й національно свідо-мої людини, наділеної глибокою громадянсь-кою відповідальністю, здоровими інтелектуа-льно-творчими й духовними якостями, родин-ними й патріотичними почуттями, працьовиті-стю, господарською кмітливістю, підприємливі-стю й ініціативністю [6, 3].  Словникові джерела національне вихован-ня тлумачать як історично зумовлена і створе-на самим народом сукупність ідеалів, поглядів, переконань, традицій, звичаїв та інших форм соціальної практики, спрямованих на організа-цію життєдіяльності підростаючих поколінь, у процесі якої засвоюються духовна і матеріаль-на культури нації, формується національна сві-домість і досягається духовна єдність поколінь. Національне виховання – це виховання підрос-таючих поколінь у дусі українського виховного ідеалу на багатовікових традиціях [2]. Р. Петронговський, з точки зору філософії, патріотичне виховання тлумачить як два рівні патріотичної свідомості – суспільно-психологічний та ідеологічний. Патріотичне становлення ін-дивіда, підкреслює вчений, відбувається як двоєдиний процес: на психологічному рівні це формування уявлень, почуттів, звичок, настроїв та прагнень; на ідеологічному – формування патріотичної свідомості, ідей, поглядів і пере-конань [8, 24]. На думку В. Сухомлинського, «...патріотичне виховання школярів доцільно здійснювати на загальнолюдських та національних цінностях, серед яких провідними є: любов до рідної землі, народу й Батьківщини, любов до найбільш рід-них людей, членів сім’ї та родини, любов до рід-ної мови, шанобливе й бережливе ставлення до історії та культури українського народу, праця на благо свого народу й батьківщини» [13, 256]. Саме тому видатний педагог зазначав: «Любов до Батьківщини починається із захоп-лення красою того, що бачить перед собою ди-тина, чим вона милується, у що вкладає частку своєї душі. Захоплення красою землі, де жили діди і прадіди, де нам судилось прожити життя, 

повторити себе в дітях, постаріти і піти в зем-лю, яка народила нас, – це найважливіше емоцій-не джерело любові до Батьківщини» [14, 156]. Отже, патріотичний потенціал, духовна си-ла нації залежить від духовних здобутків мину-лого і сьогоднішнього глибокого усвідомлення їхньої значущості для єднання між покоління-ми, що є основою нашої цивілізації. Тому в ос-нові патріотичного виховання мають бути пок-ладені культурні цінності, традиції і звичаї на-роду, народна пісня, декоративно-прикладне мистецтво, народний танок. Сягаючи своїми коренями глибокої давни-ни, народне образотворче і декоративне мисте-цтво нерозривно поєднане з магічно-обрядо-вою і господарською діяльністю людини. Воно виникло і розвивалося як творчість селян і ме-шканців передмість у вільний від хліборобства час. Необхідні предмети, у тому числі й художні, селяни виробляли для власних потреб.  Відповідно до Закону України «Про народні художні промисли», народний художній проми-сел визначається як творча та виробнича діяль-ність, метою якої є створення художніх виробів декоративно-вжиткового призначення, що здійснюється на основі колективного освоєння і спадкоємного розвитку традицій народного мистецтва в певній місцевості в процесі творчої праці майстрів народних художніх промислів [3, 6]. За Т. Кара-Васильєвою, художніми ремесла-ми вважалися види професійної діяльності, які вимагали складного устаткування і тривалого навчання: малярство, сницарство, шовкоткацт-во, художнє ковальство, золотарство та ін. Ремі-сники обов’язково мали документи про опану-вання фахом і дозвіл на заснування власної майстерні. унаслідок розкладу феодального господарювання окремі талановиті сільські майстри потрапляють на міські ринки, склада-ючи конкуренцію ремісникам [4, 21]. Народними художніми промислами Є. Антонович, В. Проців і С. Сенд вважають орга-нізоване виробництво творів декоративно-ужиткового мистецтва, призначених для прода-жу. Під декоративно-ужитковим мистецтвом вони розуміють галузь художньої творчості, яка формує естетично-художнє середовище в побуті людини [1, 47]. Так, до декоративно-ужиткового мистецтва відносяться предмети побуту: меблі, тканини, кераміка, фарфор, худо-жнє різьблення, декоративний розпис, вишив-ка, вибійка, художнє литво, карбування тощо. 

О л е н а  С АХ АР О В А Художні промисли як засіб національно-патріотичного виховання в змісті дошкільної освіти 



409 № 2 (57), травень 2017 

Народними ремеслами є гончарство, вишивка, килимарство, лозоплетіння тощо. У сою чергу житло, одяг, предмети побуту, народна іграшка виступають характерними ознаками побуту українців. Саме тому художні промисли вважаються високохудожнім скарбом культури і мистецтва нашого народу, що примножує і збагачує його духовну спадщину, допомагає здійснювати пат-ріотичне виховання й бути гордими за своїх майстрів.  Найбільшої популярності в XX ст. досягли такі художні центри, як Опішня, Решетилівка на Полтавщині; Ічня, Дігтярі на Чернігівщині; Пет-риківка на Дніпропетровщині; Кролевець на Сумщині; Бубнівка, Клембівка на Вінниччині; Яворів та Пистинь на Івано-Франківщині; Він-ниця в Чернівецькій області та ін. [12, 66]. Ознайомлення дітей дошкільного віку з ткацтвом, килимарством, вишиванням, гончар-ством, різьбленням по дереву, лозо – і рогозоп-летінням, ковальством, розписом на стінах хат, скринях, писанках, витинанки сприятиме окрім художнього, естетичного, розумового, інтелек-туального розвитку ще й патріотичному вихо-ванню. Так, наприклад, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» 2014 р. ви-дання передбачено ознайомлення дітей віку немовляти з народними звуковими іграшками (свищиками, брязкальцями), фігурками (кониками, півниками), петриківським розпи-сом, писанками, яворівськими іграшками, дріб-ною пластикою Опішні [10, 51]. Для дітей ран-нього віку, програма рекомендує додавати на-родну іграшку, посуд, предмети побуту [10, 134]. Так, діти молодшого дошкільного віку разом із педагогом активно розглядають дріб-ну декоративну пластику (народні іграшки, ви-роби народних ремесел [11, 83].  За програмою «Українське дошкілля» дітям раннього віку пропонується емоційно сприйма-ти вироби декоративно-ужиткового мистецтва (вишивки, іграшки-свищики, сопілки, рухомі яворівські іграшки тощо) [9, 39]. Для дітей мо-лодшого дошкільного віку ця програма пропо-нує навчати їх милуватися, дивуватися, поміча-ти красиве в декоративно-ужитковому мистец-тві (дерев’яній яворівській (коник, деркач, пта-шка, колиска, віз) та косівській, опішнянській глиняній народній іграшці (пташка, баранець, поросятко, півник), посуді, вишивці, сприяти емоційному відгуку під час розглядання зразків декоративно-ужиткового мистецтва, ознайом-

лювати з розмаїттям орнаментів [9, 92]. Крім того, програма рекомендує ознайомлювати до-шкільників із косівськими виробами з глини (миски, макітри, глечики, кухлики тощо), чарів-ною української вишивкою (рушники, сервет-ки, сорочки тощо), ткацтвом (килимки, гобеле-ни тощо) [9, 80]. Також знання про традиційну українську оселю, предмети домашнього побу-ту та вжитку: піч, мисник із посудом (глечик, миска з глини, макітра, дерев’яна ложка), про-понується формувати вже на початку 4-го року життя [9, 78]. Відповідно вікових можливостей дітей ста-ршого дошкільного віку, аналізована програма рекомендує ознайомлювати дітей з історією рідного краю, його народом, специфікою праці та побуту, особливостями мови та культури, що все в комплексі сприятиме патріотичному ви-хованню. Так, наприклад, пропонується поглиб-лювати знання про традиції прикрашання оселі вишиваними рушниками, килимами, витинан-ками, вишитими подушками, шторами; ознайо-млювати з іграшками, виробленими з тіста, си-ру, тканини, глини, дерева, залучати до вигото-влення ляльки-мотанки, ознайомлювати з ке-рамічною іграшкою, яку виготовляли у с. Стара Сіль [9, 208 – 209]. Також пропонується зацікав-лювати виробами з дерева, різьбленням по де-реву, лозоплетінням, яворівськими різьблени-ми писанками, іншими виробами з лози, рогози (кошики, кобельки, тара для збіжжя, капелюхи тощо); з вишиванками з Галичини, Івано-Франківщини; гаверецькою керамікою Львів-щини; гончарством у м. Сокаль [9, 210]. Отже, використання в роботі з дітьми до-шкільного віку художніх промислів, що перехо-дять з покоління в покоління протягом сторіч і цим викликають почуття гордості за наших предків, духовного єднання між поколіннями, активно сприятиме патріотичному вихованню. Адже відомо, що той народ є цивілізований, який над усе поважає своїх предків і тісно повʼязаний з їх віковими традиціями, шанує їх.  Ознайомлюючи дітей дошкільного віку з декоративним малюванням, ми тим самим озна-йомлюємо з кращими зразками українського народно- прикладного мистецтва, побудовою візерунку, його значенням. Ознайомлення на заняттях з вишивкою, мереживом, керамікою з розписом, дерев’яними писанками, декоратив-ними іграшками, ми збуджуємо цікавість дітей, доводимо, що український народ талановитий, цим самим пробуджуючи гордість, розуміння 
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самобутності культури, формує глибоку повагу до джерел, розуміння своєї належності до нації. Використання народної іграшки та націо-нального посуду на заняттях та поза ними як зацікавлюючого (сюрпризного) моменту, і як основного об’єкту розгляду, допоможе збагачу-вати словник новими назвами, розвинути акти-вну мову, викличе почуття гордості за народних талановитих майстрів, які творять на Україні, сприятиме прилученню дітей до народної націо-нальної спадщини. Всі художні промисли відо-бражають повсякденне життя людей, їх радощі й страждання, характеризуються яскравим націо-нальним колоритом, багатством візерунків і міс-тять невичерпний виховний потенціал. Так, виховуючи патріотично вихованих ді-тей дошкільного віку засобами художніх про-мислів, ми виховуємо патріотичні почуття, що грунтуються на інтересі до найближчого соціа-льного, природного і культурного оточення: сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села, країни, традицій та звичаїв свого народу, усві-домлення тісного взаємозв’язку між покоління-ми. Виховання любові до Батьківщини, до своєї Вітчизни є надзвичайно складним завданням. Проте, прилучаючи дітей дошкільного віку до народних промислів, декоративно-прикладно-го мистецтва, народного танцю та пісні, ми змо-жемо виховати гідного патріота своєї країни, який буде доброзичливо ставитись до предста-вників інших національностей, розуміти елеме-нтарну етику міжнаціональних стосунків, вияв-ляти турботливе ставлення до людей, буде пра-гнути допомогти, матиме гуманні почуття, уяв-лення про доброту, чуйність, сміливість, про те, що люди на Землі можуть жити в мирі й дружбі. Вишивка, ткацтво, килимарство, лозоплетін-ня, гончарство, писанкарство, різьблення, гутни-цтво, ковальство, кераміка, мереживо – все це фе-номен української духовності, української культу-ри, що потужно працює на національно-державницьку ідею, утверджує українців як своє-рідних у колі народів світу. Художні народні про-мисли є цілою скарбницею духовної культури, що відображає національний характер, і займа-ють належне місце в змісті дошкільної освіти. 
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Сахарова  Е .  Н .   
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ КАК СРЕДСТВО  

НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СОДЕРЖАНИИ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье раскрывается сущность понятий «национальное воспитание», «патриотическое 
воспитание», раскрываются взгляды ученых на рассматриваемую проблему. Раскрывается влия-
ние народного изобразительного и декоративного искусства на духовное развитие личности, где 
художественные промыслы считаются высокохудожественным сокровищем культуры и искусст-
ва нашего народа. Даётся анализ содержания ныне действующих программ для детей дошкольно-
го возраста по художественным промыслам Украины, где предлагается ознакомление детей со 
спецификой труда и быта народа, особенностями и культурой, что в комплексе способствует их 
патриотическому воспитанию.  

Ключевые  слова :  национальное воспитание, патриотическое воспитание, художественные 
промыслы, народно-прикладное искусство, духовная культура.  
Sakharova O.   

ARTS AND CRAFTS AS MEANS OF NATIONAL-PATRIOTIC EDUCATION  
IN THE CONTENT OF PRESCHOOL EDUCATION 

The article deals with the meaning of the notions «national education» and «patriotic education», scien-
tific approaches to this problem are disclosed, including V.Sukhomlynsky’s vision on how to form children’s 
love to Motherland. The impact of folk arts and decorative arts on the spiritual development of a personality 
is also disclosed, with the understanding of arts and crafts as highly artistic treasures of culture and art of 
our people. Awareness of their belonging to a nation and the understanding of its cultural uniqueness 
arouse children’s interest and prove the fact that Ukrainian people are talented. The author analyses the 
content of current programmes in Ukrainian crafts and arts for preschool children, that contain information 
on the specifics of work and everyday life of our people, specifics of our language and culture which will con-
tribute to the children’s patriotic education. 

The analyses of the programme «Ukrainian preschool education» includes the content of decorative art 
work with preschool children, recommendations to teachers on introducing Kosiv clay crafts, magnificent 
Ukrainian embroidery and weaving to preschool children. The author suggests ways to form the knowledge 
of a traditional Ukrainian home, objects of household and everyday family life: a stove, a cupboard with tra-
ditional Ukrainian pottery etc. 

The process of enriching children’s vocabulary with new names and the development of active speaking 
is recommended to be assisted with the usage of folk toys and traditional crockery during the classes and 
beyond them. A special attention is given to the role of folk arts and crafts, decorative arts, folk dances and 
songs in the formation of a preschool child as a patriot of their country. 

Key words:  national education, patriotic education, arts and crafts, folk arts, spiritual culture. Стаття надійшла до редколегії 12.05.2017  
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У сучасному суспільстві людина знаходиться під впливом постійних потоків інформації, у значній мірі тієї, що передається по каналах мас-медіа (до них традиційно відносять пресу, теле-бачення, радіо, кінематограф, відео, комп’ютер-ні мережі тощо). Засоби масової інформації створюють особливий інформаційний простір, під впливом якого формуються соціальні, мора-льні, художні, інтелектуальні цінності й інте-реси. Очевидною є необхідність формування навичок критичного сприйняття інформації, уміння правильно працювати з нею, відмежову-вати корисну від шкідливої, і, як наслідок, більш компетентно і вільно поводитися з інфо-рмаційними потоками й орієнтуватися в них. Особливо це стосується дітей дошкільного віку, в яких ще немає життєвого досвіду, вони, перш за все, звертають увагу на зовнішню привабли-вість, яскравість, емоційність, експресивність, майже не неусвідомлюючи суті.  Сучасна система дошкільної освіти потре-бує розробки змісту освітніх методик, орієнто-ваних на виховання в дітей культури спожи-вання медіа-продукції як складника їхньої ме-діа-культури. Означене питання потребує окре-мого вивчення з метою визначення змісту, ме-тодів і прийомів виховання культури спожи-вання в дітей дошкільного віку. Стрімкий розвиток інформаційно-комуні-каційних технологій потребує негайної підго-товки особистості до вмілого, а головне безпеч-ного користування ними. Образи, продуковані медіа, легко «вбудовуються» у дитячу свідо-мість, програмують її, сприяють аморальності 

та формують зневагу до загальнолюдських цін-ностей. Вони несуть у собі певну («нову») мо-раль, певну систему цінностей, сприяють засво-єнню чужинних соціальних і культурних норм, культивують уседозволеність і безвідповідаль-ність. Природна і дуже характерна для дітей легкість ідентифікації (емоційно-когнітивного ототожнення себе) з певними медіа-образами і медіа-героями та демонстрованими ними взір-цями й нормами становить основу для форму-вання в них викривленої або й хибної – медій-ної картини світу. Постає необхідність вихован-ня грамотного, раціонального медіа-споживача на етапі дошкільного дитинства. У грудні 2012 року було прийнято «Резолю-цію Європарламенту з медіа-грамотності у світі цифрових технологій», в якій чітко окреслено шлях до обов’язкового статусу медіа-освіти в усіх країнах Європейського Союзу: медіа-освіта повинна охопити всі верстви населення, вклю-чаючи дітей, ставши невід’ємною частиною на-вчальних програм на кожному рівні життя. До реалізації цього напряму діяльності долучилась і Україна. Це знайшло відображення у держав-них документах: Законі України «Про дошкіль-ну освіту»; Концепції впровадження медіа-освіти в Україні, Базовому компоненті дошкіль-ної освіти (нова редакція).  Серед завдань виховання й розвитку дітей дошкільного віку виокремлюються такі: розви-ток уміння обирати потрібну інформацію, оми-нати інформаційне «сміття», розвиток критич-ного мислення та здатності до медіа-творчості тощо. Означені завдання тісно пов’язані з вихо-
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ВИВЧЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ  
З ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ СПОЖИВАННЯ  

МЕДІА-ПРОДУКЦІЇ 
Стаття присвячена проблемі виховання культури споживання в підростаючого покоління гро-

мадян України. Автор аналізує рівень усвідомлення педагогами значущості виховання культури 
споживання медіа-продукції, значення шляхів її формування на етапі дошкільного дитинства. Роз-
крито зміст діагностичного обстеження, представлено кількісний та якісний аналіз обстеження 
педагогів дошкільних закладів. Подано аналіз чинних програм навчання, виховання й розвитку ді-
тей дошкільного віку щодо наявності у у них завдань з виховання культури споживання медіа-
продукції у дітей старшого дошкільного віку. 

Ключові  слова :  культура споживання, діти дошкільного віку, медіа-культура, медіа-продукція, 
вихователі. 
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ванням культури споживання медіа-продукції у дітей дошкільного віку, що підкреслює її акту-альність. На забезпечення якості дошкільної освіти на належному рівні спрямовані державні програми навчання, виховання й розвитку дітей раннього та дошкільного віку («Впевнений старт», «Соняшник», «Дитина», «Дитина в дошкільні роки», «Українське дошкілля» тощо). Розгляне-мо, як вирішуються означені завдання і яке ро-зв’язання проблеми виховання культури спо-живання медіа-продукції пропонується в них. Програма розвитку дітей старшого дош-кільного віку «Впевнений старт» покликана підготувати дітей 5-6 років до навчання у шко-лі. Відповідно до цього у змісті програми визна-чаються ті освітні завдання, які сприятимуть формуванню в майбутніх школярів життєвої компетентності. Серед означених завдань, які стосуються нашого дослідження, автори про-грами визначають такі, що пов’язані з набуттям медіа-компетентності дітей: ознайомлювати з різними джерелами інформації (книги, журна-ли, газети, телебачення, радіо, комп’ютер); по-казувати їх роль у житті людей; формувати еле-ментарне уявлення про те, що кожна людина є користувачем (споживачем) предметів та їх творцем (виробником); залучати до перегляду та прослуховування радіо- і телепередач пізна-вального напрямку, обговорювати побачене й почуте в родинному колі; вчити осмислювати зміст почутого (побаченого), усвідомлювати те-му та провідну ідею твору, вчити передавати у переказі авторські оцінки та власні ставлення; прилучати до обговорення змісту, персонажів та визначенні моральної цінності твору [5]. Чинна комплексна програма розвитку, на-вчання і виховання дітей дошкільного віку «Соняшник» також не передбачає спеціально завдання з виховання культури споживання ме-діа-продукції у дітей дошкільного віку. Проте зазначено деякі освітні завдання, що є фундаме-нтом для виховання культури медіа-споживання. Серед них: формувати навички усві-домлення того, що деякі дії можть бути небезпе-чними для здоров’я; виховувати розумні потре-би, вчити переказувати зміст переглянутих му-льтфільмів, фільмів; формувати оцінні суджен-ня, адекватні естетичні і моральні оцінки пове-дінки героїв; збагачувати знання про предмети та їх характеристики: телевізор, комп’ютер [3]. У змісті програми розвитку дитини «Українське дошкілля», як і в означених вище 

програмах, підкреслюється значення розвитку в дітей аналітичності і свідомості сприйняття навколишнього, надання уявлень про сучасні засоби зв’язку: поштовий, телекомунікативний, електронний, про їх призначення та принцип дії; про засоби комунікації (телебачення, радіо, газе-ти, журнали, телефон, інтернет, факс), розвитку вміння висловлювати своє ставлення і давати оцінку творам, мультфільмам, вчинкам. Розуміти моральний зміст подій, учити складати сюжетну розповідь за серією картинок. Відзначимо, що автори програми пропонують ознайомлювати дошкільників із рекламою як одним із видів медіа-продукції, розповідати дітям мету її ство-рення, джерела рекламування товарів і види реклами, вчити рекламувати товар [4]. Комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки», на відміну від інших програм, має розділ «Інформаційна культура». Зміст освітньої роботи в цьому напрямі передбачає: розширення уявлень про джерела інформації, способи передавання, використання та збері-гання інформації; визначення наслідків недо-статності інформації, передавання неправдивої інформації в різних ситуаціях повсякденного життя, формування уявлень про способи убез-печення від неправдивої інформації, способи захисту інформації, найпростіші способи пере-вірки надійності інформації; сприяти усвідом-ленню того, що масова інформація відрізняєть-ся від іншої, вчити особливостям її використан-ня. Можемо зазначити, що ці завдання тісно пов’язані з вихованням культури споживання медіа-продукції, зокрема формування медіа-імунітету особистості. Крім того, ознайомлення дитини зі світом медіа і формування відповідних знань та нави-чок пронизує й інші розділи даної програми: «Дитина в соціумі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини». Серед завдань, які сприяють вихо-ванню культури споживання медіа-продукції відзначимо такі, як: сформувати систему уяв-лень про сучасні засоби зв’язку (пошту, телефон, факс, електронну пошту, радіозв’язок, супутни-ковий зв’язок), назви машин, технічних прила-дів, що полегшують працю дорослих, а також предмети культурного вжитку (телефон, мобіль-ний телефон, магнітофон, плеєр, комп’ютер, ноу-тбук, планшет тощо), засоби комунікації та дру-ку (телебачення, радіо, газети, журнали) і хара-ктером роботи людей, зайнятих у цій сфері. Ва-жливими завданнями також є: виховання еле-ментарної культури споживання продуктів 
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праці дорослих; формування уявлень, що люди-споживачі (дорослі, діти) використовують для задоволення життєвих потреб речі, прилади, побутову техніку тощо – предмети, які створено людьми-виробниками; діти ще маленькі, вони є тільки споживачами, а не виробниками [2]. Програма «Дитина» розкриває зміст роботи з ознайомлення старших дошкільників із сучас-ними комп’ютерними та інформаційними тех-нологіями. Так, в розділі «Предметний світ» зазначені наступні завдання: поглиблювати уявлення дітей про відомі професії, розширю-вати знання про взаємозв’язок представників різних професій на підприємстві; продовжувати знайомити дітей з творчими професіями (фотографа, журналіста, репортера, оператора, дизайнера, працівників радіо, телебачення); вчити помічати цікаві сюжети в реальному житті та робити фотознімки, учити дітей свідо-мо аналізувати поведінку героїв, висловлювати своє ставлення до них, мотивувати моральні оцінки (на основі аналізу художніх творів фор-мувати узагальнені уявлення про позитивні моральні якості. Програма передбачає розділ «Економічне виховання», в якому запропонова-но дати дітям уявлення про рекламу як засіб привернення уваги до товару, який хочуть про-дати; формувати критичне ставлення до рекла-ми Однак, вищезазначений зміст освітньої ро-боти дуже поверхово пов’язаний із вихованням культурного медіа-споживача [1]. Як бачимо, у чинних програмах виховання, навчання і розвитку дошкільників частково передбачено зміст роботи з ознайомлення ди-тини з різними засобами інформації, формуван-ня основ комп’ютерної грамотності, уміння оці-нювати інформацію тощо. Рішення цих завдань вимагає від вихователів володінням теоретич-них і практичних знань з досліджуваної теми. Тому, наступним етапом нашої роботи було ви-вчення стану організації роботи з виховання культури споживання медіа-продукції у вихова-нців у дошкільному навчальному закладі. Зок-рема, ставлення педагогів до означеної пробле-ми, визначення прийомів та методів для органі-зації роботи в цьому напрямі. 
Мета статті – проаналізувати рівень усві-домлення педагогами значущості виховання культури споживання медіа-продукції, значен-ня шляхів її формування у дошкільному віці; виявити рівень знань вихователів щодо змісту поняття «культура споживання медіа-продукції» і методики її формування. 

Головним фактором становлення культури споживання особистості є соціальна група, у якій вона виховується, та соціально-економічні цінності, які в ній панують. Споживча поведінка інших учасників цієї групи стає зразком для наслідування, може мати стимулювальний ха-рактер як у позитивному (наприклад, прагнення до раціонального споживання разом із іншим), так і в негативному розумінні (наприклад, ба-жання перевершити рівень споживання іншо-го). Тому своєчасна увага й позитивний прик-лад оточуючих дорослих сприяє вихованню в дітей ціннісного ставлення до предметів спо-живання, прищепленню їм навичок грамотної споживчої поведінки [6, 57]. Започатковуючи експериментальне дослі-дження насамперед було проведено анкетуван-ня вихователів дітей старшого дошкільного віку, які мешкають у Запорізькій та Дніпропет-ровській областях, з метою з’ясування розумін-ня ними проблеми виховання культури спожи-вання медіа-продукції у дітей. Нами було розро-блено анкети з відкритим типом запитань, які були спрямовані на виявлення ставлення вихо-вателів до проблеми виховання культури спо-живання медіа-продукції у старших дошкільни-ків; розуміння ними змісту поняття «культура споживання медіа-продукції»; вибір методів, які, на їх думку, є більш дієвими для цього. У анкеті пропонувалося 8 запитань, які бу-ли спрямовані на виявлення ставлення вихова-телів до медіа-освіти загалом, з’ясування рівня їх знань про культуру споживання медіа-продукції та усвідомлення значущості її форму-вання з дошкільного віку; визначення педагогі-чних умов, методів і прийомів, які сприяють вихованню культури медіа-споживання на ета-пі дошкільного дитинства. В анкетуванні взяли участь 155 вихователів дошкільних навчальних закладів різних категорій м. Бердянська, Запо-ріжжя, Дніпра, Нікополя, Оріхова, Павлограда. З’ясувалося, що на перше запитання «Як Ви розумієте поняття «культура споживання медіа-продукції»» було отримано такі відповіді: «використання медіа-продукції для збагачення світогляду, розвитку дитини; перегляд навча-льних відео для розширення знань дітей» – 26 % вихователів, «використання зі ЗМІ тільки корисної для дітей інформації» – 12 % респон-дентів, «уміння користуватися гаджетами, не зловживати ними» – 7 % вихователів, «використання сучасних технічних засобів у навчально-виховному процесі» – 30 %, «уміння 

Ю л і я  С Е М ЕН Я К О Вивчення обізнаності вихователів з проблеми виховання культури споживання медіа-продукції 



415 № 2 (57), травень 2017 

пошуку, аналізу та оцінювання медіа-інформації» – 14 %. Незначний відсоток вихова-телів (9 %) зазначили, що «культура споживан-ня медіа-продукції» – це вибіркове та дозоване споживання медіа-продукції, і 2% розуміють її як «інформаційну обізнаність». Ці відповіді да-ють можливість припустити, що неточне й різ-ноаспектне розуміння сутності культури медіа-споживання більшістю вихователів заважають їм успішно здійснювати навчально-виховну роботу в означеному освітньому напрямі. Щодо наступного запитання «Які види ме-діа-продукції, на Вашу думку, користуються попитом у дітей дошкільного віку?», то було названо такі: мультфільми (48%), реклама (9%), комп’ютерні ігри (8%), інтернет (10 %), художня література (12 %), телепередачі та се-ріали (10 %), розфарбовки (3%). Серед педаго-гів спостерігалася єдність у відповідях на запи-тання «Як часто в навчально-виховному проце-сі Ви приділяєте увагу роботі з виховання куль-тури споживання медіа-продукції?». Так, 32,5 % вихователів зазначили, що 2-3 рази на тиждень. На думку 27 % респондентів на роботу з озна-ченого напряму немає часу, адже важливо вико-нати завдання календарного планування. Се-ред вихователів, що взяли участь у анкетуванні, значна кількість – 31 % вказала, що не прово-дять роботу з виховання культури споживання медіа-продукції, оскільки для цього немає нале-жних умов (обладнання). Невеликий відсоток респондентів (9,5 %) планують роботу з форму-вання навичок медіа-споживання декілька ра-зів на місяць, за потребою.  На четверте запитання «Чи потрібно, на Вашу думку, ознайомлювати дітей із засобами масової інформації, медіа-продукцією (м/ф, преса, інтернет, телебачення) у ДНЗ?» вихова-телі теж не дійшли згоди. Значна кількість опи-таних (54,2 %) відповіли, що не потрібно, бо діти знайомляться з цим вдома. 11 % виховате-лів дотримуються схожої точки зору, зазначаю-чи, що краще запропонувати дітям ігри, спілку-вання з вихователем та однолітками. 18,6 % педагогів вважають, що сучасних дітей необхід-но навчати використовувати гаджети з корис-тю, вчити контролювати час користування ме-діа-засобами, розповідати про позитивний та негативний їх вплив на людину. Невелика гру-па педагогів (13,2 %) уточнили, що ознайомлю-вати з медіа-продукцією можна лише старших дошкільників, розповідаючи їм про корисні те-лепередачі та мультфільми. Зауважимо, що се-ред респондентів (3 %) були й ті, що ототожню-

ють роботу з виховання культури споживання медіа-продукції з використанням інформаційно-комунікаційних технологій навчання й вихо-вання. У відповідях було зазначено: «медіа мож-на використовувати дозовано, тільки як допо-мога на заняттях», «використання медіа-засобів та медіа-продукції на заняттях сприяє кращому запам’ятовуванню дітьми навчально-го матеріалу», «у роботі я використовую ноут-бук і радіо, дітям подобається». Відповіді на запитання «Яких знань, Вам не-достатньо для здійснення означеного напрямку навчально-виховної роботи?» дозволили конста-тувати, що більшість вихователів вдалися до узагальнення: 66% зазначили «недостатньо усіх знань та практичних умінь», 21% – виокре-мили такі: «технічних навичок роботи з ноутбу-ком, комп’ютером», 13% респондентів зауважи-ли лише – «вміння працювати в програмах Mi-crosoft Word та Power Point». За шостим запитанням «Які ознаки, харак-теризують Вас як культурного споживача медіа-продукції?» з’ясувалося, що не всі вихователі обізнані з характерними умінями та навичками культурного медіа-споживача. Так, ними нази-валися такі: «використовую медіа-продукцію для підготовки до занять, ігор, звітів, свят та розваг» – 42% респондентів (як бачимо, вихова-телі назвали переважно характеристику ІКТ-компетентності); «я перевіряю інформацію з інтернету в різних джерелах та дозую час, який проводжу з медіа-засобами» – 23 %, «вмію ко-ристуватися комп’ютером» – 15% вихователів, «спілкуюся з друзями, шукаю для себе потрібну інформацію» – 20% респондентів. Щодо наступного запитання «Що, на Вашу думку, є основним завданням у роботі з вихо-вання культури споживання медіа-продукції у дошкільників?» зауважимо, що майже всі вихо-вателі не правильно розуміють сутність освіт-ньої роботи з цього напряму. Так, 32 % вихова-телів визначили основним завданням «навчити батьків контролювати час взаємодії дитини з медіа-засобами». Інші ж респонденти (18%) обмежились такою відповіддю: «ознайомити дітей зі значенням медіа-засобів та медіа-інформації у житті людини». Педагогами підк-реслювалася лише така складова культури спо-живання, як уміння обирати корисну медіа-продукцію, передачі моральні за змістом (29,6 %). У деяких відповідях (12,2 %) простежувало-ся явне нерозуміння змісту культури споживан-ня. Наприклад, були отримані такі відповіді: «використання пізнавальної та цікавої медіа-
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продукції в роботі з дітьми», «цікаве та сучасне проведення занять» тощо. Незначна кількість вихователів (8,2 %) у своїх відповідях завдан-ням з виховання культури споживання медіа-продукції вбачали розвиток навичок роботи з комп’ютером, ознайомлення з його призначен-ням та можливостями.  Аналіз відповідей на запитання «Які мето-ди та прийоми роботи Ви використовуєте для виховання культури споживання медіа-продукції у дітей дошкільного віку в своїй дія-льності?» дав змогу виявити, що провідним ме-тодом у вихованні культури споживання біль-шість вихователів відзначають бесіди (46,4 %). Крім того, серед методів і прийомів, які сприя-ють вихованню зацікавленості в дітей, уміння дотримуватися правил користування медіа, оцінювати з морально-естетичної точки зору поведінку телегероїв та зміст побаченого виді-ляють: перегляд мультфільмів та пізначальних передач з подальшим їх обговоренням (18,5 %), дидактичні ігри (14 %), віртуальні екскурсії (1,1 %), розглядання друкованих видань (5 %), виконання творчих завдань (7 %). Деякі вихо-вателі (8 %) відзначають важливість демон-стрування власного прикладу. Аналіз відпові-дей педагогів показав, що у них викликає труд-нощі вибір методів виховання культури спожи-вання медіа-продукції, вважаючи майже всі ме-тоди «дієвими», тому передбачаємо, що вони не застосовують жодний із них продуктивно.  Таким чином, на думку педагогів-прак-тиків, розвиткові культури споживання медіа-продукції в дошкільному віці сприяють всі ви-ди діяльності: ігрова, пізнавальна, трудова, продуктивна діяльність, спілкування. Але біль-ше умов для виховання навичок критичного сприймання та оцінки медіа-інформації ство-рюється в навчальній діяльності. Отримані дані дозволяють стверджувати, що розуміння доро-слими проблеми виховання культури спожи-вання медіа-продукції у дошкільників є незадо-вільним. Це обумовлено низкою причин, серед яких головною виступає неповне, не точне і достатньо однобічне розуміння феномену «культура споживання медіа-продукції» та осо-бливостей її виховання в дошкільному віці. Так, вони помилково вважають, що поняття «культура споживання медіа-продукції» це од-не й те саме що використання ІКТ в освітньо-виховному процесі, а також мають хибні уяв-лення про особистісні якості та характеристи-ки, пов’язані з означеним феноменом. 

Аналіз вивчення рівня знань педагогів-практиків щодо проблеми виховання культури споживання медіа-продукції у дітей дошкільного віку засвідчив необхідність поглибленої роботи з означеного напряму. Це обумовлено неповним і недостатньо глибоким розумінням феномену «культура споживання медіа-продукції» та особ-ливостей її виховання в дошкільному віці. Необ-хідна цілеспрямована робота з дорослими, ме-тою якої має стати оволодіння ними знаннями щодо виховання в дітей розумного та критично-го споживання медіа-продукції. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ПРОБЛЕМЕ  
ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ МЕДИА-ПРОДУКЦИИ 

Статья посвящена проблеме воспитания культуры потребления у подрастающего поколения. 
Автор анализирует уровень осознания педагогами значимости воспитания культуры потребле-
ния медиа-информации, значение путей ее формирования на этапе дошкольного детства. Раскры-
то содержание диагностического обследования, представлен количественный и качественный 
анализ обследования педагогов дошкольных образовательных учреждений. Проанализированы ос-
новные программы обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста с позиции ото-
бражения в них задач по воспитанию культуры потребления медиа-продукции у детей дошкольно-
го возраста. 

Ключевые  слова :  культура потребления, дети дошкольного возраста, медиа-культура, ме-
диа-продукция, воспитатели. 
 
Semenyako J .   

STUDY OF THE AWARENESS OF EDUCATORS ON THE PROBLEM EDUCATION  
OF CULTURE OF CONSUMPTION OF MEDIA PRODUCTS 

The development of mass media has become one of the most powerful factors that have a significant 
impact on the educational process of children. Rapidly increase the flow of information, more time is com-
munication in a virtual format, and the age threshold for entering children in the information network is 
reduced. It is no coincidence that the younger generation is often referred to as «mediaecology»: their infor-
mation world is formed early and rapidly. Computerization increases the distance between the generations. 
Not only older relatives but parents and preschool teachers are not quite ready to educational activities in 
the new environment. 

The modern information environment not only provides new opportunities for personal development, 
but is a source of social risks may have a negative influence on the personality development of children, it 
sometimes becomes dangerous to the life, health, spiritual, moral and physical development. However, it is 
clear that the problem of information security should be addressed not only by limiting children's access to 
media and other forbidden measures. It is important to ensure the development of children's consumer cul-
ture media, which can serve as an internal mechanism of information security through the development of 
ideas about the moral and ethical norms, values, critical thinking and other qualities that will allow the 
child to safely carry out information activities and to realize the potential of the information environment 
for their personal development. 

The period of early childhood is of particular importance in the development of culture media consump-
tion – not only because of the intensity of the immersion of children in a world of information is rapidly in-
creasing and it is having an increasingly significant impact on education, but also because of the psychologi-
cal characteristics of personality development of the preschool child. An important factor in the education of 
consumer culture is a social group that is raising a child. Consumer behavior of other group members, which 
becomes a model to follow, so timely attention and a positive example for others contributes to the forma-
tion in children of skills of a competent consumer behavior in obasti media. 

Аuthor analyzes the level of awareness among teachers of kindergartens about the importance of the 
problem of culture media, methods, and objectives of its formation in preschool children. The content diag-
nostic tests, quantitative and qualitative analysis of a survey of teachers in preschools, as well as the analy-
sis programs of training, education and development of children of preschool age. Analysis of the level of 
knowledge of practicing teachers on the problem of education of culture of consumption of media products 
in children of preschool age consumption showed the need for in-depth work on the specified direction. 

Key words:  the culture of consumption, preschool children, media culture, media production, teachers. Стаття надійшла до редколегії 11.05.2017  



418 НАУКОВИЙ  ВІСНИК  МНУ  ІМЕНІ  В .  О .  СУХОМЛИНСЬКОГО .  ПЕДАГОГІЧНІ  НАУКИ  

Значну групу текстів у шкільній програмі для 9-11 класів становлять літературні твори з експліцитно вираженими біблійними структу-рами. Християнська міфологічна парадигма художнього тексту виражається у формі міфо-логем, тобто архетипних образів, біблійних сю-жетів, мотивів, ідей, що генетично споріднені з першоджерелом чи типологічно подібні до ньо-го, а також індивідуально-авторських інтерпре-тацій традиційних, стандартних архетипів. Во-на використовуються письменником для моде-лювання художньої дійсності на ритуально-символічному, проблемно-тематичному, філо-софському та інших рівнях.  Визначення міфологічних структур та їх ху-дожньої ролі у творах шкільної програми сприя-тиме комплексному аналізу літературного мате-ріалу, дасть можливість якісно дослідити загаль-ну концепцію твору. Тому їх вивчення потребує належного володіння словесниками знаннями з міфології та уміннями використовувати еле-менти міфоаналізу в шкільній практиці. Проблема аналізу зазначеної категорії ху-дожніх творів не нова, але неоднаково вивчена в галузях філології та методики літератури. На сьогодні цьому питанню присвячено багато літературознавчих досліджень. Осмисленням доробку українських письменників крізь приз-му міфотворчості займалися В. Пахаренко («Незбагненний апостол: Світобачення Шевче-нка»,1999), Г. Грабович («Шевченко як міфотво-рець» 1991), О. Забужко («Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій» 2007, 

«Шевченків міф України» 2006). Подібні літера-турознавчі дослідження надають допомогу вчи-телям-словесникам. У методичних розробках окремих уроків і публікаціях Н. Бондаренко, Ю. Бондаренка, А. Гурдуза, Г. Демчук, Н. Ісак, Г. Шевченко частково розкриті деякі аспекти, зокрема компаративний та інтертекстуальний аналіз творів із міфологічними структурами екс-пліцитного типу. Однак цілісної моделі опрацю-вання текстів цієї категорії ще не вироблено.  Мета статті – дослідити особливості вира-ження християнської міфопоетичної парадигми у художніх творах української літератури, що вивчаються в 9-11 класах, та визначити систе-му спеціальних компетентностей, які необхідно сформувати в старшокласників. Постановлена мета вимагає реалізації таких завдань: 
– виявити основні форми представлення християнських міфологічних структур експліцитного типу в літературних тво-рах шкільної програми для 9-11 класів; 
– визначити їх художню роль. Найчисельнішу групу художніх творів з мі-фологічною складовою в шкільній програмі з української літератури для 9-11 класів станов-лять тексти з біблійними структурами, експлі-цитний зв'язок з якими помітний у назвах тво-рів: романи «Марія» У. Самчука, «Сад Гетсимансь-кий» Івана Багряного, новела «Камінний хрест» В. Стефаника, поеми «Скорбна Мати» П. Тичини, «Мойсей» І. Франка, «Марія» Т. Шевченка. Вони представляють християнську міфопоетичну парадигму, оскільки базуються на відомих біб-
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ХРИСТИЯНСЬКА МІФОПОЕТИЧНА ПАРАДИГМА  
В ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРАХ ДЛЯ 9–11 КЛАСІВ: ТЕОРЕТИЧНІ 
ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ТА СИСТЕМА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

У статті проаналізовано літературні твори з експліцитно вираженою біблійною складовою, 
що вивчаються в 9-11 класах загальноосвітньої школи. Визначено особливості представлення хри-
стиянських міфопоетичних парадигм та їх художню роль у текстах. Автор розмежовує два варіа-
нта використання письменником християнських парадигм: як проведення паралелей із зображува-
ним і як змістової основи твору. Відповідно до визначених варіантів групуються та аналізуються 
літературні твори. Розроблено систему компетентностей, яку необхідно сформувати в старшок-
ласників у процесі вивчення художніх творів з експліцитно вираженими біблійними структурами. 

Ключові  слова :  міфологізм, міфологічні структури, експліцитний міфологізм, міфопоетич-
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лійних легендах і образах, розкривають христи-янський світогляд, загальнолюдський вимір життєвих цінностей, а також узагальнюють зо-бражені мотиви й образи, надаючи їм національ-ного, ментального характеру: щира віра в Бога («Марія» У. Самчука), страждання в роки репре-сій («Сад Гетсиманський» Івана Багряного), мо-ральна деградація особистості («Я» (Романтика) Миколи Хвильового), тяжка доля емігрантів («Камінний хрест» В. Стефаника). За способом функціонування міфологічної складової можна виділити тексти, у яких «міф використовується як змістова основа, на якій формується увесь сюжет [3] (поеми «Марія» Т. Шевченка, «Мойсей» І. Франка, «Одержима» Лесі Українки) та «твори, у яких чітко простежуються різнома-нітні паралелі з міфологічними образами й мо-тивами» [3] («Марія» У. Самчука, «Сад Гетси-манський» Івана Багряного, «Камінний хрест» В. Cтефаника, «Скорбна Мати» П. Тичини). Християнська парадигма художнього твору найчастіше вибудовується шляхом уведення в текст образу Божої Матері, який знаходиться на найближчому до Всевишнього щаблі. З образом Марії пов’язані наскрізні мотиви творів: страж-дання й всепрощення («Марія» У. Самчука), від-чаю й скорботи («Скорбна Мати» П. Тичини, «Чорнобильська Мадонна» І. Драча), добра й духовності («Я» (Романтика) Миколи Хвильово-го). Велика Мати виступає одним із основних духовних орієнтирів. Тобто маємо лінійний, за А. Гурдузом [5], варіант вираження міфологіч-ної складової твору.  Біблійний підтекст роману У. Самчука «Марія» помітний уже в назві твору, адже Марія – ім’я Матері Божої. Головна героїня – Марія – звичайна грішна жінка, яка неодноразово пору-шувала біблійні заповіді, але святий образ су-проводжував усе її земне життя. На похоронах свого первістка Марію закликає священик бра-ти приклад з Божої Матері, яка бачила, як му-читься й помирає Ісус Христос, але не могла нічим допомогти. Марія часто згадує цю леген-ду, чим увиразнюється її багатостраждальна доля. Героїня постійно звертається до ікони Божої Матері, що дає їй сили пережити най-страшніші випробування долі. Автор проводить паралель між Дівою Марією й героїнею роману, коли описує материнські почуття жінки, заги-бель її дітей, вміння Марії переживати горе цих втрат. Легко простежити: «коли земна Марія щаслива, то й Вона «усміхнена», і стає «почорнілою», коли героїню залишають життє-

ві сили» [7, 82]. Релігійно-міфологічне світо-сприйняття персонажів роману виражається за допомогою біблійної лексики, архетипів Бога й Землі, що наділені містичною силою впливати на життя селян: «Земля втягує у своє нутро і наповнює жили, розум і ціле єство твердими звичками» [9, 62]. Автор використовує біблійні елементи для розкриття внутрішнього світу героїні, християнського світогляду персонажів, увиразнення їхніх страждань і віри в Бога. Назва вірша П. Тичини «Скорбна Мати» асо-ціюється, вказують критики, з молитвою «Стояла скорбна Мати», що передає жалобу Марії за розіп’ятим на хресті Сином. Підтекстово поет проводить паралель між подіями в Палестині (розп’яття Ісуса Хреста) й Україні часу революції та громадянської війни (загибель тисячі синів рідної землі). Скорбота Великої Матері підсилює трагізм і наголошує на жахливих втратах україн-ського народу. Біблійний образ Марії допомагає збагнути масштабність лиха й піднести його на всенародний рівень. Тобто в цей елемент поет закладає ідею народного відчаю й скорботи. Таку ж роль виконує біблійний образ Божої Ма-тері в поемі І. Драча «Чорнобильська Мадонна». Паралель із біблійними образами як засіб увиразнення конфлікту між двома началами людської душі – добра й зла – використана в новелі Миколи Хвильового «Я» («Романтика»). Матір головного персонажа звати Марією. Ав-тор приховано порівнює її з образом Божої Ма-тері: «… воістину моя мати – втілений прообраз тієї надзвичайної Марії, що стоїть на гранях невідомих віків. Моя мати – наївність, тиха жу-ра і добрість безмежна» [11, 322], «моя печаль-на мати, з очима Марії» [11, 331]. Образ матері – одна з граней розколотої особистості ліричного героя, частина його «Я»: «моя мати не фантом, а частина мого власного злочинного «Я», якому я даю волю… Тут… я ховаю від гільйотини один кінець своєї душі» [11, 327]. Використання па-ралелей з Божою Матір’ю, яка символізує всеп-рощення й любов, на нашу думку, розкриває гуманну частину роздвоєного «Я» ліричного героя. Матір символізує все добре й чисте в її «м'ятежному сині, який зовсім замучив себе» [11, 322] . Порівнюючи матір із Дівою Марією, автор показує її серед чорниць, де вона сприймається як частина християнських ідеалів, що проти-стоять комуністичним. Вбиваючи матір, герой знищує в собі людину, а порівнюючи її з Бого-матір’ю, автор підносить проблему до загально-людського рівня – знищення всього святого 
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хворобливим фанатизмом, заміна старої хрис-тиянської моралі на нову комуністичну. Євангельський сюжет про земне життя Бо-гоматері, яка виховує свого сина – провідника Божого вчення, Спасителя людства – став зміс-товою основою поеми Т. Шевченка «Марія». По-ет, указує М. Сенета, осмислює біблійну оповідь «не виходячи за рамки канонічного права». Сак-ралізація образу, вважає О. Яковина, подається шляхом постійного наголошування на значенні Марії для спасіння людства та змалюванні її як Матері Церкви: «І похвала Тобі, Маріє! / Мужі воспрянули святиє. / По всьому світу розійш-лись, / І іменем Твойого сина, / Твоєї скорбної дитини, / Любов і правду рознесли / По всьому світу…» [12, 328]. Крім біблійного аспекту в зо-браженні головної героїні Т. Шевченко «розкриває і соціальний рівень образу – Марія як матір людини»[13, 40]. У її образі, на думку дослідників, втілено й постать знедоленої селя-нки, наділеної українським менталітетом. М. Сенета доводить, що у поемі Т. Шевченко розго-ртає одну з провідних тем своєї творчості – те-му жінки-матері, важкої жіночої долі. Біблійна легенда тут «виконує роль ідейної іскри, стає стимулом і першопричиною виникнення задуму, джерелом художнього універсуму поеми» [10, 252]. Із допомогою образу Богоматері поет опи-сує долю стражденної, яка втілює високе духов-не начало, внутрішню силу, здатність гідно приймати всі виклики долі. Крім образу Божої Матері, українські пись-менники використовують у своїй творчості й різноманітні християнські оповіді, персонажів, образи-символи. Промовиста назва роману Іва-на Багряного «Сад Гетсиманський» теж вказує на наявність у творі біблійного контексту. Гет-симанський сад, як відомо, місце страждань Ісу-са Христа перед розп’яттям, моління його про відведення гіркої чаші, яку судилося йому ви-пити за людські гріхи. На думку З. Савченко, саме біблійний мотив зради є провідним у творі й підтекстово розкриває головну сюжетну лі-нію – долю головного героя Андрія Чумака. Хоч у романі не має прямої номінації Ісуса Христа, літературознавець доводить, що письменник послідовно проводить паралель між ним і голо-вним героєм (зрада, арешт, передбачення мук, розуміння невідворотності долі). Багато ключо-вих епізодів із життя Андрія нагадують біблійні сюжети про те, як вели Ісуса Христа на розп’ят-тя, як молився Він перед смертю. Важливу роль при цьому відіграють символічні образи чаші й 

хреста: Андрій «лишився нести свій тяжкий хрест до кінця» [1, 491], «гірку чашу… випив до кінця… До краю…» [1, 541], «Андрій мається, як на розп’ятті… [1, 224], «Андрій підіймався кру-тими сходами, тяжко й помалу ступаючи, немов ішов на Голгофу» [1, 542]. Міфологічні елемен-ти виражені в тексті з допомогою біблійних легенд (про Гетсиманський сад, про Каїна й Авеля, тремтливу осику, Юду Іскаріотського), ремінісценції (Каїфа в сні Андрія), численних вкраплень, ужитих у вигляді порівнянь («немов Адам на брамі раю» [1, 163], «сплять..., немов ті Христові учні перед розп’яттям» [1, 103], «Андрій мається, як на розп’ятті» [1, 224], фра-зеологізмів (піти на Голгофу, нести важкий хрест), епітетів (новітнє пекло, ходіння по мо-дерному пеклу). Комплекс біблійних елементів використовується автором для розгортання мотиву зради (легенди про Гетсиманський сад, Каїна й Авеля), для підсилення віри в братів (акцентує увагу на дитячих спогадах про вели-кодню ніч, читання «Апостолів» у церкві, при-хід до Плащаниці, бо саме вони заклали систему життєвих цінностей героя) і вірність коханої людини («Пісня Пісень» Соломона про всепере-магаючу любов), для розкриття трагізму в’яз-нів, які потрапили в новітній Гетсиманський сад (паралель країни в часи сталінських репре-сій). Ще одна функція біблійних мотивів – про-тиставлення християнських цінностей і жорс-токих реалій тоталітаризму. Узагальнювального значення набуває мі-фологема «хреста» в новелі В. Стефаника «Камінний хрест», що сприймається як символ важкої долі всіх емігрантів, трудівників, які не-суть тяжкість нестатків і відчаю: «І той тяжкий камінний хрест пекельних страждань на землі двигав разом з Іваном Дідухом і цілим народом сам Василь Стефаник, і мусив його тримати на собі все життя, і виніс на високий горб, як на Голгофу» [4, 17]. У структурі твору хрест вико-нує роль символу (пам’ятка про Івана Дідуха, утрачене щастя на рідній землі, важка доля тру-дівників, згадка про емігрантів, які не поверну-лися додому), через який розкривається харак-тер українського селянина, його християнсь-кий світогляд. Сюжет поеми І. Франка «Мойсей» побудова-ний на біблейській оповіді про пророка Мойсея, який вивів свій люд із єгипетської неволі. І. Франко подає її «стиснуто, сконцентровано, ущільнено в часі й просторі»[6, 15]. На думку дослідників [2; 6], письменник звертається до 
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подій Старого Завіту, щоб через призму бороть-би гебрайського народу, його пошуків власного шляху в історії людської цивілізації, висвітлити долю України і її шлях до державності. Пись-менник зображує фактично останні дні христи-янського пророка, акцентуючи увагу більше на становищі народу, який потрібно вивести з не-волі. Отже, І. Франко художньо переосмислив біблійну легенду, трансформувавши її на націо-нальний ґрунт. За її допомогою митець намага-ється пробудити духовне начало українського народу, довести, що «Україна є потенційно істо-ричним народом; українці, як гебреї, вже на до-розі із свого рабства, але поки що терзаються сумнівами та суперечностями» [2, 24]. Біблійні легенди про останні дні життя Ісуса Христа, його розп’яття та воскресіння стали зміс-товою основою драматичної поеми Лесі Україн-ки «Одержима». Сюжет твору охоплює такі події: молитву Ісуса в Гетсиманії, розп’яття на Голгофі та звістку про воскресіння Месії. Однак у центр твору Леся Українка поставила постать Міріам, у якій прочитується один із найдраматичніших новозавітніх образів – Марія Магдалина. Її доля пов’язана із земним життям Ісуса Христа. За Біблією, Магдалина – учениця Ісуса, грішниця, бо сліпо закохана в нього. Месія пробачив її і оздоровив. Леся Українка художньо переосмис-лює євангельський сюжет, зображуючи події через їх сприйняття «одержимою» Міріам, яка оплакує Месію. Біблійна оповідь використана поетесою як вихідний пункт, опора для автор-ського задуму, зміни певних акцентів протосю-жету. Конфлікт поеми базується на зіткненні біблійної (Месія) і жіночої, земної (Міріам) по-зицій щодо основної християнської заповіді – любові до ближнього: загальної любові й всеп-рощення та саможертовної згубної пристрасті й ненависті до ворогів. Релігійний бунт Міріам становить суть нового прочитання письменни-цею біблійного міфу про загибель Ісуса Христа. Літературознавче тлумачення християнсь-ких міфопоетичних парадигм літературних тво-рів дає підстави говорити про продуктивність осмислення міфологічних структур. На цій ос-нові доцільно розробити систему знань, умінь і навичок, якими повинні володіти старшоклас-ники для опрацювання означеного літератур-ного матеріалу. На нашу думку, необхідним є формування в учнів наступних спеціальних компетентностей: 
– розуміти поняття «міфологема», «міфо-логічні структури експліцитного типу», «християнська міфопоетична парадигма»; 

– знаходити у тексті експліцитно виражені біблійні елементи (міфологеми, легенди, сюжети, мотиви, образи) чи паралелі до них; 
– зіставляти авторський варіант використа-них структур з біблійною першоосновою; 
– виявляти смислове наповнення виділе-них одиниць; 
– визначати художню роль біблійних стру-ктур у тексті; 
– використовувати відібрані одиниці для осмислення творчості письменника зага-лом та її місця в контексті певного літе-ратурного напряму, течії чи стилю. Отже, опрацювання значної групи творів з експліцитно вираженими біблійними структу-рами потребує розробки спеціального алгорит-му діяльності вчителя та учнів. Розглянуті в статті теоретичні аспекти проблеми та система компетентностей стануть основою для реаліза-ції цього завдання. Матеріали публікації також можуть бути використані вчителями-словесни-ками для підготовки уроків у 9-11 класах за-гальноосвітньої школи. 
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Сидоренко  Ю .  А .   
ХРИСТИАНСКАЯ МИФОПОЭТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА  

В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ 9-11 КЛАССОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  
ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ И СИСТЕМА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

В статье проанализированы литературные произведения с эксплицитно выраженной библей-
ской составляющей, изучаемые в 9-11 классах общеобразовательной школы. Определены особенности 
представления христианских мифопоэтичных парадигм и их художественная роль в текстах. Разрабо-
тана система компетенций, которую необходимо сформировать у старшеклассников в процессе изуче-
ния художественных произведений с эксплицитно выраженными библейскими структурами. 

Ключевые  слова :  мифологизм, мифологические структуры, эксплицитно мифологизм, ми-
фопоэтическая парадигма, мифологема. 
 
Sydorenko J .   

CHRISTIAN MYTHOLOGO-POETICAL PARADIGM IN BELLES LETTRES WORKS  
OF THE 9-11-TH FORMS OF SECONDARY SCHOOLS: THEORETICAL BASIS  

OF STUDYING AND THE SYSTEM OF COMPETENCES 
In the article a considerable number of belles lettres works with explicit biblical constituents which are 

studied in the 9-11 forms of secondary schools have been analysed. Also some peculiarities of presentation of 
Christian mythological and poetical paradigms have been defined: biblical legends, topics, motives, ideas, 
images and symbols of Christian origi; biblical lexicon and parallels with the events portrayed in the work of 
belles lettres; at the plot level, at the image level, at the problem and image and philosophical level and 
some other levels of the belles lettres works; their artistic role in various texts has also been defined. The 
author delimitates two variants of the use by a writer of Christian paradigms: as drawing parallels with the 
events portrayed and as the content basis of the literary work. In accordance with the above mentioned 
variants belles lettres works with an explicit biblical constituent are grouped and analysed. 

On the basis of the literary criticism analysis a system of special competences has been worked out 
which is necessary to be formed in senior forms pupils in the process of their study of belles lettres works 
with explicitly expressed biblical elements. The system stipulates pupils’ comprehension of theoretical no-
tions and development of their skills and habits to independently define and interprete the explicitly ex-
pressed mythological elements of biblical origin in the text of a belles lettres work. 

The author also points out the practical significance of her research as well as the expediency of creat-
ing at its basis a methodical model of elaborating the above mentioned group of belles lettres works. 

Key words:  mythologism, mythological structures, explicit mythologism, mythologo-poetical para-
digm, mythologeme. Стаття надійшла до редколегії 12.05.2017. 
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Концептуальні засади навчання учнів у по-чатковій школі передбачають урахування віко-вих особливостей молодших школярів. Для за-побігання стресових станів в дітей, Концепцією Нової української школи визначено адаптацій-ний період, який триватиме протягом двох ро-ків – у 1–2 класах. За такого підходу буде ство-рено можливість пристосування дітей до умов шкільного життя, до його норм і вимог, до ак-тивної пізнавальної діяльності, засвоєння знань, умінь і навичок, набуття певного рівня ключових і предметних компетентностей. Оче-видно, що створюючи належні умови для реалі-зації адаптаційного періоду доцільно спиратися на вікові особливості перебігу пізнавальних процесів у дітей 6 – 7 років.  Загальновідомо, що умовою успішної адап-тації дитини до навчання є рівень її готовності до школи. Дослідники пов’язують рівень психо-логічної готовності дитини до школи з рівнем розвитку її пізнавальних функцій (О. Запоро-жець, М. Антропова, А. Круле, Т. Турунтаєва, Р. Буре, Є. Кравцова, Г. Кравцов, Н. Непонящая, Д. Чейли, Н. Гуткина, Л. Венгер, Т. Бабаева та ін). Водночас, результати експериментальних дос-ліджень розвитку пізнавальних функцій пер-шокласників свідчать про те, що досить вели-кий відсоток дітей розпочинає навчання в шко-лі, не маючи для цього необхідного підґрунтя. 

Так, у результаті дослідження шестирічних ді-тей О. Пулявською [ 7] визначено, що понад 70% виявили ознаки несформованості різнома-нітних пізнавальних функцій. Виходячи з того, що для кожного етапу пси-хічного розвитку дитини у першу чергу необ-хідна потенційна готовність комплексу певних мозкових утворень до його розвитку, А. Семе-нович [8], М. Безруких [4] та ін., розкриваючи механізми несформованості провідних пізна-вальних функцій в першокласників наголошу-ють на функціональній незрілості в них кори і регуляторних структур мозку. В результаті об-стеження 50000 дітей 6–7 років М. Безруких [2] було встановлено, що діти приходять в школу вже з істотними проблемами, які викликані до-машнім вихованням, дуже ранньою освітою, обмеженими контактами з однолітками (зникнення «культури подвір’я», де спілкують-ся діти різного віку), заміною спілкування з до-рослими технічними засобами (лише 10% бать-ків читають дітям), зникненням гри як ведучо-го виду діяльності дошкільника, що істотно впливає на розвиток мозку. Діти, навіть, в 3 ро-ки перевантажені у школах раннього розвитку, де розвиток заміщується навчанням читання, лічби тощо; на гру в них лишається 15 хвилин на добу, що шкодить розвитку в дітей уяви. Стурбованість таким ставленням до дітей до-
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НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ З ТОЧКИ ЗОРУ  
ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОГНІТИВНИХ ПРОЦЕСІВ  

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
Дані нейрофізіології та вікової психології підтверджують доцільність і своєчасність подання в 

програмі з математики для 1-го класу геометричних фігур, розгляду ознак і властивостей предме-
тів, узагальнення та класифікації за спільною ознакою. Готовність дитини до абстрагування пев-
них властивостей об’єктів оточуючого світу створює підґрунтя до формування в неї поняття 
числа, виконання з числами арифметичних дій додавання і віднімання, що становить ядро змісту 
математики. Виходячи з особливостей сприймання молодших школярів, а також з того, що систе-
ма опрацювання інформації у дітей ще незріла, потрібне надання учню певної допомоги в опрацю-
ванні навчального змісту, у тому числі, шляхом його унаочнення. Переважання незадовільної уваги 
вимагає забезпечення досягнення учнем успіху, що є потужним мотивом для навчальної діяльнос-
ті; а особливості запам’ятовування навчального змісту вимагають його осмислення, що також 
має бути враховано під час розробки методики навчання певних елементів змісту. 

Ключові  слова :  молодші школярі, вікові особливості, пізнавальні процеси, зміст навчання 
математики, методика навчання математики, початкова школа. 
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шкільного віку з боку дорослих висловлюють психологи і нейролінвісти. Психолог М. Мелія зазначає, що майже з 2-х років батьки почина-ють вчити дитину читання, лічби, і маленькі вундеркінди дивують дорослих своєю навчає-містю. Між тим, всім відомо, що фізіологічною основою інтелекту є мозок людини, а мозок є складною системою, яка складається з множи-ни підструктур, які відповідають за різні проце-си; ці структури формуються в певній послідов-ності. Відомо, що читання і письмо базується на процесах селективної уваги, сприймання та до-вільної регуляції діяльності, які формуються упродовж дошкільного дитинства. Т. Чернігів-ська зазначає, що раннє навчання зміщує акце-нти на розвиток інших відділів мозку на шкоду тим, які мають розвиватися відповідно до віко-вого періоду. Формування механізмів селективної уваги відбувається до 6–8 років; саме селективна ува-га забезпечує аналіз інформації, визначення ознак, без яких неможливі такі види діяльності як письмо і читання. Морфофункціональне до-зрівання кори і глибинних структур мозку, яке відбувається в період від 3 до 6 років, є важли-вою умовою розвитку пізнавальної діяльності дошкільнят. Т. Чернігівська [9], зазначає, що навіть за умов значного розбігу у швидкості розвитку дітей, дуже важливо починати на-вчання тоді, коли мозок готовий для навчання. Якщо навчати дитину читання, коли ще не сфо-рмована селективна увага, то це призводить до механічного читання, читання без розуміння, що, у свою чергу, спричиняє труднощі у навчан-ні в початковій школі. І як зазначає М. Безру-ких, функціональна незрілість кори і регулято-рних структур мозку у дітей, які мають трудно-щі у навчанні, зберігається протягом перших трьох років навчання в школі.  Водночас, науковці зауважують, що залу-чення дитини до всіляких заходів з її раннього розвитку призводить до неадекватності вимог з боку батьків – від дитини вимагають те, що вона поки що не здатна робити. Саме в цьому бачить М. Безруких можливі причини проблем у розвитку дитини, і як наслідок, мовленнєвих атак з боку дорослих, які в свою чергу, гальму-ють функціональний розвиток мозку дитини.  Слід зазначити, що дослідження М. Безру-ких, С. Єфремової [3], А. Фарбер [10] довели, що основною передумовою успішної адаптації шес-тирічних дітей до шкільного навчання є відпо-відність змісту, методів, засобів та організації 

навчання їхнім психофізіологічним та психоло-гічним особливостям, пізнавальним можливос-тям. Тому, метою статті є аналіз даних про осо-бливості перебігу пізнавальних процесів моло-дших школярів, накопичених дослідниками вікової психології та нейрофізіології, які мають бути покладені в основу проектування змісту та сучасних методик навчання математики уч-нів початкової школи. Очевидно, що зміст навчання математики та методика навчання математики має бути обґрунтовані з точки зору вікових можливос-тей когнітивних процесів учнів. Проаналізуємо зміст програми з математики для 1-го класу та методичні підходи до його опанування з точки зору нейрофізіології та вікової психології.  Виходячи з того, що у дітей 5–6 років систе-ма сприймання переходить на якісно інший рівень, існує можливість формування складних еталонів, які містять ієрархічно підпорядкова-ну структуру інтегрованих ознак, що полегшує процес впізнавання і категоризацію на основі не лише сенсорних, а й концептуальних харак-теристик об’єкта (загальні властивості усіх  його варіантів) [1, 361]. За даними М. Безруких, В. Сонькіна та Д. Фарбера у 7–8-річних дітей запам’ятовування та впізнання геометричних фігур відбувається за типом дорослого, оскіль-ки інваріантність впізнання у перцептивній сфері сягає високого рівня до 6 років [1, 376]. Якщо спроектувати цю тезу нейрофізіологів у площину математичного змісту, то очевидною стає доцільність в програмі 1-го класу геомет-ричних фігур, а головне – своєчасність їх подан-ня, оскільки програма радить розпочинати на-вчання в 1-му класі, саме, з вивчення геометри-чних фігур. Ці дані нейрофізіологів демонстру-ють недоцільність розвантаження змістової лінії «Просторові відношення. Геометричні фі-гури», яке відбулося в 2014–2016 роках і було схвалено МОН. Вивчення елементів геометрії в 1-му класі тісно пов’язується питанням взаємного розта-шування об’єктів на площині і у просторі. По-дання у програмі 1-го класу цього навчального змісту ґрунтується на тому, що у сфері просто-рових уявлень до 6 – 7 років формуються струк-турно-топологічні та координатні фактори [8]. І, хоча для кожного етапу психічного розвитку дитини передусім необхідна потенційна готов-ність комплексу певних мозкових структур до його забезпечення, але з іншого боку, повинна бути потреба ззовні до постійного нарощуван-
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ня того чи іншого психічного фактору (А. Семе-нович, Т. Чернігівська). Тому, для розвитку про-сторових уявлень дітей доцільно пропонувати їм відповідні вправи, тим більше, що в 6 років діти добре копіюють геометричні фігури, до-тримуючись їх розміру та пропорцій; штрихи стають більш чіткими й рівними, овали стають завершеними; дітям доступні будь-які графічні рухи, будь-які лінії. Таким чином, знаходимо наукове підтвердження доцільності застосу-вання на уроках математики в 1-му класі всіля-ких зорових, графічних диктантів, копіювання візерунків по клітинках, встановлення законо-мірності у таких візерунках та їх продовження. Звичайно, що дані нейрофізіологів М. Без-руких, А. Семенович та ін. стосуються нормаль-ного розвитку мозкових функцій, без відхи-лень, які викликані у тому числі й раннім роз-витком дітей. Але існують й інші дані – обсте-ження шестирічних дітей, проведене О. Пуляв-ською виявило наявність у 46% учнів, трудно-щів у просторовому розташуванні: справа налі-во, зверху вниз; «дзеркально» відображуючи писали букви та цифри. Н. Корашвілі у дисерта-ції «Влияние особенностей зрительного восп-риятия на овладение графической деятельнос-тью детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста» доведено, що причини труднощів графічної діяльності молодших шко-лярів пов’язані з особливостями розвитку зоро-вого сприймання; одним із виявів труднощів зорового сприймання є феномен дзеркальних рухів, який виявляється у помилках графічної діяльності: реверсії форми, порушення порядку елементів і напрямів написання. Також такий стан щодо написання цифр і букв можна пояс-нити виходячи з досліджень М. Безруких, яка встановила, що хоча діти добре копіюють і штрихи в них стають більш чіткими і заверше-ними, але механізми, які лежать в основі органі-зації зорово-просторової діяльності, дрібної моторки і зорово-моторної функції ще недоста-тньо зрілі. Робота з геометричним матеріалом вдосконалює рухи дитини, тренує зорову па-м'ять і просторове сприйняття, створює основу для успішного навчання написання цифр. Гра-фічні вправи є гарною підготовкою до письма, тим більш, що складність його формування по-в’язано не лише з особливостями розвитку зо-рового сприймання першокласників, а й з не сформованістю дрібних м’язів кисті руки та па-льців, незавершеністю окостеніння кісток за-п’ястя і фаланг пальців, недосконалістю нерво-

во-м’язової регуляції. Так, О. Пулявською вста-новлено, що 61 % шестирічних учнів виявля-ють ознаки несформованості кінестетичних функцій – це діти з недостатнім розвитком дрі-бної моторики пальців рук, тактильного і кіне-стетичного сприймання. А тому, на уроках ма-тематики в 1-му класі доцільно проводити спе-ціальну роботу з розвитку кінестетичних функ-цій учня, що можливо шляхом виконання учня-ми великої кількості практичних вправ з розда-тковим матеріалом – геометричними фігурами різного розміру і кольору, паличками, намисти-нками, ґудзиками, горішками тощо. У 7–8 річному віці висока недиференційо-ваність впізнавання стає на заваді для іденти-фікації деяких букв і цифр, що може бути ви-кликане недостатньою сформованістю їх етало-нів у перцептивній пам’яті, тому при формуван-ні навичок письма цифр, з метою прискорення цього процесу, слід передбачити можливість звірення написаного учнем з еталоном [1, 376]. Крім цього, велике значення мають умови в яких відбувається формування навички письма. Сучасна методика навчання першокласників написання цифр повною мірою відповідає по-радам нейрофізіологів [1, 359]: свідомий аналіз траєкторій кожного руху, виявлення основних орієнтирів руху, включення у загальний кон-текст діяльності з високою ігровою мотивацією.  До 8–9 років у сфері просторових відно-шень формується метричні уявлення та страте-гії оптико-конструктивної діяльності [8]. Це означає, що першокласникам може бути склад-ними питання вимірювання довжини, маси, місткості, часу, що є предметом навчання відпо-відно до програми. Між тим, наявність у про-грамі цих питань викликана потребами практи-чної діяльності дітей та має на меті наблизити навчання математики до їхнього життя. Таким чином, автори підручників, вчителі при розроб-ці систем завдань з опанування учнями понят-тя про основні величини і одиниці їх вимірю-вання, та методики роботи над ними, мають продумати компенсаторні засоби, що полег-шать учням процес сприймання й осмислення навчальної інформації. Це можуть бути практи-чні роботи з виконання вимірювань різними мірками, підведення учнів до потреби обрати певний еталон – одиницю вимірювання, вправ-ляння у застосуванні цього еталону при вимірю-ванні (наприклад, накладання моделей сантиме-тра, крокування моделями сантиметра, вимірю-вання за допомогою саморобної лінійки – риски, 
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яку поділено на сантиметри, і лише потім, вимі-рювання за допомогою мірної лінійки). Зміни в організації системи сприймання, починаючи з 6-ти років, створюють умови для поглибленого сприймання предметів, оперу-вання великою кількістю ознак [1, 362], але аналіз ознак, що лежить в основі категоризації, хоча і досягає певної міри зрілості до 7 років, все ще відрізняється від аналізу в дорослого [1, 376]. Ці дані нейрофізіологів переконують нас у доцільності розгляду в курсі математики 1-го класу ознак і властивостей предметів, уза-гальнення та класифікації за спільною озна-кою, що пропонується в якості навчального змі-сту на початку навчального року.  Між тим, до 6–7 років сфера дії сприймання розширюється на більш абстрактні характерис-тики середовища, його інформаційний компо-нент [1, 365]. Етап переходу системи сприйман-ня на якісно інший рівень організації розгляда-ється нейрофізіологами як сенситивний період розвитку інформаційних процесів, які склада-ють основу пізнавальної діяльності [1, 376]. Таким чином, можна стверджувати, що дитина готова до абстрагування певних властивостей об’єктів оточуючого світу, у тому числі й, до формування поняття числа, натуральної послі-довності чисел, порівняння чисел, складу чисел, виконання з числами арифметичних дій дода-вання і віднімання, що становить ядро змісту математики 1-го класу, навколо якого розгор-таються інші змістові лінії «Вирази. Рівності. Нерівності», «Величини», «Сюжетні математич-ні задачі». У процесі підготовки до введення поняття задачі вчителями широко використовуються всілякі сюжетні малюнки, учні мають їх комен-тувати, ставити запитання, відновлювати поря-док перебігу подій. Між тим, вчителі мають ро-зуміти, що до 6–7 років діти демонструють утруднення при сприйманні та інтерпретації сюжетних (особливо серійних) малюнків [8]. Тому, розробляючи методику навчання учнів розв’язування задач доцільно надавати учням певну допомогу у вигляді інструкцій щодо роз-гляду сюжетних малюнків, ставити запитання відповідно сюжету задачі з метою уявлення учнями ситуації, яка описується в задачі, пропо-нувати їм зробити схематичні малюнки, що ілюструють цю ситуацію. Система опрацювання інформації у 7–8 річ-них дітей ще незріла і до початку навчання в школі її можливості обмежені [1, 376]. Це вима-

гає від авторів підручників, методистів, вчите-ля надання учню певної допомоги в опрацю-ванні навчального змісту, а саме підручники мають містити інформацію у структурованому вигляді, мають містити кольорові виділення, спеціальні позначки, вчитель має дотримува-тись чіткої логіки викладу, підводячи дітей до власних відкриттів; доречно використовувати мультимедійну наочність, яка полегшує осмис-лення навчальної інформації шляхом подання на слайдах структурованого змісту з викорис-танням анімаційних ефектів. У дітей 5–6 років система сприймання пе-реходить на якісно новий рівень; вірогідність впізнавання об’єкта сягає 100 %. У 6 років впіз-навання засноване на виокремленні істотної ознаки, воно вимагає більшого часу та зале-жить від якості зображень. Діти 6–7 років хара-ктеризуються ефективною зоровою диференці-ацією, в них розвинене зорове сприймання [2]. Серед психологічних передумов до навчання вчені виділяють співвідношення зорового і смислового поля, використання символічних засобів [6]. Ці тези, спроектовані у методичну площину, ще раз підкреслюють доцільність ви-користання в процесі навчання всіляких наоч-них засобів, у тому числі й динамічної наочнос-ті за допомогою мультимедійних презентацій.  Особливості пізнавальної діяльності визна-чаються специфікою мозкової організації уваги; в учнів 7–8 років переважає недовільна увага, але і недовільна і довільна увага ще мають риси незрілості, а вже с 9–10 років недовільна увага організовується по типу дорослого [1, 377]. Який висновок з цього мають зробити методис-ти, вчителі, організовуючи навчання в 1–2 кла-сах? Організовуючи діяльність учня на уроці, треба здійснювати впливи на емоції дитини, забезпечувати досягнення нею успіху (що є по-тужним мотивом навчання в початковій шко-лі), заохочувати її, не докоряти за помилки, а робити акценти на досягненнях, використову-вати різноманітні форми роботи на уроці, часто змінювати темп уроку («строкатий» темп уро-ку). Але не слід обмежуватись лише урізномані-тненням форм організації діяльності учнів, при опануванні нового змісту доцільно пропонува-ти учням систему навчальних завдань, яка до-зволить їм без додаткових вольових зусиль «відкрити» нове знання і зробити власним над-банням.  Використовуючи потребу у позитивному емоційному підкріпленні, створюючи умови 
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привабливості пізнавальної діяльності, вчи-тель може використовувати високу пластич-ність мозку дитини для розвитку уваги до на-вчального матеріалу та спрямувати його в рус-ло навчальної мотивації [1, 380]. Слід зазначи-ти, що у дослідженнях Л. Божович, Є. Проскури, В. Філіппової, Л. Венгера та В. Мухіної продемо-нстровано вагомість мотиваційного розвитку дитини, що включає сформованість пізнаваль-них та соціальних мотивів навчання, а наяв-ність загальних пізнавальних мотивів Л. Григо-ровичем віднесено до психологічних передумов готовності дитини до шкільного навчання. Між тим, експериментальні дані, які були отримані на початку 21 століття О. Пулявською [7, 187] свідчать про те, що 35% шестирічних дітей ви-різняються за ознаками несформованості пі-знавальної та навчальної мотивації. Слід зазначити, що довільність, розгляда-ється як одна з передумов навчальної діяльнос-ті (Н. Салміна). Довільна увага пов’язана із здат-ністю здійснювати планування діяльності, ке-рувати активаційними впливами відповідно до задач, які сформульовано у інструкції доросло-го, але не завжди співпадає з бажаннями дити-ни. Між тим, Д. Ельконін [11, 282–294.] включає у психологічну підготовку до школи уміння сві-домо підкорювати власні дії правилу, уміння орієнтуватися на певну систему вимог, що зада-на, уміння уважно слухати і точно виконувати завдання, які поставлено в усній формі, уміння самостійно виконувати завдання за зоровим зразком. Автор зазначає, що новоутворенням, в якому сконцентровано суть психологічної гото-вності дитини до шкільного навчання є здат-ність підкорятися правилам та вимогам дорос-лого. Але за даними експериментального дослі-дження О. Пулявської менш, ніж 35% дітей до-сягає оптимального рівня психологічної готов-ності до школи. Ці діти не вміють виконувати завдання за слуховою інструкцією або за зоро-вим зразком, мають труднощі свідомого підко-рення власних дій правилу, у них недостатньо розвинена сенсорна координація, дрібна мото-рика руки, просторове сприймання, довільна увага [7, 187].  У дослідженнях Л. Венгера і А. Венгера [5, 351–356] встановлено, що дитині для оволо-діння шкільною програмою необхідно мати ряд психологічних якостей серед яких вміння вчи-тися, що включає розуміння цілей, які пропону-ються в школі, розвиток пізнавальних інтересів та формування навичок самоконтролю і само-

оцінки. Схожої позиції дотримується Л. Григо-рович, який до психологічних передумов готов-ності дитини до шкільного навчання відносить розвиток самоконтролю. Між тим, за даним О. Пулявської 47 % шестирічних учнів мають несформовану довільною регуляцією пізнава-льної діяльності – вони виявляють труднощі, які пов’язані з довільною організацією дії у часі, з її плануванням та контролем [7]. Ці дані можна пояснити виходячи з резуль-татів дослідження М. Безруких, якою встанов-лено, що до 7–8 років довільна діяльність, яка організовується за допомогою уваги легко ви-штовхується заняттями, які безпосередньо ці-кавлять дитину, що створює умови вибіркового залучення структур мозку у розв’язанні конк-ретної, специфічної задачі, що тим самим ви-значає успішність діяльності [1, 378]. Таким чином, вчителю потрібно надавати дитині до-помогу на етапі планування дій із розв’язання певного завдання, а на етапі реалізації плану стимулювати дотримання кроків плану. Навчання в школі викликає потребу у до-вільному запам’ятовуванні навчального змісту. Можливість опрацювання і запам’ятовування інформації, обсяг якої постійно зростає, її стру-ктурування відповідно до вагомості та смислу забезпечується включенням в процес запам’я-товування нових механізмів структурно-функціональної організації мозку [1]. Обсяг як зорової, так і слухомовленнєвої пам’яті у дітей достатній вже у 5 років; до 6 років сягає зрілос-ті фактор міцності зберігання необхідної кіль-кості елементів не залежно від модальності [8]. Протягом молодшого шкільного віку відбува-ються суттєві зміни пам’яті дитини: максима-льна довжина безпомилково відновленого тек-стового ряду у дітей 7 років становить в серед-ньому 5,4 символи, у дітей 10 років – 6,4 симво-ли, що наближається до показників дорослої людини [1, 380]. Вибірковість мнемічної діяль-ності досягає оптимального статусу до 7–8 ро-ків [8]. А. Семенович зазначає, що у зоровій па-м’яті дитина, навіть добре утримуючи потрібну кількість еталонних фігур, спотворює їх пер-винний образ, розгортаючи його, не дотримую-чись пропорцій, плутаючи заданий порядок. Між тим, зорові диктанти, графічні вправи, які широко використовуються на уроках матема-тики, дозволить вчителю працювати у напрям-ку розвитку зорової пам’яті молодших школя-рів. Також, проектуючи урок, вчитель має розу-міти, що до 7 років в учнів існують проблеми 
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слухомовленнєвої пам’яті: навіть чотириразове пред’явлення не завжди призводить до повно-цінного утримання порядку вербальних елеме-нтів, має місце заміна еталонів словами, що близькі за звучанням або значенням [8]. Переключення пам’яті від безпосереднього запам’ятовування, що властиве дошкільникам, до опосередкованого конкретними смисловими задачами вимагає засвоєння нових прийомів запам’ятовування на основі осмислення матері-алу, а не його формального повторення [1, 380]. Ця теза нейрофізіологів має бути обов’язково врахована вчителями – навчаючи математики не можна вимагати від учнів механічного зау-чування, навіть таблиць додавання та таблиць множення, засвоєння цього навчального змісту має бути здійснено на основі сформованих при-йомів обчислення, на основі користування різно-манітними раціональними способами відтворен-ня табличних результатів. В основі запам’ятову-вання математичного змісту має бути осмислен-ня його. Саме тому, у навчальній програмі, перед тим, як ввести таблиці чи то додавання і відні-мання чи то множення та ділення, в учнів фор-мується уявлення про сутність арифметичних дій та відповідні обчислювальні навички; отже навчальна програма не вимагає механічного заучування, навіть, табличних випадків. За даними М. Безруких, 60% дітей прихо-дять до школи з несформованим мовленням [2]. У дітей 6–7 років права півкуля, як і у дорос-лих, здійснює повний опис об’єктів, а ліва – у процесі категоризації функціонує подібно до правої [1, 377]; у 7–8 років у організації зорово-просторової діяльності бере участь і ліва, і пра-ва півкуля, в той час як з 9–10-річного віку – переважно права. Відсутність чіткої півкульної спеціалізації виявляється і в характері мозково-го забезпечення вербальної діяльності. У дорос-лих при розв’язуванні вербальної задачі, що пред’явлена у зорові, нервові центри, що беруть участь у мовленнєвій діяльності локалізовані у лівій півкулі, у дітей 7–8-річного віку у цей про-цес включаються обидві півкулі, і до 9–10 років виникають ознаки лівосторонньої локалізації [1, 381]. Навчання математики передбачає опану-вання учнями математичною термінологією, а також процес формування математичних по-нять, вмінь та навичок передбачає пояснення виконуваних дій, обґрунтування власних думок тощо. Але, зважаючи на те, що фонематичний слух формується в дитини до 7 років, квазіпрос-

торові вербальні синтези й програмування вла-сного мовленнєвого висловлювання – до 8–9 років [8], при поясненні виконаного розв’язан-ня, у процесі міркування з розв’язування сюже-тних задач, доцільно надавати учням зразки – схеми міркувань у вигляді покрокових алгорит-мів або квазіалгоритмів.  Мовлення є основою формування мислення дитини, і особливості мовленнєвої діяльності у молодшому шкільному віці визначають специ-фіку розумових операцій. Для 7–8-річних учнів характерне образне мислення, основою якого є зорове сприймання, а засобом – образ. З розви-тком механізмів мовленнєвої діяльності, її ліво-півкульної локалізації і довільності, дитина на-буває здатності виділяти за допомогою верба-льно-логічного мислення, приховані від безпо-середнього сприймання, істотні характеристи-ки предметів та явищ [1, 382]. Вербально-логічне мислення дає можливість учню аналі-зувати предмети і явища, виділяти їх основні, істотні властивості і відношення, послідовно міркувати і робити самостійні висновки. Саме розвиток логічного мислення віднесено Л. Вен-гером і А. Венгером до необхідних психологіч-них якостей для оволодіння шкільною програ-мою [5, 351–356]. У дітей 7–11 років, у підперіоді конкретних операцій за Ж. Піаже, понятійна організація дитиною навколишнього середовища, повільно стабілізується і закріплюється за допомогою створення «угрупувань» (Дж. Флейвелл), які характеризуються появою принципу зберіган-ня (Ж. Піаже); найбільш елементарними угру-пуваннями є операції класифікації і серіації. У дослідженні І. Савич «Соотношение уровней сформированности конкретно-операциональных структур (классификации, сериации, сохране-ния) у дошкольников» показано, що серед 48 дітей від 5,5 до 6,9 років, 12 дітей повною мі-рою володіли операцією класифікації, 23 – опе-рацією серіації, а принцип зберігання був сфор-мований у 6 досліджуваних. Зазначимо, що в основі операцій класифікації і серіації лежать операції аналізу, порівняння, визначення ознак, у тому числі спільних і відмінних, їх узагаль-нення, що створює гарне підґрунтя для оволо-дінням першокласниками математичних по-нять.  Лабораторією нейрофізіології під керівниц-твом М. Безруких доведено, що нові нейронні зв’язки утворюються в мозку протягом всього життя людини, але головне, на що ми маємо 

С в і т л а н а  С КВ О РЦ О В А   Навчання математики з точки зору вікових особливостей когнітивних процесів молодших школярів 



429 № 2 (57), травень 2017 

звернути увагу, що вони утворюються при опа-нуванні нового змісту [2]. З огляду на це вини-кає питання про доцільність розвантаження програми, особливо 1-го класу – дітям потрібно пропонувати новий зміст, відмінний від того, який вони засвоїли у ДНЗ, лише таким чином ми створюємо умови для утворення нових ней-ронних зв’язків у мозку, і загалом розвиваємо когнітивні процеси! Довільна організація діяльності, концент-рація уваги, селективна увага (так потрібна для навчання), обсяг робочої пам’яті далеко не зав-жди є сформованими на початку навчання в школі; залучення нових мозкових структур до організації уваги відбувається до 6–8 років. Ви-ходячи з цього, М. Безруких, наголошує на не-можливості примусу дитини у виявленні вольо-вих зусиль при виконанні діяльності, але підк-реслює необхідність створення умов навчання, які забезпечать його успішність та зацікавлять дитину, підтримують її мотивацію навчання [2]. Отже, вдосконалення початкової математи-чної освіти лежить у площині реалізації сучас-них методик навчання, які забезпечують дити-ні досягнення успіху, а не налаштовують на ме-ханічне зазубрювання, яке вимагає істотних вольових зусиль! Треба звернути увагу на висловлювання М. Безруких про те, що результати дослідження когнітивного розвитку дошкільників й молод-ших школярів, проведеного в останні роки, іс-тотно не відрізняються від результатів аналогі-чного дослідження 2000-го року. Між тим, існу-ють певні розбіжності у даних М. Безруких і да-них, які описані класиками психології. Тому по-трібні порівняльні дослідження щодо вікових особливостей когнітивних процесів в сучасних молодших школярів з особливостями когнітив-них процесів, виявлених у їх однолітків у мину-лому столітті. Від нейрофізіологів і психологів методисти і вчителі чекають конкретних реко-мендацій щодо можливостей засвоєння учнями відповідного навчального змісту та доцільності використання певних методик та засобів орга-нізації навчання в початковій школі. Основною передумовою успішної адаптації дітей до шкільного навчання є відповідність змісту, методів, засобів та організації навчання їх психофізіологічним та психологічним особ-ливостям, пізнавальним можливостям. В ре-зультаті аналізу даних про особливості перебі-гу пізнавальних процесів молодших школярів стає очевидною доцільність і своєчасність по-

дання в програмі 1-го класу геометричних фі-гур, застосування на уроках математики всіля-ких зорових, графічних диктантів, копіювання візерунків по клітинках, встановлення законо-мірності у таких візерунках та їх продовження. Ми впевнилися, що методика навчання першо-класників написання цифр, яка передбачає сві-домий аналіз траєкторій кожного руху, вияв-лення основних орієнтирів руху, включення у загальний контекст діяльності з високою ігро-вою мотивацією, з можливістю звірення запису цифр з еталоном, повною мірою відповідає по-радам нейрофізіологів. Зміни в організації сис-теми сприймання, починаючи з 6-ти років ство-рюють можливості для розгляду в курсі мате-матики 1-го класу ознак і властивостей предме-тів, узагальнення та класифікації за спільною ознакою, що пропонується в якості навчально-го змісту на початку навчального року.  Шестирічна дитина готова до абстрагуван-ня певних властивостей об’єктів оточуючого світу, у тому числі й, до формування поняття числа, натуральної послідовності чисел, порів-няння чисел, складу чисел, виконання арифме-тичних дій додавання і віднімання між числа-ми, що становить ядро змісту математики 1-го класу, навколо якого розгортаються інші зміс-тові лінії «Вирази. Рівності. Нерівності», «Величини», «Сюжетні математичні задачі». Хоча й молодший шкільний вік сенситив-ний для розвитку інформаційних процесів, які складають основу пізнавальної діяльності, сис-тема опрацювання інформації у 7–8 річних ді-тей ще незріла , а це вимагає від авторів підруч-ників, методистів, вчителя надання учню пев-ної допомоги в опрацюванні навчального зміс-ту: підручники мають містити інформацію у структурованому вигляді, мають містити ко-льорові виділення, спеціальні позначки; вчи-тель має дотримуватись чіткої логіки викладу, підводячи дітей до власних відкриттів; доречно використовувати мультимедійну наочність, яка полегшує осмислення навчальної інформації шляхом подання на слайдах структурованого змісту з використанням анімаційних ефектів. З іншого боку, доцільність використання в процесі навчання всіляких наочних засобів про-диктована особливостями сприймання молод-ших школярів. Виходячи з переважання недові-льної уваги, організовуючи діяльність учня на уроці, треба здійснювати впливи на емоції ди-тини, забезпечувати досягнення нею успіху, заохочувати її, не докоряти за помилки, а роби-
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ти акценти на досягненнях, використовувати різноманітні форми роботи на уроці, часто змі-нювати темп уроку (строкатий темп уроку). Змінюючи форми організації діяльності учнів, треба ще й приділити уваги й змістовій органі-зації навчання – пропонувати учням систему навчальних завдань, яка дозволить без додат-кових вольових зусиль «відкрити» нове знання і зробити власним надбанням особистості. З метою забезпечення досягнення успіху вчите-лю потрібно надавати дитині допомогу як на етапі планування дій із розв’язання певного завдання, так і на етапі реалізації плану, стиму-лювати дотримання його кроків. Навчаючи ма-тематики не можна вимагати від учнів механіч-ного заучування; в основі запам’ятовування математичного змісту має бути його осмислен-ня. Отже, вдосконалення початкової математи-чної освіти лежить у площині реалізації сучас-них методик навчання, які забезпечують дити-ні досягнення успіху, а не налаштовують на ме-ханічне зазубрювання, яке вимагає істотних вольових зусиль. Подані вище тези реалізовані у програмі «Математика. 1–4 класи» (О. Онопрієнко, С. Сквор-цова, Н. Листопад), а також у навчально-методичному комплекті «Математика» для 1–4 класів С. Скворцової та О. Онопрієнко: у підруч-никах, навчальних зошитах, розробках уроків для вчителя, які використовуються у масовій практиці впродовж 6 років. Результати ДПА випускників початкової школи, які навчалися за даними підручниками і навчальними зоши-тами, свідчать про високу ефективність упрова-дження методичної системи навчання матема-тики, побудованою з врахуванням вікових особ-ливостей перебігу пізнавальних процесів моло-дших школярів, яка реалізована у навчальних зошитах «Математика. 1–4 клас». Так, наведемо лише результати ДПА по Івано-Франківській спеціалізованій школі І–ІІІ ступенів №11 з пог-либленим вивченням англійської мови. Експе-риментальний 4 В клас (35 учнів, класовод Лу-цька Наталя Іванівна), який навчався матема-тики за навчальними зошитами С. Скворцової та О. Онопрієнко, продемонстрував високий рівень засвоєння математичних знань, умінь і навичок: середній бал по класу становив 10,3. У контрольному 4 Б класі (31 учень), який навча-вся за підручниками М. Богдановича та Г. Лишенка, результати значно нижчі – серед-ній бал 8,2 . 
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Скворцова  С .А .   
ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Данные нейрофизиологии и возрастной психологии подтверждают целесообразность и свое-

временность представления в программе по математике для 1-го класса геометрических фигур, 
рассмотрения признаков и свойств предметов, обобщения и классификации по общему признаку. 
Готовность ребенка к абстрагированию определенных свойств объектов окружающего мира соз-
дает основу для формирования понятия числа, выполнения арифметических действий над числа-
ми, что составляет ядро содержания математики. Исходя, что система обработки информации 
у детей еще незрелая, необходимо оказание помощи в процессе обработки учебного содержания, в 
том числе его наглядное представление, что продиктовано и особенностями восприятия млад-
ших школьников. Преобладание непроизвольного внимания требует обеспечение успеха каждым 
учеником, а особенности запоминания учебного содержания – его осмысления. 

Ключевые  слова :  младшие школьники, возрастные особенности, познавательные процессы, 
содержание обучения математике, методика обучения математике, начальная школа. 
 
Skvortsova S.   

THE STUDY OF MATHEMATICS IN TERMS OF AGE PECULIARITIES  
OF COGNITIVE PROCESSES OF YOUNG PUPILS 

As a result of the analysis of the data accumulated by the researchers of age-old psychology and physiol-
ogy, the peculiarities of the cognitive process of young pupils, which should be used as the basis for creating 
the content and modern methods of studying mathematics for primary school students. The usage of geo-
metrical figures become evident the expediency and timeliness of the presentation in the program for the 
first class. Also advisable to use all kinds of visual, graphic dictations, copying patterns by cells, the estab-
lishment of patterns and their continuation. We made sure that the method of studying first-graders of writ-
ing numbers which involves a conscious analysis of the trajectories of each movement, identifying the main 
directions of the movement, including in the general context of activity with high game motivation, with the 
possibility of comparing the recording of figures with the standard, fully meets the advice of neurophysiolo-
gists. The possibility of deeply perception of objects, operating with a large number of features, is the basis 
for considering, in the course of mathematics of the first class, the attributes and properties of objects, gen-
eralization and classification on a general basis. Six-year-old child is ready to abstract certain properties of 
objects of the surrounding world, including, before forming the notion of number, performing arithmetic 
operations of adding and subtracting numbers, which represents the core of the content of mathematics of 
the 1st class. 

It must be understood that children’s system of processing information is still immature, which requires 
authors of textbooks, methodologists, teachers to provide the student with some help in studying the educa-
tional content, including its visual presentation. On the other hand, the advisability of using all possible vis-
ual means, including dynamic visibility through multimedia presentations, in the course of studying, dic-
tated by the peculiarities of the perception of young pupils. Based on the prevalence of involuntary atten-
tion, organizing the activity of the student in the lesson, it is necessary to influence the emotions on the chil-
dren, ensure achievement of success, encourage them, not reproach for mistakes, but focus on achievements. 
In order to ensure success, the teacher needs to help the child, both at the stage of planning actions from the 
decision of a specific task, and at the stage of implementing the plan, to encourage compliance with their 
steps. You can not demand mechanical memorization from students. In the basis of memorizing the mathe-
matical content should be his understanding. 

Key words:  young pupils, age features, cognitive processes, content of mathematics studies, methods 
of studying mathematics, elementary school. Стаття надійшла до редколегії 02.05.2017 
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За останні роки теоретиків і практиків пе-дагогічної науки цікавить проблема саморозвит-ку молодої людини у професійному середовищі, оскільки здобуті знання і компетентності вима-гають постійного вдосконалення і оновлення протягом професійного життєвого шляху. Про-фесійне саморозвиток майбутнього вчителя по-чаткової школи розглядається нами не як не-змінний, статичний конструкт, а як такий, що знаходиться в постійному поетапному розвитку. І важлива роль у цьому процесі відводиться освітньому середовищу педагогічного коледжу. Дослідників об’єднує думка про те, що про-фесійний саморозвиток − це свідома діяльність, спрямована на вдосконалення своєї особистості відповідно до вимог професії, а, значить, зоріє-нтована на підвищення якості освіти. Проте деякі вчені розглядають професійний самороз-виток як окрему складову системи самостійної роботи майбутніх учителів поряд з самовихо-ванням, самоосвітою та самоактуалізацією (М. Чобітько), а інші − акцентують увагу на те, що самовиховання, самоосвіта, самовдоскона-лення є засобами професійного саморозвитку (Л. Мітіна) Беручи до уваги педагогічний ас-пект дослідження означеної проблеми, визна-чаємо, що професійний саморозвиток майбут-ніх учителів початкової школи − це свідома са-мопізнавальна та самопроектувальна діяль-ність майбутнього вчителя, спрямована на вдо-сконалення своєї особистості відповідно до ви-мог майбутньої професії та самореалізація себе 

як особистості в тій соціальній сфері діяльнос-ті, яка визначає майбутню професію. Таким чи-ном, професійний саморозвиток майбутніх учи-телів початкової школи − це складний, багатог-ранний процес, спрямований на становлення, інтеграцію та реалізацію у педагогічній діяль-ності професійно значущих особистісних рис та здібностей, професійних знань і вмінь майбут-нього вчителя початкових класів. Активізація професійного саморозвитку кожного студента є важливою умовою успішності навчального про-цесу, оскільки суттєво впливає на підвищення рівня пізнавальної та професійної активності майбутнього вчителя початкової школи і ста-вить його в позицію суб’єкта навчального про-цесу, який безпосередньо керує власною пізна-вальною діяльністю та професійно-особистіс-ним становленням. Беручи до уваги, теоретичні розробки уче-них з проблем саморозвитку, нами було деталь-но охарактеризовані критерії і показники сфор-мованості професійного саморозвитку майбут-ніх учителів початкової школи. І виокремлено наступні структурні компоненти професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи: когнітивно-пізнавальний, операційно-діяльнісний, потребово-мотиваційний, рефлек-сивно-ціннісний, соціально-комунікативний. В даній статті поставлено за мету операціоналізу-вати ці компоненти, використовуючи показни-ки сформованості професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи. Під опе-
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КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОГО  
САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
У статті проаналізована компонентна структура професійного саморозвитку майбутніх учи-

телів початкової школи. За допомогою експлораторного факторного аналізу було проведено опе-
раціоналізацію теоретично обґрунтованих структурних компонентів професійного саморозвитку 
та побудовано узагальнений особистісний профіль професійного саморозвитку майбутнього учи-
теля початкової школи. Показано, що виразність таких інтегральних компонентів професійного 
саморозвитку, як операційно-діяльнісний, потребово-мотиваційний, рефлексивно-ціннісний та 
соціально-комунікативний компоненти є середньою, а виразність когнітивно-пізнавального – ви-
сокою. 

Ключові  слова :  професійний саморозвиток, майбутні учителі початкової школи, когнітивно-
пізнавальний, операційно-діяльнісний, потребово-мотиваційний, рефлексивно-ціннісний, соціально-
комунікативний компоненти, методи описової статистики. 
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раціоналізацією мається на увазі визначення поняття (концепта) через вказівку правил фік-сування відповідних емпіричних ознак [1]. Опе-раціональні визначення зв'язують теорію й ем-піричні спостереження. Значення кожного нау-кового поняття повинне бути описане за допо-могою певного тесту, який і буде операцією по його перевірці. Саме операціоналізація й дозво-ляє розкласти теоретичний зміст поняття на емпіричні еквіваленти, доступні для фіксації та виміру. Операціоналізація необхідна для зістав-лення теоретичних понять із фактами, відбит-тям яких вони є, вибору найбільш істотних ознак для вивчення, здійснення виміру дослі-джуваних ознак.  Отже, для кожного компоненту нами було визначено низку параметрів методик, спрямо-ваних на вивчення сформованості професійно-го саморозвитку майбутніх учителів початкової школи. Таких параметрів мало бути не менше трьох. Далі ці показники піддавались експлора-торному факторному аналізу з метою виділен-ня одного фактору, який відповідав конструк-ту, що операціоналізується. В багатовимірній статистиці експлораторний факторний аналіз являє собою статистичний метод, який викори-стовується, щоб розкрити основну структуру великого набору змінних. Його головною ме-тою є виявлення взаємовідносин, що лежать в основі між вимірюваними змінними [2]. Експлораторний факторний аналіз прово-дився методом найбільшої правдоподібності. За результатами експлораторного факторного аналізу розрахувались факторні навантаження для кожного параметра компонента. На основі цих факторних навантажень будувалась форму-ла, яка описувала відповідні компоненти профе-сійного саморозвитку майбутніх учителів почат-кової школи. За формулою розраховували ре-зультати для кожного з досліджуваних, а також нормативні значення, виходячи із нормативних значень для кожного параметра. Тобто згідно цього алгоритми мали інтегральний характер.  Когнітивно-пізнавальний компонент ви-значався наступними параметрами: «Допитли-вість» (методика діагностики особистісної кре-ативності Є. Є. Туник), «Когнітивний компо-нент» та «Гностичний компонент» («Методика діагностики рівня парціальної готовності до професійно-педагогічного саморозвитку»).  Формула для розрахунку рівня когнітивно-пізнавального компоненту мала наступний ви-гляд:  

 КПК = 0,332∙Д + 0,592∙КК + 0,620∙ГК, де КПК – Когнітивно-пізнавальний компонент, Д – Допитливість, КК – Когнітивний компонент, ГК – Гностичний компонент.  Наведена однофакторна модель описувала 60,209% дисперсії початкової матриці даних.  Операційно-діяльнісний компонент визна-чався наступними параметрами: «Організова-ність» (модифікований опитувальник Є. І. Рогова), «Здібності педагога до творчого саморозвит-ку» (однойменна методика І. В. Нікішиної) «Організаційний компонент» («Методика діаг-ностики рівня парціальної готовності до про-фесійно-педагогічного саморозвитку»).  Формула для розрахунку рівня когнітивно-пізнавального компоненту мала наступний ви-гляд:  
 ОДК = 0,426∙О + 0,365∙ЗПТС + 0,295∙ОК, де ОДК – Операційно-діяльнісний компонент, О – Організованість, ЗПТС – Здібності педагога до творчого саморозвитку, ОК – Організаційний компонент.  Наведена однофакторна модель описувала 37,850% дисперсії початкової матриці даних.  Потребово-мотиваційний компонент ви-значався наступними параметрами: «Склад-ність» (методика діагностики особистісної кре-ативності Є. Є. Тунік), «Спрямованість на обра-ну професію» та «Мотивація» (модифікований опитувальник Є. І. Рогова), «Мотиваційний ком-понент» та «Морально-вольовий компонент» («Ме-тодика діагностики рівня парціальної готовно-сті до професійно-педагогічного саморозвит-ку»). 
 ПМК = 0,699∙С + 0,412∙СОП + 0,349∙М + 

 + 0,342∙МК + 0,297∙МВК, де ПМК – Потребово-мотиваційний компонент, С – Складність, СОП – Спрямованість на обрану професію, М – Мотивація, МК – Мотиваційний компонент, МВК – Морально-вольовий компо-нент.  Наведена однофакторна модель описувала 34,863% дисперсії початкової матриці даних.  Рефлексивно-ціннісний компонент визна-чався наступними параметрами: «Уява» (мето-дика діагностики особистісної креативності Є. Є. Тунік), «Інтелигентність» (модифікований опитувальник Є. І. Рогова), «Здатність до само-керування в педагогічній діяльності» (Мето-дика діагностики рівня парціальної готовності до професійно-педагогічного саморозвитку). 
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 РЦК = 0,620∙У + 0,452∙І + 0,377∙ЗСПД, де РЦК – Рефлексивно-ціннісний компонент, У – Уява, І – Інтелигентність, ЗСПД – Здатність до самокерування в педагогічній діяльності.  Наведена однофакторна модель описувала 48,639% дисперсії початкової матриці даних.  Соціально-комунікативний компонент ви-значався наступними параметрами: «Схильність до риску» (методика діагностики особистісної креативності Є.Є. Тунік), «Товариськість» (мо-дифікований опитувальник Є. І. Рогова), «Кому-нікативні здібності» (Методика діагностики рівня парціальної готовності до професійно-педагогічного саморозвитку). 
 СКК = 0,777∙СР + 0,376∙Т + 0,415∙КЗ, де СКК – Соціально-комунікативний компо-нент, СР – Схильність до ризику, Т – Товарись-кість, КЗ – Комунікативні здібності.  Наведена однофакторна модель описувала 48,639% дисперсії початкової матриці даних.  Описові статистики для кожного інтеграль-ного компоненту були наступними (в умовних балах): Когнітивно-пізнавальний компонент (М = 97,136; σ = 11,479); Операційно-діяльніс-ний компонент (М = 33,935; σ = 5,193); Потребо-во-мотиваційний компонент (М = 49,991; σ = 6,506); Рефлексивно-ціннісний компонент (М = 21,449; σ = 4,666); Соціально-комунікатив-ний компонент (М = 26,074; σ = 4,577).  Також були розраховані нормативно-попу-ляційні значення (Мн), виходячи із положень від-повідних психодіагностичних методик (в умов-них балах): Когнітивно-пізнавальний компонент (Мн = 74,444); Операційно-діяль-нісний компонент (Мн = 29,728); Потребово-мотиваційний ком-понент (Мн = 43,161); Рефлек-сивно-ціннісний компонент (Мн = 20,024); Соціально-комунікативний компонент (Мн = 23,074). Якщо порівняти середньогрупові та нормативно-популяційні значення, то можна зробити висновок, що за усіма компонентами професійного саморозвитку майбутнього пе-дагога середньогрупові значен-ня досліджуваних переважають нормативно-популяційні – для когнітивно-пізнавального ком-поненту на 30,5%, для опера-ційно-діяльнісного компоненту 

на 14,2%, для потребово-мотиваційного компо-ненту на 15,8%, для рефлексивно-ціннісного компоненту на 7,1%, для соціально-комуні-кативного компоненту на 13,2%.  Підсумовуючи отримані результати порів-няльного аналізу, побудуємо узагальнений осо-бистісний профіль професійного саморозвитку майбутнього педагога. Цей профіль у вигляді стовпчикової діаграми наведено на рисунку. Як видно з даного рисунка, виразність таких інтег-ральних компонентів професійного самороз-витку, як операційно-діяльнісний, потребово-мотиваційний, рефлексивно-ціннісний та соці-ально-комунікативний компоненти є серед-ньою, а виразність когнітивно-пізнавального – високою. Це очевидно пов'язано з тим, що про-відною діяльністю для досліджених майбутніх вчителів початкової школи виступає навчальна діяльність. Компонентами, яким слід приділити увагу у процесі побудови коректувальної програ-ми, виступають, в першу чергу, рефлексивно-ціннісний, операційно-діяльнісний, потребово-мотиваційний, та соціально-комунікативний компоненти. Самі ці компоненти мають бути підвищені за результатами її проведення, що дозволить вважати цю коректувальну програ-му ефективною. Таким чином, за допомогою експлоратор-ного факторного аналізу було проведено опера-ціоналізацію теоретично обґрунтованих струк-турних компонентів професійного саморозвит-ку та побудовано узагальнений особистісний профіль професійного саморозвитку майбут-нього учителя початкової школи. Показано, що 
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Рисунок 1 – Узагальнений особистісний профіль професійного  
саморозвитку майбутнього учителя початкової школи  

за структурними компонентами П р и м іт к а :  чорна рисочка вказує на середні за нормативами значення  для кожного компоненту  
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виразність таких інтегральних компонентів професійного саморозвитку, як операційно-діяльнісний, потребово-мотиваційний, рефлек-сивно-ціннісний та соціально-комунікативний компоненти є середньою, а виразність когніти-вно-пізнавального – високою. 
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Смолюк  А .  И .   
КОМПОНЕНТНАЯ СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ  

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
В статье проанализирована компонентная структура профессионального саморазвития бу-

дущих учителей начальной школы. С помощью експлораторного факторного анализа была произ-
ведена операционализация теоретически обоснованных структурных компонентов профессио-
нального саморазвития и построен обобщенный личностный профиль профессионального само-
развития будущего учителя начальной школы. Показано, что выраженность таких интегральных 
компонентов профессионального саморазвития, как операционно-деятельностный, потребово-
мотивационный, рефлексивно-ценностный и социально-коммуникативный компоненты является 
средней, а выраженность когнитивно-познавательного – высокой. 

Ключевые  слова :  профессиональное саморазвитие, будущие учителя начальной школы, ког-
нитивно-познавательный, операционно-деятельностный, потребово-мотивационный, рефлексив-
но-ценностный, социально-коммуникативный компоненты, методы описательной статистики. 
 
Smoliuk A.   

THE COMPONENT STRUCTURE OF PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT  
OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS  

The article is devoted to the problem of professional self-development of future primary school teachers, 
which is considered by the author as the complex, polyhedral process, addressed to the incipience, integra-
tion and realization of professionally important personal traits and abilities, professional knowledge and 
skills of future primary school teacher in the pedagogical activities. It was found, that the activation of pro-
fessional self-development of every student is the important condition of success of educational process, be-
cause it significantly influences on the increasing of level of cognitive and professional activity of future pri-
mary school teacher and get him to the position of subject of educational process, who directly manages his 
own cognitive activities and professional personal formation. 

The component structure of professional self-development of future primary school teachers is analyzed 
in the article. By means of exploration factorial analysis the operationalization of theoretical proved struc-
tural components of professional self-development was conducted and the generalized personal profile of 
professional self-development of future primary school teacher was constructed. There is shown, that the 
expression of such integrated components of professional self-development as the operational-active, re-
quire-motivate, reflexive and value and social and communicative is the average, and the expression of cog-
nitive and educational component is high. 

Keywords:  professional self-development, future primary school teachers, cognitive and educational 
component, operational-active component, requires-motivate component, reflexive and value component, 
social and communicative component, methods of descriptive statistics. Стаття надійшла до редколегії 10.05.2017 
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На сучасному етапі розвитку освіти однією з важливих проблем постає питання формуван-ня творчої особистості дитини дошкільного віку. В сучасних концепціях дошкільного вихо-вання зазначено, що дошкільний вік відзнача-ється найбільш фізичним і психологічним роз-витком дитини, а також закладаються основи творчої особистості. Ми підтримуємо думку А. Макаренка, який зазначав, що головні риси характеру дитини проявляються в дошкільно-му віці [8]. З перших днів народження дитини саме родина впливає на її розвиток та станов-лення в навколишньому світі, тому на батьків покладається основний обов’язок – формуван-ня творчої особистості. Аналізуючи історико-педагогічний досвід другої половини XX століття, ми дійшли висно-вку. що проблема формування творчої особис-тості дитини дошкільного віку набула великого значення та розглядалась у працях багатьох видатних педагогів минулого (Е. Аркін, Л. Арт-емова, Г. Ващенко, Д. Дзінтере, Л. Загик, С. Зло-чевський, В. Котирло, Л. Островська, Т. Поні-манська, Г. Рибак, М. Рябухін, А. Степанова, О. Сугак, В. Сухомлинський та інші). Вони напо-лягали на тому, що основи формування творчої особистості закладаються у дошкільному віці. У цій статті вважаємо за потрібне звернутися до досвіду висвітлення родинного виховання ді-тей дошкільного віку та аналізу цієї проблеми педагогами другої половини XX століття. Виховний вплив родини на дитину унікаль-ний, всеохоплюючий, сталий за інтенсивністю і 

результативністю. Він здійснюється безперерв-но, одночасно охоплюючи всі сторони форму-вання творчої особистості, триває багато років, ґрунтується на стійкості контактів. Родинне ви-ховання на всіх історичних етапах було й зали-шається тією складовою загальної системи фор-мування творчої особистості, що викликає зав-жди постійний інтерес у науковців. Для вчених, виховання дитини в родині мало першочергове значення вже тому, що від цього залежить в по-дальшому поява і передача загальнолюдських, національних, сімейних, духовних цінностей. Родина до XIX століття розглядалась як провідна складова суспільства, його прообраз розвитку. Це сприяло тому, що родина, вихо-вання дітей у родині порівняно давно стали об’єктом вивчення, особливо у працях К. Ушин-ського, П. Лесгафта Ф. Каптєрєва, Л. Толстого та інших. У наш час в Україні, як і у світі загалом від-бувається перехід від уяви про родину як осере-дку суспільства до розуміння її самоцінності. Раніше родина була основою суспільних ціннос-тей, сьогодні – основою цінностей родини. Слід зазначити, що сьогодні родина в нашій країні переживає не кращий період. Є певні проблеми в родині, що негативно впливають на сімейну педагогіку: погіршення матеріального стану родини, зростання кількості неповних сімей, зниження народжуваності, відходження сім’ї, падіння авторитету батьків. У зв’язку з цим актуальною є проблема по-силення уваги до питань виховання дітей у ро-
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РОДИНА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ  
ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

У статті висвітлюються теоретичні основи формування творчої особистості дитини дош-
кільного віку, виокремлюються чинники формування творчої особистості. Розглядаються пробле-
ми формування творчої особистості дитини дошкільного віку. Розкривається роль родини у фор-
муванні творчої особистості дитини дошкільного віку. Вказується на зв'язок з такими якостями 
особистості як вигадка, оригінальність, ініціативність, працездатність, творчість. Аналізують-
ся чинники зовнішнього середовища, що можуть впливати як позитивно так і негативно на розви-
ток особистості. Окремо розглядаються чинники родинного середовища, що зумовлюють розви-
ток творчість дітей. Підкреслюється точка зору вітчизняних науковців, які вважають основною 
умовою формування творчої особистості створення умов в родині. Окремо розглядаються чинни-
ки родинного середовища, що зумовлюють високі показники творчості. 

Ключові  слова :  родина, чинники, формування, творчість, творча особистість, дитина ста-
ршого дошкільного віку. 
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дині. Одним із шляхів розв’язання такого стану речей є звернення до історичних традицій, до практики сімейного виховання української ро-дини; аналіз теоретичних положень сімейної педагогіки відомих учених і психологів. На осо-бливу увагу заслуговують питання – як саме теоретичні положення впливали на практику виховання дітей у родині в різні історичні пері-оди розвитку України. На виховання дітей у родині впливали: народна педагогіка; наукові положення, обґрунтовані вітчизняними і зару-біжними педагогами, психологами, які в своїх працях висвітлювали проблеми родинних від-носин в ній, все те позитивне і негативне, що впливало на життя в родині та виховання дітей дошкільного віку. Відомі науковці стверджу-ють, що сім’я є позитивним чинником розвитку творчої особистості. В своєму дослідженні ми виходимо з того, що структура родини – це її склад, сукупність взаємостосунків, єдність та функціонування. Не викликає сумніву положення про те, що діти можуть повністю розвивати і виявляти твор-чість за умови підтримки родини. Це стає особ-ливо зрозумілим, якщо порівняти досягнення дітей, які виховувались у повних родинах, з ді-тьми, що виросли сиротами. Природно, що гір-ші умови, в яких виростає дитина, то більше відхиляється від норм його розвиток. «Люди, які не мали в дитинстві батьківсь-кої і сімейної любові з віком ставали нещасли-вими. Недаремно вдівство і сирітство здавна вважали великим і непоправним горем. Образи-ти сироту чи вдову означало здійснити один із самих смертельних гріхів. Підростаючи і стано-влячись на ноги, сироти ставали звичайними мирянами, але рана сирітства ніколи не зарос-тала в серці кожного з них» [2, 112]. Відомий вчений І. Кон указує на те, що зна-чення родини як первинної складової суспільс-тва і важливого чинника соціалізації важко пе-реоцінити. Твердження про втрату значення родини на сьогодні безпідставні і не врахову-ють головних обставин: тільки безпосередня батьківська ласка і душевне тепло, піклування можуть зігріти душу особливо у перші роки життя; саме в родині здійснюється контакт не тільки дітей і батьків, дітей і дорослих, але і дітей різного віку і статі між собою. Саме в ро-дині діти звикають до складного життя дорос-лих. І. Кон звертає увагу на те, що без батьківсь-кої уваги, діти відстають у загальному розвит-ку від своїх однолітків. На його думку, це пов’я-

зано з тим, що вони практично ізольовані від відвертих розмов, роздумів і аналізу життєвих ситуацій дорослих. У подальшому у них виника-ють труднощі з появою окремих, раніше не ві-домих сторін життя і стосунків між людьми (наприклад, стосунки між дорослими на робо-ті); батьківські почуття і піклування про дітей – природні людські почуття, що збагачують інди-віда як особистість [3]. Важливе значення в системі родинного ви-ховання посідають питання моделі родин, які включають: склад сім’ї, а також функціонуван-ня сім’ї, де важливим є: стосунки між батьком і матір’ю та їх вплив на виховання дітей, роль матері у вихованні дітей, роль батька у вихо-ванні дітей. На наш погляд, результативність родинно-го виховання визначається тим, наскільки діти самостійно володіють досвідом людського жит-тя і здатні приймати зміни, що відбуваються в суспільстві, створювати новітні технології. Проблема формування творчої особистості дитини дошкільного віку була і залишається в центрі уваги багатьох учених (О. Авраменко, Н. Бодаренко, Н. Гавриш, М. Головко, О. Кузьмі-на, Т. Кунько, О. Малигіна, М. Савченко та ін.), які продовжують вивчати питання творчості. Наукові праці педагогів, психологів сучасності дозволяють нам визначити актуальність та пріоритетність питання, звертаючись до досві-ду вивчення проблеми формування творчої особистості дитини в родині. На думку вчених, це відкриває перспектив-ні можливості для формування та розвитку пе-редумов активної та творчої майбутньої вироб-ничої діяльності особистості. Саме творча осо-бистість сприятиме бурхливому соціальному та науково-технічному прогресу. Протягом усього життя людини відбува-ється її розвиток, але основні зміни цього про-цесу приходяться на дошкільний вік. На думку відомого педагога Т. Поніманської: «Від інших вікових періодів дошкільне дитинство відріз-няється тим, що забезпечує загальний розви-ток, який є основою формування творчої особи-стості» [18]. На наш погляд, однією з найбільш вагомих, недостатньо вирішених проблем формування творчої особистості дитини дошкільного віку є питання її творчого розвитку в родині. У педагогічних журналах («Дошкільне ви-ховання», «Дошкольное воспитание», «Семья и школа» та ін.) друкуються статті провідних пе-
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дагогів та науковців (Г. Годиної, О. Деркач, Л. Загік, О. Михєєвої, З. Наумової, М. Рябухіной, Т. Семененко, А. Степанової, О. Сугак, М. Тимофій, О. Урбанської та ін.), які здійснюють свій внесок у прогресивну педагогічну думку досліджуючи творчість дітей. Чимало уваги приділяється проблемі підвищення педагогічної, культурної та естетичної просвіти батьків, що суттєво вплинуло на виховання і розвиток дітей та їхні взаємовідносини в родині. У статті «Батьки як вихователі» в журналі «Семья и школа» наводиться приклад вихован-ня дітей у родині. Наголошується, що мета ро-динного виховання, перш за все, передбачає зміцнення здоров’я дитини, розвиток розумо-вих здібностей, становлення поглядів та пере-конань, які відповідали б моральним принци-пам суспільства, формування творчості, відпо-відальності, почуття товариськості, доброти, чесності та працьовитості. Важливою умовою успіху виховання, на думку вчених, є те, що ба-тьки повинні володіти знаннями з педагогіки, психології та вміло їх застосовувати у своїх ро-динах. Варто зазначити, що дошкільний вік є оп-тимальним періодом для творчого розвитку та виховання особистості. На думку вчених, у цьо-му віці дитина не тільки пізнає зовнішні наявні властивості предметів, але й може засвоювати уявлення про загальні зв’язки, які є основою природних явищ, отримує змогу аналізувати певні дії. Тому, слід зауважити, що у формуван-ні творчої особистості важливого значення на-буває розумовий розвиток дитини дошкільного віку. Стосовно цього питання провідний педа-гог О. Авраменко зазначає: «Можливості дити-ни у навчанні безмежні, однак, маючи від наро-дження певні задатки, вона може розвинути їх лише у належно організованому середовищі. Дошкільник має багато специфічних якостей, які допомагають йому активно сприймати світ: підвищену здатність до сприйняття, запам’ято-вування, збереження інформації, впорядкуван-ня і творчого використання матеріалу» [18].  Відомий чеський педагог Я. Коменський наголошує на тому, що родина є основою у на-вчанні дитини і називає материнську школу ту послідовність і суму знань, яких набуває дити-на з рук і вуст матері найціннішими, так як уро-ки матері без перерви в розкладі і без вихідних і канікул [18]. Перелік близьких дитині людей до яких вона чутлива у процесі виховного впливу виді-

ляє О. Леонтьєв. На його думку дитина в перші роки не сприймає зауважень,умовлянь, порад вихователя, незнайомих людей. Для дитини дошкільного віку авторитетне – «Мама сказа-ла», «Так звелів тато». Немає таких якостей осо-бистості, у формуванні яких не брала б участь родина, дідусь, бабуся, брати та сестри. Дитина бачить приклад, поведінку батьків, їх взаємо-відносини, елементи творчого співробітництва, будує свою поведінку на основі наслідування відповідно до своєї статі. Мета статті – висвітлити проблеми форму-вання творчої особистості дитини дошкільного віку в родині, виокремити та проаналізувати чинники формування творчої особистості. Засвоєння дитиною надбань людської ку-льтури не можна звести до формування окре-мих знань, умінь і навичок, адже це більш гли-бокий процес, що разом із розвитком спеціаль-них здібностей вимагає становлення таких осо-бистісних якостей (самостійність, відповідаль-ність, ініціативність), що характеризують спря-мованість особистості, визначають її суб’єктну позицію, вектор особистісної самореалізації у творчості й у житті в цілому (І. Бех, С. Рубін-штейн, О. Смирнова, В. Сухомлинський та ін.). Вказуючи на різноплановість й локальність досліджень феномена творчого розвитку дити-ни, вони зазначають, що це утруднює більш широкий погляд на становлення творчої особи-стості в контексті органічного зв’язку творчос-ті, виховання й соціалізації як невід’ємних чин-ників цього процесу (С. Сисоєва). Науковці справедливо відзначають особли-ву чутливість дитини-дошкільника до системи педагогічних впливів з боку світу дорослих (І. Бех, Г. Бєлєнька, А. Богуш, Л. Виготський, О. За-порожець, О. Кононко, С. Ладивір, В. Сухомлин-ський, Т. Піроженко та ін.). З огляду на це три-валий час у практиці вітчизняної дошкільної освіти культивувалося ставлення до дошкіль-ника лише як до об’єкта педагогічного впливу. Формування творчої особистості дитини старшого дошкільного віку розглядається нами на основі загальних закономірностей, зокрема тих, що стосуються процесу сприйняття довкіл-ля, характеру осмислення інформації про нього, системи ціннісних орієнтацій. Дії педагогічних законів у навчально-виховному процесі визна-чаються науковцями як педагогічні закономір-ності, що також мають об’єктивні, суттєві, стій-кі та повторювальні зв’язки між структурними компонентами цього процесу і сприяють його 
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ефективному функціонуванню (С. Гончаренко, О. Кучерявий, П. Підласий, В. Сластьонін, Г. Щука та ін.). Батьки – головні природні вихователі ди-тини. Основний чинник у формуванні творчої особистості – це виховний клімат родини. Рідна домівка – не тільки місце проживання, дах над головою, а й родинне вогнище, місце захисту від життєвих негараздів. Батьки є першим сус-пільним середовищем дитини, а родина – про-відним інститутом формування творчої особис-тості. Батьки першими розкривають маленькій людині предметний світ і надають йому емо-ційного забарвлення. Через життя в родині формується ставлен-ня до людей, речей, самого себе, виробляються ідеали та цінності розвиваються творчі здібно-сті. Любов дитини до батьків, дідуся, бабусі, сестер, братів виступає гарантом емоційного благополуччя творчого розвитку. Дитині мало просто того, щоб її любили. Вона потребує підт-римки на всіх періодах дитинства. Глибокий, постійний контакт їх з дитиною – необхідна умова формування у будь-якому віці творчої особистості. Вислів «діти – копія сім’ї» найбільш точно передає зміст орієнтації дитини на творчість, яка характерна для її родини. В кожній родині свої уявлення про творчість, свої пріоритети і моральні цінності: в одній на високий щабель поставлені доброта, милосердя, гуманність, в інших – навпаки, панує культ жорстокості. Відомий педагог практик В. Сухомлинський відзначає, що «… сім’я – це повноводна річка, водами якої живиться держава» [14]. У родині шліфуються найтонші грані людини – громадя-нина, людини – трудівника, людини – культур-ної особистості, творчої. А. Макаренко, звертаючись до батьків, на-голошує: «Ваша власна поведінка – найголовні-ша річ. Не думайте, що ви виховуєте дитину лише тоді, коли з нею розмовляєте, повчаєте або караєте. Ви виховуєте її у кожний момент вашого життя» [8]. Проте, сучасна українська родина зосере-джена на економічній площині життя. Гроші витісняють з нашого життя усталенні цінності. Батьки живуть суєтно, вони переобтяжені бу-денними справами. Затьмарені економічними проблемами, вони мало спілкуються з дітьми не говорять про те, що вони їх люблять. Розумна батьківська любов повинна базу-ватися на взаємній довірі. Ні син, ні доня з ран-

нього дитинства не повинні таїти від батьків найменші хвилювання своєї душі, щоб саме до батьків бігли діти зі своїми радощами, невдача-ми, із визнанням своєї провини, за порадою, співчуттям, з досягненнями. Батьки не повинні прагнути задовольнити всі, навіть найменші забаганки і бажання дити-ни. Це викликає егоїзм що у перспективі може негативно позначитися на стосунках у родині. Тато, мама, дідусь, бабуся не повинні відш-товхувати дитину надмірною суворістю, не ви-кликати страх від спілкування з ними, це може стати однією з причин, відчуження і створити у майбутньому прірву між рідними людьми. Ніколи не виявляйте байдужості до справ дитини і тоді вона зможе фантазувати творити нове, цікаве. У своєму дослідженні ми виходимо з того, що структура родини – це склад родини, сукуп-ність взаємостосунків, а також спосіб забезпе-чення її єдності та функціонування. Не викли-кає сумніву положення про те, що діти можуть повністю розвивати і виявити творчі здібності, за умови зростання у відповідному соціальному середовищі. Природно, що гірші умови, в яких виростає дитина, негативно впливають на формування творчої особистості. Дитинство – найважливі-ший період людського життя, не підготовка до майбутнього життя, а справжнє, яскраве, само-бутнє, неповторне життя. Вся таємниця родинного життя в тому й полягає, щоб дати дитині можливість самій ро-звиватися, робити все самій: дорослі не повинні забігати і нічого не робити для зручності й за-доволення особистості, а завжди ставитись до дитини з першого дня появи її на світ, як до лю-дини, з повним визнанням її особистості – вва-жав П. Лесгафт. Проблема творчості органічно пов’язана з розв’язанням питання про практичне відно-шення людини до світу: чи є людина пасивним споглядачем подій, що відбуваються навколо неї, або ж є творцем, що цілеспрямовано змінює світ та створює нові об’єктивні умови життя і розвитку. Творчість починається тоді, коли ре-зультатів неможливо досягти лише завдяки логіці – це сприяє пошуку нових підходів у роз-в’язанні поставлених завдань. У процесі творчо-сті особистість отримує додаткові можливості для реалізації своїх сил, здібностей. Найголов-ніше, що цей процес відбувається з ініціативи дитини. 
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В родині з монотонністю домашнього побу-ту дитина відчуває емоційний голод. Діти за самою своєю природою надзвичайно вибагливі до вражень. Їм усе мало, їм хочеться брати участь в різних подіях, справах, радісних хви-люваннях. Вдома повинно бути цікаво. Родина має давати добру поживу дитячій уяві й почут-тя творчості. Якщо ж вона живе у стані незадо-волення, реакція може бути непередбаченою. Дитина починає бити, ломати іграшки, агресив-но відноситися до однолітків. Ми вже відзначали, як багато важать для дитини авторитет дорослої людини її творчий підхід до вирішення складних питань. Як він допомагає формуванню поглядів і переконань, як сприяє становленню її самостійних мірку-вань. Для них можливість щось робити самос-тійно особливо важлива. Знань у дітей дошкі-льного віку, ще обмаль. Та цей недолік компен-сується бажанням їх набути. Крім того, батькам завжди можна підібрати такі творчі завдання, для розв’язання яких досить мінімум знань. Заняття творчістю, доцільно включати до спеціально організованої гри. Дітям потрібні заняття, організовані як гра з невеликою кіль-кістю учасників. І ці заняття повинні проводи-ти самі батьки. Перш за все це читання дитячих книжок, які сприяють організації занять з діть-ми творчістю (Аліса в країні чудес, Лікар Айбо-літ, Маленький принц, Вінні-Пух). Рідні повинні перечитувати з дітьми добре знайомі дитячі книжки і виділяти в них прийо-ми, використані для створення казкових і фан-тастичних ситуацій. Наступний крок – віднахо-дження винаходів, в основі яких лежить анало-гічний прийом (Баба Яга, Горбоконик). Головне призначення казок і фантастичних пригод при підготовці до творчості – створення умов для набуття вміння виділяти у винаходах прийоми, використані для їх створення. А та-кож тренування здатності знаходити аналогії, без яких неможлива ніяка творчість. Систематичне читання дитячої художньої літератури дуже важливе для підготовки дітей старшого дошкільного віку до творчої діяльно-сті. Читання дитячої художньої літератури дос-тупне всім членам родини. Родина – колиска духовного народження дитини. Різномаїття стосунків між її членами, безпосередність почуттів один до одного, вели-ка кількість різних форм виявлення цих почут-тів, жива реакція на найдрібніші деталі поведі-нки дитини – все це створює максимально 

сприятливе середовище для творчого форму-вання для нагромадження фактів і спостере-ження, що перетворюються у нову неповторну особистість. Родинне виховання, завжди досягає свого повного довершення тоді, коли воно здійсню-ється у нерозривній єдності з педагогічним впливом дошкільного навчального закладу та громадськості, а основою формування творчої особистості виступає родинна. Родинне вихо-вання повинно духовно збагачувати дитину, формувати її як творчу особистість, впливати на її розвиток, пробуджувати добрі почуття, сприяти виробленню морально-етичних норм співжиття у суспільстві, формувати майбутньо-го громадянина незалежної держави України. Як складову частину родинного виховання Г. Ващенко розглядає виховання поваги до ба-тьків і старших. Розлад у родинних взаєминах, на його думку, не тільки заслуговує на осуд. Він підриває педагогічні позиції сім’ї, вкрай негатив-но впливає на виховання потомства, ускладнює стосунки між батьками та дітьми, сіє ворожнечу між рідними, знецінює високі духовно-моральні вартості, ослаблює міць держави, нації [18]. Дієвим чинником родинного виховання є спільна трудова діяльність батьків і дітей. Ді-тей слід залучати до родинної праці, вони по-винні мати конкретні трудові обов’язки, які відповідають їх віковим можливостям. Така співпраця дітей з батьками має сильніший ви-ховний вплив, ніж словесні повчання і сприяє розвитку творчих здібностей. Справжнім авторитетом користуються ба-тьки, які сумлінно ставляться до праці, до сі-мейних обов’язків, активні в громадському житті. Такі батьки уважні до дітей, люблять їх, цікавляться їхніми справами, поважають їх людську гідність, водночас виявляючи до них належну вимогливість. Родинне виховання розпочинається з лю-бові до дитини. Педагогічно доцільна батьків-ська любов – це любов до дитини в ім’я її май-бутнього, на відміну від любові в ім’я задово-лення власних швидкоплинних батьківських почуттів. Сліпа, нерозумна любов деформує у свідомості дітей систему цінностей, породжує утриманство. У дітей формується зневага до праці, не розвивається почуття вдячності, без-корисної любові до батьків та інших членів ро-дини. На нашу думку, чинниками формування творчої особистості старшого дошкільника ви-
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ступають: інноваційний режим роботи дошкі-льного навчального закладу, що забезпечує здійснення освітнього процесу з орієнтацією на індивідуальні можливості і потреби дитини; новаторська позиція педагогів дошкільного навчального закладу, готових до впровадження технології формування творчої особистості ди-тини; створення творчого простору занять, по-родження ситуації успіху, відчуття позитивної взаємозалежності в колективі вихованців, реф-лексивно-оцінна діяльність дітей як спосіб осо-бистісного просування в творчій діяльності; взаємозв’язок із родинами вихованців для за-безпечення наступності в реалізації завдань формування творчої особистості. Характеристику закономірностей творчого розвитку дітей старшого дошкільного віку не можна відокремлювати від чинників, що впли-вають на становлення і розвиток дитячої твор-чості. Осмислення чинників у сукупності з на-званими закономірностями важливе для психо-лого-педагогічних умов формування творчої особистості старшого дошкільника в родині. 
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О л е кс а н д р а С О К О Л О В СЬК А  Родина як чинник формування творчої особистості дитини старшого дошкільного віку 

Соколовская  А .С .   
СЕМЬЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В статье освещаются теоретические основы формирования творческой личности ребенка 

дошкольного возраста, выделяются факторы формирования творческой личности. Рассматрива-
ются проблемы формирования творческой личности ребенка дошкольного возраста. Раскрывает-
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У руслі нової освітньої стратегії, коли од-ним із найважливіших визнається виховання у студентів національно-патріотичної самосвідо-мості та створення умов для саморозвитку та творчої самореалізації особистості, змінилося відношення до підготовки вчителя до майбут-ньої професійної діяльності. У суспільній свідо-мості починає формуватися розуміння того, що 

без національно-патріотичного виховання мо-лоді неможливо збереження й множення інте-лектуального і творчого потенціалу країни. Аналіз філософських, психолого-педагогічних, музично-педагогічних, музикознавчих науко-вих праць переконує, що проблема організацій-но-педагогічих умов формування основ патріо-тичного виховання у студентів на засадах інте-

О к с а н а  СТ РІ Х А Р  •  Організаційно-педагогічні умови формування основ  патріотичного виховання у студентів на засадах інтеграції 
ся роль родственников в формировании личности ребенка дошкольного возраста. Указывается на 
связь с такими качествами личности как выдумка, оригинальность, инициативность, работоспо-
собность, творчество. Анализируются факторы внешней среды, которые могут влиять как поло-
жительно так и отрицательно на развитие личности. Отдельно рассматриваются факторы 
семейной среды, обусловливающие развитие творчества детей. Подчеркивается точка зрения 
отечественных ученых, которые считают основным условием формирования личности создание 
условий в семье. Отдельно рассматриваются факторы семейной среды обусловливающие высокие 
показатели творчества. 

Ключевые  слова :  семья, факторы, формирования, творчество, творческая личность, ребе-
нок старшего дошкольного возраста.  
Sokolovska A.  S .   

THE FAMILY AS A FACTOR IN THE FORMATION CREATIVE OLDER  
THE CHILD OF PRESCHOOL AGE 

The article elucidates the theoretical basis for the formation of the creative person of the child of pre-
school age, factors of formation of the creative person are allocated. The problems of formation of the crea-
tive person of the child of preschool age are considered The role of relatives in shaping the personality of a 
child of preschool age is disclosed. It indicates the connection with such personal qualities as fiction, origi-
nality, initiative, efficiency, creativity. Factors of the external environment, which can influence, are ana-
lysed, as it is positive and negative on the development of the personality. Separately the factors of the fam-
ily environment causing the development of the creativity of children are considered. The point of view of 
domestic scientists who consider the main condition of formation of the personality creation of conditions in 
a family is emphasized. The factors of the family environment, which determine the high rates of creativity, 
are considered separately. 

Keywords:  family factors, formation, creativity, creative person, a child under school age. Стаття надійшла до редколегії 01.05.2017  УДК 372.878 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ  
ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

У СТУДЕНТІВ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРАЦІЇ 
У даній статті досліджено організаційно-педагогічні умови формування основ патріотичного 

виховання у студентів на засадах інтеграції. Досліджено, що для виявлення організаційно-
педагогічних умов, необхідних для формування основ патріотичного виховання у студентів, крім 
всебічного аналізу феномена, потрібно виявити системо утворюючі якості у їх структурі, детер-
мінанти їх розвитку, необхідне з'ясування того, що вже напрацьовано по цій проблемі в сфері зага-
льної й спеціальної музичної освіти. Проаналізовано, що організаційно-педагогічні умови формуван-
ня патріотичного виховання студентів засобами музичного мистецтва повинні підкорятися за-
значеній логіці: від теоретичних знань про сутність музичних знань – до розробки зовнішніх обста-
вин їх розвитку. 

Ключові  слова :  патріотичне, виховання, студент, музика, мистецтво, умови, освіта. 
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грації є багатогранною і неоднозначною, вона привертає увагу дослідників, зокрема, до таких її аспектів: осмислення сутності і змісту смаку (В. Ніколко, Г. Рид та ін.), її природи (А. Мене-гетті, Я. Пономарьов, А. Шумілін та ін.); форму-вання музично-естетичного смаку (Н. Гузій, Н. Кичук, О. Лук та ін.); розвитку особистості у творчій діяльності (О. Матюшкін, В. Шубинсь-кий та ін.); формування творчих здібностей у педагогічній практиці (І. Глібов, О. Олексюк, Г. Падалка, О.Рудницька, Г. Ципін, Б. Яворський та ін.) та музикознавстві (І. Арановський, Л. Ма-зель, В. Медушевський, Є. Назайкінський та ін.).  Про актуальність проблеми модернізації педагогічного процесу в музичному навчанні з урахуванням сучасних вимог інтеграції в педа-гогіці і врахуванням психологічних аспектів навчання музичному мистецтву говорить зрос-тання кількості експериментальних програм. Утім, більшість з них націлені на викладання в загальноосвітніх навчальних закладах. При цьому недостатньо приділено уваги саме студе-нтам. Ця педагогічна реальність вимагає від вищих навчальних закладів підготовки вчите-лів високої кваліфікації, які зможуть через му-зичне мистецтво привити учням почуття націо-нальної гідності.  Проблеми підготовки вчителя музики, роз-витку музичного мистецтва, музичної педагогі-ки, інтеграційного освоєння мистецтва взагалі, й музики зокрема, присвячена значна кількість наукових праць видних учених, у їх числі: Л. Архімович, О. Бенч-Шокало, Н. Герасимова-Персидська, С. Горбенко, М. Гордiйчук, М. Грiнченко, М. Загайкевич, Е. Зинькевич, Н. Королюк, А. Лащенко, І. Ляшенко, А. Марти-нюк, Г. Падалка, О. Рудницька, М. Чрепанін, О. Щолокова та ін. Однак ці дослідження не охоплюють усіх аспектів проблеми, поза увагою дослідників лишається специфіка формування основ патрі-отичного виховання у студентів на засадах ін-теграції, зокрема обґрунтування теоретичних засад, педагогічних умов і відповідних методик.  Довголітні спостереження в ході педагогіч-ного експерименту за студентами, що освою-ють музичне мистецтво по програмах, заснова-них на принципі інтеграції, а також аналіз пере-дового науково-педагогічного досвіду (включа-ючи й професійну підготовку й перепідготовку фахівців – учителів музичного мистецтва) у ру-слі інтеграційних процесів дозволяють говори-ти про безсумнівний позитивний вплив засто-

сування принципу інтеграції на якість освіт-нього процесу. Суспільно-політичні віяння двох останніх десятиліть ХХ – першого десятиліття ХІХ ст. (перебудова, демократизація, здобуття незале-жності України, регіоналізація суспільства то-що) не обійшли стороною музичну освіту, як введення в репертуар національно-патріотичної музики, позбавляючи тим самим у ході процесу виховання особистості учня дотику до загаль-нолюдських високих морально-естетичних іде-алів, цілей, норм і правил життя. Немаловажне значення в цьому зв'язку, як ми вважаємо, має інтегрований підхід, при якому музичні твори розглядаються в єдиному комплексі з творами літератури і мистецтва. Це надзвичайно важли-во в педагогічному відношенні, тому що й у на-ціональному мистецтві органічно поєднуються зоровий, словесний і звуковий початки. Такий підхід сприяє більш глибокому розумінню тво-рів патріотичного змісту та виховання націо-нально-патріотичної самосвідомості студента. Метою цієї статті є обґрунтування органі-заційно-педагогічних умов формування основ патріотичного виховання у студентів на заса-дах інтеграції. Для виявлення організаційно-педагогічних умов, необхідних для формування основ патріо-тичного виховання у студентів, крім всебічного аналізу феномена, потрібно виявити системо утворюючі якості у їх структурі, детермінанти їх розвитку, необхідне з'ясування того, що вже на-працьовано по цій проблемі в сфері загальної й спеціальної музичної освіти. Крім того, потрібно з'ясувати, що в сучасній педагогічній та психологі-чній науці мається на увазі під поняттям «умови». У психолого-педагогічній літературі, під умовами розуміються ті відносини предмета до навколишніх його явищ, без яких він виникну-ти й існувати не може. Педагогічні умови ви-значаються як обставини процесу навчання й виховання, які забезпечують (обумовлюють) досягнення поставлених педагогічних цілей. При цьому зовнішні умови, впливаючи на про-цес становлення й розвитку тих або інших стру-ктур особистості, переломлюються через її вну-трішній зміст [7]. Варто розрізняти педагогічні умови й фак-тори. Основний зміст категорії «фактор» поля-гає в тому, що ця категорія позначає рушійну силу педагогічного процесу й визначає його характер, а педагогічні умови – це супутні фак-торові обставини, які сприяють (або протиді-
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ють) прояву педагогічних закономірностей, обумовлених дією педагогічних факторів [3]. Таким чином, будучи однією з філософсь-ких категорій, умови виражають відношення предмета до оточуючих його явищ, без яких він існувати не може. З різноманіття об'єктивного світу, щодо зовнішнього предмету, до умов від-носяться ті обставини, які забезпечують виник-нення, існування, розвиток явища або процесу. Як методологічна основа виявлення й створен-ня умов відзначається необхідність пізнання закономірностей самого предмета, явища, ви-значення сприятливих і несприятливих факто-рів його існування. Відповідно до цього, виявлення організа-ційно-педагогічних умов формування патріоти-чного виховання студентів засобами музичного мистецтва повинне підкорятися зазначеній ло-гіці: від теоретичних знань про сутність музич-них знань – до розробки зовнішніх обставин їх розвитку (від того, «що є» музичні знання – до того, «як можливо», «як слід» їх розвивати). Ця логіка відбиває взаємозв'язок теоретичного й нормативного знання, рух від «опису» явища до «приписання» певних дій з ним. У педагогічній літературі відзначається та обставина, що педагогічні умови є реалізацією педагогічних принципів у практиці навчання й виховання. Принципи, у свою чергу, виводяться з педагогічних законів і закономірностей.  У контексті нашого дослідження необхід-ний більш докладний аналіз двох тенденцій у сучасній музичній освіті. 1. Ціль музичної педагогіки – розвинути у студента «сприйнятливість до музичної краси до ступеня ясно усвідомлюваного національно-го ідеалу». Його формування можливе тільки на основі сприйняття кращих українських музич-них творів. Уявлення, яке виникне в результаті цього про національно-патріотичний ідеал бу-де основою його самостійної діяльності надалі й «путівною зіркою, нехай ще прихованою ту-манами й хмарами», до якої він буде прагнути, і яка буде визначати напрямок і інтенсивність виховання.  Принцип формування національно-патріо-тичного ідеалу, покладений в основу «педаго-гіки мистецтва», визначає нову логіку навчан-ня, що принципово відрізняється від традицій-ної: наслідування зразкам і механічне оволодін-ня ремісничими навичками поступається міс-цем мистецтву збагнення атріотичних творів і майстерності втілення художнього образа. 

2. Зміна принципів навчання спричиняє зміну уявлення про зміст музично-педагогічної діяльності, що полягає: у необхідності розши-рення національного кругозору того, якого на-вчають; у порушенні здорового професійного честолюбства; у необхідності дати відчути увесь колорит української музики, прищеплю-вати любов до рідного краю через музичні тво-ри, щоб сформувати у студента національно-патріотичний дух. 3. Особлива роль приділяється педагогові у «вільному спілкуванні» студента із шедеврами українського музичного мистецтва: не викла-дач у традиційному змісті слова, як «роз’яс-нювач», що допомагає особистості проникнути у велике таїнство Мистецтва й Творчості. Його головним завданням стає допомога студенту на важкому шляху руху до ідеалу.  Крім того, принципи «педагогіки мистецт-ва», що лежать в основі вітчизняної виконавсь-кої школи, дозволили останній зайняти передо-ві позиції в цій сфері й заслужити великий ав-торитет в усьому світі.  Крім вивчення сформованих традиційно принципів музичного навчання, необхідний аналіз сучасного стану цієї проблеми. На підставі аналізу сучасних досліджень, спрямованих на розробку загальних музично-педагогічних принципів навчання, можна виді-лити три основні напрямки: залучення ідей ро-звиваючого навчання, особистісно-орієнтова-ної освіти й урахування специфіки музичного мистецтва, художньо-естетичної природи музи-чної дисципліни – викладання музики як живо-го образного мистецтва [9]. Суть першого напрямку полягає у висуван-ні завдань розвитку студента-музиканта (тобто формування його національної свідомості, за-гального й спеціального кругозору, загальних і музичних здібностей) як спеціальної мети му-зичної підготовки. У її основі лежать принципи розвиваючого навчання, оволодіння не окреми-ми знаннями й розумовими діями, а загальни-ми способами розумової діяльності (навчання на високому рівні труднощів, швидким темпом, посилення в ньому ролі теоретичних знань).  При цьому найважливіший фактор, що за-безпечує стабільний розвиток інтелекту того, хто навчається, – це його «співучасть» у цьому процесі, вплив його особистісних якостей, його активності й самостійності. Із чого випливає важливий дидактичний принцип розвиваючого навчання – стимулювання розумової самостій-ності студента в процесі його навчання. У 
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центрі музичної підготовки студентів теорія роз-виваючого навчання ставить розвиток «музичного розуму» (М.Г. Рубінштейн). До цього спрямовані наступні концептуальні настанови: збільшення обсягу національно-патріотичного репертуару, прискорення темпів його проходження, збіль-шення міри теоретичної ємності занять і відхід від репродуктивних способів діяльності у бік розвитку творчої ініціативи й патріотичності студентів. Виховання активності й патріотич-ності можливе при поступовому й послідовно-му «самоусуненні» викладача, заміні прямого керівництва опосередкованим і непрямим [8]. Суть другого напрямку полягає в усвідом-ленні того, що центром педагогічного процесу є особистість (ціннісне відношення викладача до студента, любов до нього, сприйняття студента як суб'єкта діяльності, а не її об'єкта), але не як музичний твір, не як навчальний предмет та ін., тому що «студент, якому надається значення засобу виконання музики, не зможе стати рів-новеликим музичному твору й шлях до вершин його збагнення йому буде закритий» [4]. Це забезпечується комплексним підходом до виховання з урахуванням індивідуальності кожного студента й обставин, що впливають на виховний процес; опорою на позитивне в люди-ні – педагогові необхідно ретельно вивчити особистість, його сильні й слабкі сторони й, від-повідно до цього, будувати стратегію виховно-го впливу; роботою не тільки над твором, але, насамперед, над художнім та патріотичним роз-витком студента – орієнтування на цей прин-цип обумовить не тільки прагнення до націо-нально-патріотичної самосвідомості, а, насам-перед, розвиток особистості, заснований на аналізі його творчих і патріотичних можливос-тей, оцінці його професійних знань і вмінь, пе-реваг і недоліків його психофізіологічної при-роди; комплексним підходом до патріотичного виховання; індивідуальним підходом у навчанні. Індивідуальний підхід для музичної педа-гогіки має особливе значення, що обумовлене природою мистецтва, його багатоваріантністю, величезною кількістю індивідуальних характе-ристик, що не піддаються формалізації, а також численним індивідуальним особливостям, вла-стивим мисленню, специфічним рисам його характеру. Саме ця багатозначність стала одні-єю з причин того, що за багатовікову історію музичного мистецтва єдина для всіх методика навчання так і не створена. Третій напрямок полягає в усвідомленні того, що змістом музичної освіти в сфері патрі-

отичного виховання є не тільки освоєння інфо-рмаційно-знакових сторін різних творів, прид-бання вмінь і навичок, а виховання особистіс-ного, ціннісно-значеннєвого способу відношен-ня, як до творів мистецтва, так і до своєї країни, інших людей, до самого себе [7, 93]. При такому підході сам процес навчання буде виступати в якості детермінанти розвитку сутнісних сил студента. Для цього доцільно ви-користовувати тріаду функціонально пов'яза-них між собою принципів навчання. 1) Поліваріантність при створенні худож-нього задуму – пошук різних варіантів інтерпретації музики ініціює фантазію, уяву студента. У противному випадку, слідуючи в роботі єдиним, до того ж при-значеним ззовні, шляхом студент прихо-дить до стереотипу, блокується його ін-туїція, розвиток здібностей. 2) Синергетичний вплив різних видів мис-тецтва на внутрішній світ студента при освоєнні ним музичного матеріалу – під-вищення «емоційного градуса» навчаль-ної діяльності, інтенсивна генерація му-зично-виконавських ідей звільняє від канонічної регламентації дій, приписува-ної звичайно вузько трактованим профе-сіоналізмом.  3) Інтеріоризація уявлень і образів уяви – перенесення роботи зі створення худож-нього образу у внутрішню сферу особис-тості з метою зміцнення її у свідомості й підсвідомості музиканта з наступним уре-чевленням у патріотичному вихованні. Узагальнюючи сказане, можна стверджува-ти, що:  1) для формування патріотичного вихован-ня студентів в організації процесу на-вчання музиці необхідно дотримуватися наступних педагогічних принципів, що виступають вимогою до умов:  – побудова процесу виховання й розвитку музичних здібностей на принципах наці-онально-патріотичного навчання; – діалогічний, суб'єкт-суб'єктний характер відносин, викладач-студент як рівноправ-ні суб'єкти процесу навчання: соратники в роботі, що роблять спільні відкриття; – використання специфічних для мистецт-ва методів і засобів навчання, що відпові-дають логіці художньо-творчого процесу. 2) педагогічними факторами, що обумовлю-ють прояв цих принципів, будуть висту-пати патріотичне розвиваючо-орієнта-ційне середовище й педагогічна підтрим-
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ка. Відповідно до подальшої логіки дослі-дження необхідно виявити сутність цих факторів. Організація патріотично-виховного середо-вища визнається дослідниками найважливі-шим фактором національної самосвідомості особистості, що дозволяє опосередковано управляти цим процесом.  У педагогічній літературі, присвяченій про-блемам розвитку музичних здібностей, підкрес-люється необхідність створення для студента розвиваючого середовища, що проявляється в сукупності організаційно-педагогічних умов і системи відносин навколо особистості, що сприяють прояву й розвитку музичних здібнос-тей, які стимулюють до патріотичного вихован-ня. При цьому середовище повинне задоволь-няти наступним умовам: перехід до особистісно-орієнтованого принципу освіти; безперерв-ність і наступність освітнього простору за зміс-том, погодженість технологій, форм і методів навчання; зміст освіти повинен враховувати національну специфіку для патріотичного ви-ховання; технологія навчання музиці повинна бути проблемно-діалоговою й реалізовуватися в умовах партнерської моделі організації навча-льно-виховного процесу; надання студенту сво-боди вибору власної освітньої траєкторії [1]. Ці умови забезпечують створення орієнта-ційного поля розвитку, що являє собою спектр відносин, переваг, що формують систему актуа-льних орієнтирів, які використовує особистість при ухваленні рішення про той або інший ви-бір. При цьому саме особисті орієнтири допома-гають студенту не тільки усвідомлювати зна-чення ситуації вибору, але й визначити особис-тісний зміст фіксованих подій і явищ [2]. Таким чином, середовище, організоване навколо студента, що навчається музиці, по-винне не тільки «підживлювати», забезпечува-ти стимулювання загального розвитку, розши-рення національного кругозору, але й давати патріотично-орієнтоване поле розвитку. При цьому необхідно, щоб студент був активним діячем у самостійній творчій діяльності, що до-зволить оточуючому середовищу перерости в осмислений нею власний національний простір. Однак патріотична позиція студента в му-зичному середовищі забезпечується виклада-чем як її організатором. Педагогічна підтримка (взаємодія з педагогом) виступає другим фак-тором, необхідним для патріотичного вихован-ня студента. Розробка основ педагогічної підт-

римки, представляється досить необхідною й своєчасною, тому що в сучасній педагогічній теорії, поряд з великою кількістю методів і засо-бів колективного навчання, практично відсутня теорія й методика індивідуального навчання. А робота зі студентами-музикантами – це, насам-перед, індивідуальна робота, що вимагає органі-зації, відмінної від колективної. Крім того, педа-гогічна підтримка студентів музичних спеціаль-ностей представляється дуже органічною й природною, тому що тільки так викладачу вда-сться допомогти їм довідатися й розкрити свою індивідуальність, надати можливості для само-вираження й патріотичного саморозвитку.  На думку деяких дослідників, це можливо тільки на основі наступних принципів гуманіс-тичної психології: 1) Захоплюватися кожною патріотичною ідеєю студента: а) позитивно під-кріплювати всі відповіді студента; б) використо-вувати помилку як можливість нового погляду на щось звичне; в) максимально адаптуватися до всіх висловлень і дій студентів. 2) Створити клімат взаємної довіри. 3) Забезпечити незале-жність у виборі й прийнятті рішень, з можливі-стю контролювати власне просування [8]. Також важлива когнітивна підтримка, – підтримка розвитку інтелектуальної сфери. Для цього викладачу необхідне вміння стиму-лювати пізнавальні здібності й інтерес студен-тів, створювати атмосферу національного на-тхнення й ситуацію успіху на занятті. Це мож-ливо, якщо: допомагати студентам діяти неза-лежно, не давати прямих інструкцій щодо того, чим вони повинні займатися; підходити до всього творчо; не квапитися з винесенням су-дження, не робити поспішних припущень, тіль-ки на основі ретельного спостереження й оцін-ки визначати сильні й слабкі сторони: не слід покладатися на те, що вони вже мають певні навички й знання; не стримувати ініціативи студентів і не робити за них те, що вони можуть зробити (або можуть навчитися робити) самос-тійно; навчити студентів простежувати міжпре-дметні зв'язки; привчити до навичок самостій-ного вирішення проблем, дослідження й аналі-зу ситуацій, допомагати їм навчитися управля-ти процесом засвоєння знань [2]. Отже, педагогічна підтримка – це процес взаємодії (через співробітництво, сприяння й волю) між викладачем і студентом, спрямова-ний на розвиток суб’єктності, що надає можли-вості для національно-особистісного самороз-витку, самопізнання й самореалізації, що фор-
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мує патріотичну емоційно-вольову сферу, і сти-мулює розвиток інтелектуальної й мотивацій-ної сфер. Педагогічна підтримка – один з основ-них компонентів у патріотичному вихованні студента-музиканта. Організація педагогічного процесу на її принципах призводить до якісно нового розуміння позиції викладач – як спів-учасника в процесі патріотичного виховання студентів засобами музичного мистецтва і до-помагає органічно поєднати дві системи – ви-кладання предмету й роботу з особистісною сферою студентів.  
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Стрихар  О .  И .   
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ОСНОВ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ У СТУДЕНТОВ  
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА ИНТЕГРАЦИИ 

В данной статье исследованы организационно-педагогические условия формирования основ 
патриотического воспитания студентов на основе интеграции. Доказано, что для выявления ор-
ганизационно-педагогических условий, необходимых для формирования основ патриотического 
воспитания студентов, кроме всестороннего анализа феномена, нужно выявить систему, кото-
рая формирует качества в их структуре, детерминанты их развития, необходимые для выясне-
ния того, что уже наработано на эту тему в сфере общего и специального музыкального образо-
вания. Проанализированы, что организационно-педагогические условия формирования патриоти-
ческого воспитания студентов средствами музыкального искусства должны подчиняться указан-
ной логике: от теоретических знаний о сущности музыкальных знаний – к разработке внешних 
обстоятельств их развития. 

Ключевые  слова :  патриотическое воспитание, студент, музыка, искусство, условия, обра-
зование. 
 
Strikhar O.   

ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL FORMATION TERMS OF EDUCATION  
IN THE BASICS PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS 

In this article explores organizational and pedagogical conditions of formation bases of patriotic educa-
tion of students on the basis of integration. The analysis that organizational and pedagogical conditions of 
patriotic education of students by means of music must obey the logic indicated from theoretical knowledge 
about the nature of musical knowledge – to develop external circumstances of their development. Revealed 
that based on the analysis of current research aimed at developing common musical and pedagogical prin-
ciples of learning can be divided into three main areas: attracting ideas developmental learning-centered 
education and specific music, art and aesthetic nature of musical discipline – teaching music as a living figu-
rative art. The essence of the first direction is the task of nominating a student musician as a special purpose 
musical training. It is based on the principles of developmental education, not mastering specific knowledge 
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Структурна і парадигмальна реформа про-фесійної педагогічної освіти в Україні зумовила необхідність її узгодження із загальноєвропей-ськими і світовими нормами. Так, інтеграційні процеси в європейському освітньому просторі активізували радикальні зміни інноваційного характеру із реалізацією певних проміжних ці-лей: підтримка учіння впродовж життя; підго-товка для ринку праці; диверсифікація освітніх послуг; формування та підтримка шляхом ви-кладання, учіння й досліджень, великої, пере-дової бази знань; актуалізація проблеми гума-ноцентризму; реалізація компетентнісного під-ходу в освіті; забезпечення якості освіти; роз-ширення програм міжнародної співпраці тощо. Наведемо перелік документів, у яких зафік-совані основні «болонські» інструменти: 
– Європейська рамка кваліфікацій для учіння впродовж життя (European Qualifi-cations Framework for Lifelong Learning – EQF/LLL), створена в рамках Копенгаген-ського процесу на основі широкомасшта-бних досліджень і узагальнення практи-

ки в країнах Євросоюзу як на таку, що доповнює EQF/EHEA; 
– Всеосяжна рамка кваліфікацій для Євро-пейського простору вищої освіти (The Overarching Framework for Qualifications in the European Higher Education Are – EQF/EHEA), заснована на Дублінських дескрипторах; 
– Кроки з розробки національних рамок кваліфікацій, репрезентовані та ухвалені на Лондонській конференції міністрів, відповідальних за вищу освіту; 
– Стандарти і рекомендації щодо забезпе-чення якості в Європейському просторі вищої освіти (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG); 
– Європейська асоціація із забезпечення якості вищої освіти (European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)); 
– Хартія європейських університетів для освіти впродовж життя та ін. 

Л а р и с а  С УЩЕ Н К О Домінанти морально-етичної спрямованості професійної підготовки майбутніх педагогів у ВНЗ 
and mental actions and common methods of mental activity. The essence of the second direction is the 
knowledge that the center of the educational process is a person. Reasonable pedagogical support as one of 
the main components in the patriotic education of student musician. The organization of educational proc-
ess on the principles of quality leads to a new understanding of the position of teacher – as an accomplice in 
the process of patriotic education of students by means of music and helps to combine the two systems – the 
subject of teaching and working with students personal sphere. 
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ДОМІНАНТИ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ  
СПРЯМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ВНЗ 
На основі розгорнутого теоретичного аналізу наукових досягнень автором визначено сутнісні 

особливості морально-етичної спрямованості професійної підготовки майбутніх педагогів у ВНЗ. 
Науково обґрунтовано відповідні домінанти досліджуваного процесу: глибоке усвідомлення майбу-
тніми педагогами особистісно-моральної відповідальності за результати своєї праці; гуманізація 
навчально-виховного процесу у фаховій підготовці майбутніх педагогів; реалізація принципу самоа-
ктивності особистості майбутнього фахівця як фактору формування його професійної компетен-
тності; зорієнтованість майбутніх педагогів на морально-етичне самовдосконалення на рефлек-
сивній основі. 

Схарактеризовано пріоритетні завдання розвитку професійної освіти на засадах етичної пе-
дагогіки, а також акцентовано на необхідності трансформації існуючої парадигми освіти. 

Ключові  слова :  домінанти, морально-етична спрямованість, професійна підготовка, майбу-
тні педагоги, вищий навчальний заклад. 
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Названі джерела не вичерпують переліку системотвірних матеріалів, які відображають філософію і сутність болонських перетворень. Однак, межі статті не дають можливість зроби-ти їх повний огляд. Педагогічні університети, позиціонуючи себе як установи, що постійно розвиваються, з метою відповідності європейським міжнародним станда-ртам, мають здійснювати на високому рівні ви-кладацьку, методичну й дослідницьку роботу, забезпечуючи належну якість цих процесів. Але поки без конкретної відповіді й науко-вого обґрунтування залишаються питання «Яким чином треба змінювати підготовку су-часного педагога? На які пріоритети професій-ної підготовки педагогічних кадрів майбутньо-го необхідно спиратись?» Тільки врахувавши усі тенденції, а краще – передбачивши їхній вплив на майбутні події, ми зможемо забезпечити ефективну освітянсь-ку діяльність, результатом якої буде підготов-лений, конкурентоспроможний молодий педа-гог інноваційного типу культури, з холістич-ним, випереджаючим мисленням, готовий від-разу застосовувати знання в практичній діяль-ності, здатний до довільної самореалізації й розвиненості рефлексивної позиції під впливом швидко змінюваних умовах. Це складне завдання, яке потребує, крім усього іншого, необхідність поєднання теорії з практикою, знання з мудрістю. Спрямованість шкільної освіти на кінцевий педагогічний результат – сформованість в уч-нів компетентностей, необхідних для їхньої успішної самореалізації в суспільстві передба-чають високий рівень фахової компетентності сучасних педагогів. Серед ключових компетент-ностей, якими має оволодіти майбутній учитель, морально-етична має пріоритетне значення. Значний внесок у вирішення проблеми професійної загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів зробили О. Абдулліна, А. Алексюк, В. Андрущенко, Ю. Бабанський, А. Бойко, С. Гончаренко, Н. Гузій, Н. Дем’яненко, І. Зязюн, Н. Кузьміна, В. Лозова, В. Луговий, О. Мороз, Н. Ничкало, І. Підласий, О. Пєхота, О. Савченко, В. Семиченко, В. Сластьонін, Л. Хомич, М. Ярмаченко та ін. Особливо важливими в контексті теорії компетентнісного підходу здійснили науковці (В. Байденко, В. Безрукова, В. Бондар, І. Зимня, І. Зязюн, О. Коваленко, Н. Остапчук, А. Хутор-ський, В. Яровий та ін.).  

Окремі аспекти професійно-етичної компе-тентності вивчали В. Гриців, О. Дубасенюк, І. Жадленко, В. Нагаєв, Н. Петренко, О. Слобо-дянюк, Н. Шевчук. Аналіз широкого кола джерел і наукових праць з цієї проблеми свідчить, що малодослі-дженою залишається низка важливих питань, які стосуються особливостей морально-етичної складової професійної підготовки майбутніх педагогів у ВНЗ. Отже, мета статті полягає у визначенні й науковому обґрунтуванні домінант морально-етичної спрямованості професійної підготовки майбутніх педагогів у вищому навчальному закладі. Науковці в галузі педагогіки, психології, філософії, культурології наголошують на підго-товці педагогів якісно нової генерації як носіїв образу добра і справедливості, здатних проти-стояти аморальності ситуацій, зі стійкими мо-рально-етичними принципами та нормами, но-вими цінностями гуманістичного спрямування. У дослідників виникає певне занепокоєння, що кожній людині нині не вистачає духовності. Так, прискорений розвиток цивілізації спричи-нив дисонанс у співвідношеннях і взаємозв’яз-ках матеріальної та духовної культури. Вітчиз-няний вчений М. Шепелев доводить, що пріори-тет техносферних процесів простежується «в руйнації базових культурних цінностей поліку-льтурного ландшафту світу, заміщенні культу-рних відносин технологічними та поширенні антикультури, руйнації традиційних соціаль-них інститутів, в кризі модерної моделі держа-ви – нації та пов’язаних з нею механізмів соціа-льного регулювання і соціального захисту лю-дини. А звідси й бурхливий потік асоціалізації, що загрожує втратою людського в людині. Під-риваються цінності свободи людини, є загроза перетворити її на елемент мегамашини, на ро-бота» [9, 137].  Ми повністю погоджуємося з Л. Хомич, яка робить акцент, що основою сучасного педагогі-чного процесу має бути Людина як найвища цінність, а зміст освіти необхідно спрямовувати на розвиток ціннісного світоглядного ставлен-ня особистості до соціального і природного оточуючого світу і до самої себе. Ціннісне став-лення передбачає поєднання інтересів викла-дача і студента, спрямованих на вільний само-розвиток особистості, збереження її індивідуа-льності, виховання такого громадянина-патріота, який здатен забезпечити високий рі-
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вень розвитку культури держави, її престиж та гідне місце в цивілізованому світі [7]. Серед об’єктивних передумов необхідності модернізації професійної підготовки сучасного педагога Л. Хоружа виокремлює:  
– необхідність переорієнтації свідомості педагогів на визнання нових освітніх пріоритетів: поваги до особистості дити-ни та його права на самовизначення, ово-лодіння відповідними етичними нормами; 
– формування готовності майбутнього пе-дагога до етично адекватної поведінки; 
– високий рівень їхнього морального-етичного розвитку [8, с. 6].  Стає очевидним, що морально-етична скла-дова фахової підготовки майбутніх педагогів має пріоритетне значення, адже у її структурі саме етика є системоутворювальним складни-ком, метахарактеристикою їхньої професійної діяльності.  У пошуках наукової істини ми виходили з того, що однією із домінант досліджуваного процесу має бути глибоке усвідомлення майбут-

німи педагогами особистісно-моральної відпові-
дальності за результати своєї праці. Процес формування морально відповідаль-ної особистості майбутнього педагога, який був би суб’єктом власної професійно-етичної діяль-ності виглядає досить перспективним у відпо-відному гуманно розвивальному середовищі, що створює умови для морально визначеного змісту навчання. Ґрунтовний аналіз психолого-педагогічної літератури надав можливість виявити, що від-повідальність кожної особистості за свої дії, вчинки перед оточуючими становлять її базову якість.  Відповідальність передбачає визнання єди-ної активної причетності особи до соціального і природного світу. Це не стільки результат поці-новування особистості іншими людьми, скіль-ки її власне переконання, моральний принцип, підсумок самоусвідомлення. Відповідальна осо-бистість не може безсторонньо розмірковувати про будь-які соціальні події; вона завжди розг-лядає їх як учасник. Із цього погляду людське життя – безперервна відповідальність, що ви-значає його моральну цінність [2, 584]. Із впевненістю можна стверджувати, що відповідальність педагога – це унікальне яви-ще; провідна морально-вольова риса; це відпо-відальність не тільки за певну справу, а й за його думку, її зміст і наслідки. Йдеться про від-

повідальну поведінку, відповідальне ставлення до себе, врешті-решт, самовідповідальність. Така психологічна природа відповідальності дає змогу говорити про цілісну духовну індиві-дуальність педагога, якому характерно піклу-вання про життя учня, про його щастя, щоден-ну миследіяльність. Інакше кажучи, відповіда-льність – це загальний знаменник людяності, доброзичливості, відкритості, справедливості, оптимізму та ін. Тож глибоке усвідомлення особистісно-моральної відповідальності майбутнього педа-гога за результати своєї праці – це вершинне утворення; активне настановлення його свідо-мості, більше того, осмислений рух свідомості безпосередньо пов’язаний із чесністю, обов’яз-ковістю, наполегливістю, активною життєвою позицією та самоорганізацією. Визнаючи необхідність дослідження у ав-торський концептуальних позиціях категорії «цінності», детально зупинимося на аспекті ви-
ховання у студентів ціннісного ставлення до 
дитини як найвищої педагогічної цінності. Оволодіваючи цінностями, педагог, у тому числі й майбутній педагог, засвоює, розвиває та удосконалює свою педагогічну діяльність, стає майстром своєї справи. Крім того, формується його ставлення до оточуючої дійсності взагалі та цінностей, зокрема. Ціннісне ставлення ми розглядаємо як ком-понент ціннісно-змістовної сфери особистості, що позитивно відображає систему цінностей певного об’єкта й визначає цілеспрямовану дія-льність особистості щодо пізнання цього об’єк-та, встановлення неперервних, самодетерміно-ваних, стійких відносин з ним протягом життя. Зазначена позиція була покладена в основу об-ґрунтування феномену «ціннісне ставлення майбутніх педагогів до дитини».  У педагогіці виховання ціннісного ставлен-ня до людини вирішується крізь призму гумані-зації виховного середовища, визнанні учня най-вищою цінністю, поваги до її вибору, створення повноцінних та комфортних умов для самороз-криття. Цікавість та рельєфність цьому підходу за-даватиме таке конструювання системи підгото-вки фахівця із морально-етичною спрямованіс-тю, щоб її якість була обґрунтовано пов’язана з орієнтацією на вироблення власної ієрархії цін-ностей, підвищенні культури стосунків, розу-мінні морального змісту інших, ґрунтуючись на принципах альтруїзму й толерантності. 
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Підсумовуючи зазначимо, майбутній педа-гог із розвиненою ціннісною системою є дієвим носієм морально-етичних норм і принципів, інтелігентний, відповідальний, небайдужий, щирий, розсудливий, доброчесний, який радіє успіхам разом з дитиною та зорієнтовує навча-льно-виховний процес на учня як на рівноправ-ного партнера. Звідси – третя домінанта – гуманізація на-
вчально-виховного процесу у фаховій підготовці 
майбутніх педагогів. Сутність її знаходить вияв у забезпеченні можливостей зміни змісту професійного на-вчання на засадах трансцендентної педагогіки, педагогіки вищих людських цінностей. Крім того, тільки педагог високої гуманістичної спрямованості, духовно зріла особистість в змо-зі вдумливо розпоряджуватися принципами гуманізму як фундаментальними загальнолюд-ськими цінностями. Цінність для нашого дослідження мають розробки українських учених, зокрема, широко-відомим є підхід А. Сущенка, за яким процес гуманізації дослідник розглядає «як послідовну рефлексивну зміну в системі особистісно-професійних і екзистенційних цінностей учи-тельської мотивації й установках на свою пра-цю, може розпочатися як стихійно (під впливом катарсичних подій у житті вчителя, самовихо-вання тощо), так і цілеспрямовано (під впливом науково обґрунтованої системи підготовки, дискурсу й втілення цього досвіду в педагогіч-ний процес загальноосвітніх шкіл). На початко-вому етапі впровадження та розповсюдження інноваційного досвіду в педагогічному процесі школи така підготовка має будуватися не на регульованому, маніпулятивному впливі люди-ни на людину, а на особистому бажанні кожно-го вчителя реалізувати в своїй професії незадія-ний гуманістичний потенціал. Вияв цього поте-нціалу повинен пронизувати всю компонентну структуру цілісної педагогічної діяльності вчи-теля основної школи та гармонійно трансфор-муватися через педагогічний процес у діяльно-сті всіх його суб’єктів. Створення рефлексивно-го середовища на етапі пізнання, усвідомлення цього потенціалу й самовизначення вчителя щодо його використання необхідна умова поча-тку процесу гуманізації [5, 155–156].  Йдеться про побудову навчально-виховного процесу у ВНЗ на засадах «рівності», «спра-ведливості» та «людяності» з урахуванням принципу індивідуалізації; здійснення фасилі-

тативного супроводу в етично орієнтованому педагогічному процесі, спрямованого на ство-рення чуттєвої основи контакту, атмосфери відкритості та довіри; побудова оптимальної суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників навчаль-ного процесу, що розвивають гуманістичне ми-слення, актуалізуючи процес надбання необхід-них уявлень про техніку передачі гуманістич-них почуттів у спілкуванні. Наступною домінантою морально-етичної спрямованості фахової підготовки студентів у ВНЗ ми визначаємо реалізацію принципу само-
активності особистості майбутнього педагога 
як фактору формування його професійної ком-
петентності. Безсумнівним є той факт, що самоактив-ність неподільно пов’язана з особистісним сми-слом, котрий розкривається через співвідне-сення з реаліями власного життя, значень явищ і предметів, різних цінностей. Завдяки такому самоототожненню особистість приходить до усвідомлення персональної значущості, вагомо-сті певних подій. Так, ми вбачаємо тісну взаємо-залежність між рівнем самоактивності майбут-нього педагога в оволодіння суспільними цін-ностями та відношенням змісту останніх до її актуальних потреб. Наступним закономірним кроком у побудо-ві авторського бачення концепції виступатиме 
зорієнтованість майбутніх педагогів на мо-
рально-етичне самовдосконалення на рефлекси-
вній основі. У цьому розумінні питання самовдоскона-лення й самореалізації тісно пов’язані з понят-тям педагогічної майстерності, бо дії майстра завжди досконалі. Можна бути професійно ком-петентним педагогом, тобто вільно орієнтува-тись у предметній сфері, системно сприймати і діяти у педагогічній реальності, мати особисті-сно-гуманітарну орієнтацію (на відміну від тех-нократичної), уміти узагальнювати й передава-ти свій досвід іншим колегам, бути здатним до рефлексії, володіти сучасними педагогічними технологіями, але при цьому не бути майст-
ром, а отже, не досягати вагомого і якісного ре-зультату в учінні. Щоб бути майстром, необхідно володіти не тільки особистісно-професійною неповторністю, унікальністю, власним стилем діяльності та концептуальністю професійного мислення [3].  Головною ознакою прогресивного розвит-ку педагога є його орієнтація на високі профе-сійні досягнення через усвідомлення ним необ-
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хідності самозмінюватись, перебудови свого внутрішнього світу, що, своєю чергою, зумов-лює здатність фахівця бачити нові горизонти особистісно-професійного зростання.  Так, характеризуючи етичну природу про-фесійного самовдосконалення, Л. Хоружа від-значає, що «визначення чітких етичних орієн-тирів педагогічної професії, усвідомлення вчи-телем морального сенсу своєї діяльності, до-тримання у практичних діях норм і правил ети-ки унеможливлять негативні прояви, вплива-тимуть на формування його професійної куль-тури, світогляду, дадуть змогу гармонізувати усю його сферу суб’єкт-суб’єктної взаємодії. У цьому важливу роль відіграє фахове вдоскона-лення вчителя, що є обов’язковою умовою його професійного розвитку, складовою педагогіч-ної професії» [8, 145].  Отже, морально-етичне самовдосконалення 
майбутніх педагогів ми розглядаємо як внутрі-шній процес якісних самозмін, який відбуваєть-ся за рахунок усвідомлення вчителем необхід-ності етичного саморозвитку, грамотного само-аналізу, власних роздумів і порівнянь своєї пе-дагогічної діяльності з іншими педагогами, яких визнано зразковими; мотивованого, цілес-прямованого й добре організованого духовного саморуху до найкращого в собі. Зробимо спробу доповнити наявні концеп-туальні підходи ще однією домінантою – форму-
вання професійно-етичної компетентності май-
бутніх педагогів крізь призму духовно-моральної 
парадигми. Наразі компетентнісний підхід вважається ключовим методологічним інструментом реалі-зації цілей Болонського процесу й передбачає розроблення освітніх/навчальних програм, які зосереджуються на результатах навчання, вра-ховують особливості пріоритетів особи, що на-вчається, ґрунтуються на реалістичності запла-нованого навчального навантаження, яке узго-джується із тривалістю освітньої/навчальної програми. При цьому учню/студенту надають-ся більші можливості щодо вибору змісту, тем-пу, способу та місця навчання, спрямовані на кінцевий результат освітнього процесу – набут-тя ним компетентностей [4].  Такі зміни викликали новий інтерес до про-блеми компетентності особистості, зумовивши впровадження у навчальний процес компетент-нісного підходу й потребуючи його поетапного впровадження. Для успішної реалізації цього завдання на-буває вагомого значення наявність у майбутніх 

педагогів глибоких теоретичних знань, практи-чних умінь, широкої ерудиції в науково-пред-метній галузі, досвіду, особистісно-професійних якостей та системи цінностей, що забезпечува-тимуть ефективність і результативність педа-гогічної діяльності.  Майбутній педагог має знати, яким чином дійти до вершин успішного розвитку педагогіч-ної майстерності та досконалості, максимально наблизитись до повного відображення у педа-гогічному процесі своєї сутнісної духовної при-роди.  Варто наголосити, що ціннісно-смисловим вектором компетентнісного підходу є компе-тентнісно орієнтована освіта, що спрямована у майбутніх педагогів не тільки на отримання поліфункціональних знань, набуття значущих компетентностей, а й забезпечення орга-нічного поєднання морально-етичної культури та інтелігентності кожної особистості. Зважаючи на те, що спрямованість профе-сійної освіти у площину інтелектуально-моральної педагогіки зумовлює принципову потребу переосмислення всіх чинників впливу на досліджуваний процес, виникає необхідність розглянути у статті особливості ще однієї домі-нанти – сходження особистості майбутнього 
педагога до високих цінностей духовності. «Річ у тім, що лише духовний шлях зроста-ючої особистості, його осмислення дають змогу усвідомити, що надбання Его-орієнтованого життя – це лише «цінності для себе»; вони не спрямовують таку особистість до великого сві-ту людей, в якому панують вдячність іншому, справжня повага, піклування і захоплення ін-шим», – робить висновок дійсний член Націона-льної академії педагогічних наук України, док-тор психологічних наук, професор І. Бех [1, 3]. Йдеться про те, що у процесі прогресивного духовного розвитку особистості формується тенденція до внутрішньої рефлексії, відбува-ється усвідомлення себе та інших як цінності, прагнення до духовної самозміни, нарешті, від-бувається перехід від попереднього особистіс-ного стану до майбутнього – стану духовного вдосконалення. У зв’язку з цим, виникає потре-ба у створенні гуманно розвивального середо-вища, в якому головним орієнтиром виступати-ме особистість студента – як найвища педагогі-чна цінність; повага до нього, до його поглядів, переконань і рішень; збагачення духовного по-ля майбутнього фахівця; забезпечення суб’єкт-суб’єктної взаємодії на засадах моральної педа-
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гогіки; врешті-решт, ушляхетнення навчально-виховного процесу (морально-етичне насичен-ня навчального змісту; посилення та оптиміза-ція культурологічної спрямованості освітнього процесу). Підсумовуючи, зазначимо, у статті нами визначено й науково обґрунтовано відповідні домінанти морально-етичної спрямованості професійної підготовки майбутніх педагогів у ВНЗ, зокрема: глибоке усвідомлення ними осо-бистісно-моральної відповідальності за резуль-тати своєї праці; виховання у майбутніх педаго-гів ціннісного ставлення до дитини як найви-щої цінності; гуманізація навчально-виховного процесу у фаховій підготовці майбутніх педаго-гів; реалізація принципу самоактивності особи-стості майбутнього фахівця як фактору форму-вання його професійної компетентності; зоріє-нтованість майбутніх педагогів на морально-етичне самовдосконалення на рефлексивній основі; формування професійно-етичної компе-тентності студентів крізь призму духовно-моральної парадигми та сходження особистості майбутнього педагога до високих цінностей духовності. Поданий у статті варіант розв’язання дослі-джуваної проблеми не вичерпує всіх її аспектів. Подальшого вивчення потребують питання кар’єрного зростання майбутніх педагогів, їх підготовка до фасилітаційної взаємодії з учнями. 
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Л а р и с а  С УЩЕ Н К О Домінанти морально-етичної спрямованості професійної підготовки майбутніх педагогів у ВНЗ 

Сущенко  Л .  А .   
ДОМИНАНТЫ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ВУЗЕ 
На основе развернутого теоретического анализа научных достижений автором определены 

сущностные особенности морально-этической направленности профессиональной подготовки 
будущих педагогов в ВУЗе.  

Определено, что интеграционные процессы в европейском образовательном пространстве 
активизировали радикальные изменения инновационного характера с реализацией определенных 
промежуточных целей: поддержка учения в течение жизни; диверсификация образовательных 
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Л а р и с а  С УЩЕ Н К О Домінанти морально-етичної спрямованості професійної підготовки майбутніх педагогів у ВНЗ 
услуг; формирование и поддержка путем преподавания, учения и исследований; актуализация про-
блемы гуманоцентризма; реализация компетентностного подхода в образовании; обеспечение 
качества образования; расширение программ международного сотрудничества и др. 

Установлено, что направленность школьного образования на конечный педагогический резуль-
тат – сформированность у учащихся компетенций, необходимых для их успешной самореализации 
в обществе предусматривают высокий уровень профессиональной компетентности педагогов. 
Среди ключевых компетенций, которыми должен овладеть будущий учитель, морально-этическая 
имеет приоритетное значение. 

Научно обоснованы доминанты исследуемого процесса: глубокое осознание будущими педагога-
ми личностно-нравственной ответственности за результаты своего труда; воспитание у них 
ценностного отношения к ребенку; гуманизация учебно-воспитательного процесса в профессио-
нальной подготовке будущих педагогов; реализация принципа самоактивности личности будущего 
специалиста как фактора формирования его профессиональной компетентности; ориентирован-
ность будущих педагогов на морально-этическое самосовершенствования на рефлексивной основе; 
формирование профессионально-этической компетентности студентов через призму духовно-
нравственной парадигмы. 

Охарактеризованы приоритетные задачи развития профессионального образования на основе 
этической педагогики, а также акцентировано на необходимости ее трансформации. 

Ключевые  слова :  доминанты, морально-этическая направленность, профессиональная под-
готовка, будущие педагоги, высшее учебное заведение. 
 
Sushchenko L.   

DOMINANT FEATURES OF MORAL AND ETHICAL CHARACTER  
OF TEACHERS’ PROFESSIONAL TRAINING IN TERTIARY INSTITUTIONS 

The author determines the essential features of moral and ethical character of future teachers’ profes-
sional training in tertiary education on the basis of detailed theoretical analysis of scientific achievements. 

It is proved that the integration processes in European educational space stimulated radical changes of 
an innovative nature with the following intermediate goals: lifelong learning; diversification of educational 
services; personality formation and support through teaching, learning and research; actualization of the 
problem of human centrism; implementation of competence approach in education; ensuring the quality of 
education; expansion of international cooperation programs, etc. 

It is substantiated that the orientation of school education on final pedagogical result, which involves 
the formation of the competencies necessary for students’ successful self-realization in the society, suggests 
a high level of professional teachers’ competence. Among the key competencies that future teacher should 
master, moral and ethical competence is of priority value. 

The following key features of the process under study are scientifically grounded: future teachers’ 
awareness of personal and moral responsibility for the results of their work; the priority of child-oriented 
attitude; humanization of educational process in the professional training of future teachers; realization of 
the principle of future specialists’ personality self-activity as an essential factor of the formation of their 
professional competence; orientation of future teachers on moral and ethical self-improvement on reflexive 
basis; formation of professional and ethical competence of students through the prism of spiritual and 
moral paradigm. 

The priority tasks of the development of professional education on the basis of ethical pedagogy are 
characterized, the attention is focused on the need of ethical pedagogy transformation. 

Key words:  dominant features, moral and ethical orientation, professional training, future teachers, 
tertiary institution. Стаття надійшла до редакції 25.04.2017 
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Сучасний стан медичного обслуговування в країні потребує докорінних змін. Ця теза є апрі-орною як для пацієнтів так і для самих медиків. Професійне становлення медичного працівни-ка є складним, тривалим і суперечливим проце-сом, який включає різні змістовні та структурні компоненти [12]. Вважаємо готовність майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації важливою професійно значущою якістю, яку потрібно роз-вивати ще під час їхнього навчання у медично-му коледжі. Варто зазначити, що проблема самореаліза-ції особистості у різних аспектах досліджувалася такими психологами: Р. Ассаджіолі (самореа-лізація та психічні розлади); Ф. Базаєва (аналіз феномена самореалізації в зарубіжній гуманіс-тичній психології); Г. Балл (концепція самоак-туалізації особистості в гуманістичній психоло-гії); В. Бочелюк (соціально-психологічні особ-ливості самореалізації особистості в сучасному суспільстві); Г. Волинка (закономірності саморе-алізації і особистості, яка самореалізовується); Е. Галажинський (самореалізація особистості: погляд з позиції психоісторії); В. Демиденко (самореалізація: сутність, становлення, розви-ток); Н. Кебіна (основи формування і самореалі-зації особистості); Л. Коростильова (особли-вості стратегій самореалізації і стилі особистос-ті) та ін. Однак, недостатньо досліджень, прис-вячених підготовці майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації. Потребує дослі-дження проблема визначення структури готов-

ності майбутніх медичних сестер до професій-ної самореалізації. Метою статті є висвітлення підходів дослі-дників до структури «самореалізації», «готов-ності до самореалізації» та визначення структу-ри «готовності майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації», компонентів та критеріїв якості. Як стверджують С. Максименко та В. Осьодло, категорія самореалізації дозволяє комплексно та системно вивчати життєдіяльність суб’єкта. Досліджуючи самореалізацію як процес і ре-зультат в професійній сфері, науковці сформу-лювали узагальнені показники її критеріїв: ор-ганізаційний – характер цілей, мотивів, цінніс-них орієнтацій і умов розвитку кар’єрного зрос-тання, їх усвідомленість, рівень досягнень, ста-влення до обраної професії, бажання оволодіти необхідними знаннями, вміннями, навичками та ін.; діяльнісно-творчий – переважаючі засоби і способи реалізації професійної діяльності, професійна компетентність; професійна спря-мованість, самоконтроль, ступінь вираженості професійної етики; характер творчої активності і вміння творчо вирішувати професійні завдання; ступінь реалізації творчого потенціалу особистос-ті; суб’єктно-особистісний – рівень сформованос-ті суб’єктних якостей і особистісно-професійного розвитку; результативно-професійний – рівень результативності професійної діяльності, в то-му числі реалізації професійних знань, умінь, навичок і практичних професійних дій [6]. 
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СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ  
СЕСТЕР ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

У статті проаналізовано підходи різних науковців до визначення структури готовності май-
бутніх медичних сестер до професійної самореалізації. Акцентовано увагу на сутнісних параметрах, 
що задають критерії визначення рівнів самореалізації особистості. На основі аналізу літератури з 
проблеми дослідження визначено компоненти готовності майбутніх медичних сестер до професій-
ної самореалізації: мотиваційний, пізнавальний, операційний, рефлексивний. У відповідності до виок-
ремлених компонентів визначено критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-особистісний, тво-
рчо-діяльнісний, рефлексивно-регулятивний) і показники готовності майбутніх медичних сестер 
до професійної самореалізації, що дає змогу проводити діагностику досліджуваної якості. 

Ключові  слова :  професійна самореалізація, майбутні медичні сестри, готовність майбутніх 
медичних сестер до професійної самореалізації, структура, компоненти, показники. 
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Л. Рибалко обґрунтовано структуру саморе-алізації особистості, що відбиває цілемотива-ційну спрямованість, зміст якої становлять ме-та, завдання, потреби, мотиви самореалізації, установка на самоздійснення; дії самості: само-пізнання (рефлексія, самосприйняття, самоіде-нтифікація, самовизначення, самообмеження); самоактуалізація (саморозкриття, розгортання сутнісних сил людини, самопрогнозування); процес самореалізації на основі самоактуаліза-ції (самопроектування як перший акт дії, реалі-зація – самоорганізація, самоуправління або самоменеджмент); самовдосконалення (само-моніторинг, самокорекція, саморегуляція, само-контроль, самооцінка); саморозвиток, самови-раження, самопрезентація, самоствердження [8, 15]. Науковем доведено, що вибудувана струк-тура самореалізації особистості є дієвою за умо-ви залучення людини до конкретної діяльності, в нашому випадку, медичної. Натомість критерії і показники, за допомо-гою яких вимірювався Л. Рибалко рівень сфор-мованості готовності майбутнього фахівця до професійної самореалізації є досить традиційни-ми, а саме: мотиваційно-ціннісний (пізнавальний інтерес до розкриття та реалізації власного по-тенціалу в процесі засвоєння основ фахової дія-льності, спрямованість мотивації на досягнен-ня акме в професії, ціннісні орієнтації на розви-ток самості, досягнення акме); змістово-процесуальний (якість знань: повнота, систем-ність, дієвість, гнучкість), уміння професійної самореалізації, які забезпечують розвиток ак-ме; рефлексивно-коригувальний (уміння здійс-нювати рефлексію, коригування, самооцінку власних потенційних можливостей, здатність до саморозвитку, збереження акмеологічної позиції)  [8]. Такі критерії творчої самореалізації майбу-тніх фахівців визначила О. Єфімова: (прагнення до творчої самореалізації; ступінь реалізації творчого потенціалу; здатність до рефлексії; технолого-інноваційна готовність майбутнього фахівця) [1]. Л. Служинською виокремлено компоненти готовності майбутніх менеджерів-економістів до професійної самореалізації: цілемотивацій-ний; змістовий; предметно-практичний; особи-стісний; рефлексивний. Критеріями готовності названо: самостійність у професійній діяльнос-ті; інтереси професійної діяльності; готовність до самонавчання і саморегуляції; сформова-ність операцій мислення; усвідомлення цілей 

підготовки. Науковець визначає такі показни-ки: сформованість професійної усталеності та вміння опрацювання ділових документів; сфор-мованість спеціально-практичних, комунікати-вних та організаційних умінь та навичок; рі-вень самооцінки та професійної підготовки; рівень засвоєння професійних знань; рівень сформованості установок «професійної саморе-алізації»  [11, 11]. У ході наукового пошуку М. Ярославцевою визначено такі процесуальні компоненти про-фесійної самореалізації: мотиваційно-цінніс-ний, когнітивний, рефлексивно-регулятивний та творчий. Визначення критеріїв здійснюва-лось у відповідності з виділеними компонента-ми досліджуваного феномену. Критерієм сфор-мованості мотиваційно-ціннісного компоненту було визначено професійні мотиви (стійка спрямованість інтересів і потреб), що виража-ються в усвідомленні суспільної значущості своєї діяльності та розумінні професійних цін-ностей, спрямованих на самореалізацію в про-цесі діяльності. Критерієм сформованості когні-тивного компоненту є наявність науково-теоретичних (загально-культурна підготовка), оперативних знань і педагогічних здібностей до організації професійної діяльності. Критері-єм рефлексивно-регулятивного компоненту є наявність здатності до саморегуляцій та рефле-ксії. Критерієм творчого компоненту визначено фахову творчість та інтуїцію  [14, 7]. З. Крижановська вважає, що структурний зміст професійної самореалізації педагога через такі компоненти: професійний досвід, який ре-презентований такими характеристиками як професійні знання, вміння, навички, способи орієнтації в сфері професійних вимог, що пов’я-зані з фаховою спрямованістю педагога; профе-сійна самосвідомість, що представлена характе-ристиками самооцінки педагога, які відобража-ють рівень його усвідомлення норм та вимог професії й відповідність професійним еталонам і нормам; професійне самовдосконалення, яке передбачає спрямованість педагога на збалан-сований та гармонійний розвиток різноманіт-них аспектів його особистості. Зміст виділених структурних компонентів професійної самореа-лізації виявляється у відповідних функціональ-них проявах: професійній компетентності; пра-гненні професійно, творчо, відповідально здійс-нювати педагогічну діяльність; оволодінні за-собами саморегуляції. Розвиток та функціону-вання структурних компонентів професійної 
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самореалізації зумовлені мотивацією професій-ного розвитку, ефективності й професійної зрі-лості  [5, 8]. Однаковою мірою зазначені питання стосу-ються й професійної діяльності медичної сест-ри, яку за операційно-технологічним змістом мо-жна віднести до емоційно напружених. Від харак-теру та ступеня вираженості нервово-психічного напруження, що супроводжує виконання профе-сійних обов’язків медичної сестри, залежить про-дуктивність її праці та психологічне здоров’я. Кон-текст вивчення терапевтичної ефективності взає-модії в системі «медсестра-хворий» показує, що комунікативна діяльність медичної сестри обу-мовлена емоційними складовими. А. Зарицька розглядає готовність майбут-нього фахівця до професійної самореалізації як інтегроване цілісне новоутворення, детермінова-не мірою індивідуально-продуктивного опредме-тнення сутнісних сил, культивуванням природ-них спроможностей, яке характеризується спря-мованістю на відповідну діяльність (потреби, мо-тиви, інтереси, ціннісні орієнтації), професійно-операційною досконалістю (наявність фахових знань, умінь, навичок), самосвідомістю (здатність до самоконтролю, самовдосконалення, саморе-флексії), комплексом індивідуально-типоло-гічних особливостей і якостей, що забезпечу-ють досягнення професійного акме [3].  Н. Сегеда визначає структуру професійної самореалізації фахівця як інтегративну єдність когнітивного, мотиваційно-ціннісного, вольо-вого, комунікативного, творчо-самодіяльного компонентів. Механізм професійної самореалі-зації містить змістовний (внутрішній) і опера-ційно-процесуальний (зовнішній) плани і є од-ночасно необхідною умовою і структурою еле-ментів, що доповнюють та розвивають ланки процесу розгортання і виявлення індивідуаль-ного професійного потенціалу фахівця [9, 15].  На думку С. Усової, модель готовності до професійної творчої самореалізації майбутньо-го фахівця повинна включати чотири компоне-нти: ціннісно-мотиваційний (що забезпечує особистісний сенс майбутніх перетворень); змі-стовний (визначає орієнтування в цілях і засо-бах творчої самореалізації); процесуальний (розкриває організацію навчального процесу); контролюючо-вольовий (що впливає на інтен-сивність і дієвість майбутньої діяльності по здійсненню самореалізації) [13]. Також науковцем визначено показники готовності до професійної самореалізації: стій-

ка професійна мотивація, орієнтація на цінність самореалізації у професійній діяльності, відпо-відальність за свій подальший розвиток і жит-тєвий шлях, адекватний «Я-образ» в сьогоденні і майбутньому, інтелект, сумлінність, чесність, відповідальність, ініціативність, справедливість, надійність, рішучість (ціннісно-мотиваційний компонент); система професійних знань, а та-кож знання про особисту саморегуляції і опти-мальні способи самоорганізації, необхідний на-бір професійних навичок і умінь, навичок само-регуляторної діяльності (змістовний компо-нент); здатність до творчої рефлексії і розумін-ня, самостійність мислення і дії, організаторсь-кі вміння, лідерський потенціал, вміння педаго-гічного спілкування (процесуальний компо-нент); самодисципліна, впевненість в собі, ціле-спрямованість, наполегливість у досягненні цілей, самовладання, самоконтроль, здатність до самоосвіти, навчання (контролюючо-вольовий компонент) [13]. Задоволеність є одним з показників само-реалізації, на думку О. Петрової. Як вважає К. Абульханова-Славська, задоволеність є об’єк-тивною й суб’єктивною результативною діяль-ністю особистості, яка підтримує її подальшу мотивацію за принципом зворотного зв’язку. Задоволеність пов’язана з поняттям психологі-чного часу як форми переживання людиною структури причинних і цільових відносин між подіями її життєвого шляху і феноменом своє-часності особистості. Чим вищою є частка акту-альних зв’язків в загальній картині життєвого шляху, тим більш насиченим і активним відчу-вається життя. Успішність самореалізації є най-важливішим ресурсом стійкості особистості до стресів [7]. А. Ковальова для вивчення ефективності виховного процесу, спрямованого на самореалі-зацію особистості старшокласника визначила такі критерії: регулярно здійснюване самопі-знання старшокласника, у результаті якого утворюється й підтримується конструктивне ставлення до себе (самооцінка й самоповага); визначеність життєвих цілей, у результаті якої усвідомлюється життєве призначення, здійс-нюється формування життєвих цілей на основі загальнолюдських цінностей, соціально-орієнтованої мотивації, вивчення особистісних потенціалів, здібностей, життєвих цілей, які стосуються професійного, духовного, інтелек-туального розвитку людини, сімейного й мате-ріального добробуту; оптимістичне ставлення 
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до майбутнього, що реалізується на основі чіт-кої визначеності життєвих цілей, в результаті якої особистість відчуває себе успішною, здат-ною до самореалізації; конструктивне спілку-вання з оточуючими людьми, що допомагають продуктивному вирішенню особистих, ділових і суспільних проблем; оптимальна саморегуляція своїх емоцій, дій і думок; гармонійно організо-вана творчість; конструктивне ведення своїх справ тощо [4, 14–15]. Досить оригінальну структуру самореаліза-ції пропонує О. Дедюхіна. Критеріями творчої самореалізації особистості є: ціннісний зміст творчої самореалізації; її технологічне забезпе-чення і задоволеність самореалізацією (очікуваний результат). Ціннісний зміст твор-чої самореалізації (особистісно-мотиваційний блок) представлено цінностями діяльності, цін-ностями відносин, цінностями пізнання, цінно-стями сенсу. Це базові соціальні потреби особи-стості, які потребують реалізації. Ціннісно-мотиваційне ставлення – це здатність суб'єкта вибірково, з позиції особистісної значущості підходити до предметно-продуктивної, комуні-кативної, пізнавальної діяльності, наділити їх індивідуальним сенсом, розглядати їх як цінно-стей своєї творчої самореалізації. Технологічне забезпечення творчої самореалізації передба-чає ряд етапів: самопізнання, самомоделюван-ня, самоствердження. Послідовність етапів са-мореалізації виступає в якості її механізмів. Ме-ханізми самореалізації виступають одночасно як умови і структурні компоненти, що допов-нюють і розвиваючі ланки єдиного процесу ро-згортання і втілення сутнісних сил. Задоволен-ня самореалізацією (очікуваний результат) включає в себе такі показники, як психологіч-ний, соціальний, фізичний стан на рівні моти-вації і діяльності [2, 155]. К. Сергєєва визначила критеріями профе-сійної самореалізації магістрів: міру їх профе-сійної спрямованості (показники: наявність потреби у здійсненні самореалізації; сформова-ність професійно-ціннісних орієнтирів; рівень особистісної самоорганізації та активності); ступінь опанування професійними стандарта-ми (показники: обсяг та зміст професійного тезаурусу; володіння фаховою компетентністю; наявність та характер різних видів професійно-го досвіду); здатність до продуктивної міжосо-бистосної взаємодії (володіння сучасними тех-нологіями; рівень комунікативної культури; готовність до адекватної саморегуляції у нелі-

нійному професійному середовищі); ще один творчий критерій автор пов’язує з володінням теоретичними й емпіричними методами дослі-дження та з мірою розвиненості креативних здібностей [10]. Спираючись на підходи вищеназваних нау-ковців (Т. Єфімової, А. Зайцевої, В. Зарицької, А. Ковальової, З. Крижановської, І. Лебедик, Л. Рибалко, Н. Сегеди, К. Сергєєва, С. Усової, Л. Цурікова, М. Ярославцевої та ін.), можемо ви-значити власну структуру досліджуваної якос-ті, а саме, структуру «готовності майбутніх ме-дичних сестер до професійної самореалізації». Зазначимо, що підготовку майбутніх меди-чних сестер до професійної самореалізації тлу-мачимо як частину фахової підготовки, що на-скрізно охоплює всі її види, котрі застосовують-ся у медичному коледжі. Таким чином, у структурі «готовності май-бутніх медичних сестер до професійної саморе-алізації» виокремлено чотири взаємопов’яза-них компоненти: мотиваційний, пізнавальний, операційний, рефлексивний. У відповідності до виокремлених компонентів нами визначено критерії (мотиваційно-ціннісний, конітивно-особистісний, творчо-діяльнісний, рефлексив-но-регулятивний) і показники готовності май-бутніх медичних сестер до професійної саморе-алізації, що дасть змогу проведення констату-вального етапу експерименту.  
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І н н а  СІ Р А К Структура готовності  майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації 
Сирак  И .  П .   

СТРУКТУРА ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

В статье проанализированы подходы различных ученых к определению структуры готовно-
сти будущих медицинских сестер к профессиональной самореализации. Акцентировано внимание 
на сущностных параметрах, задающих критерии определения уровней самореализации личности. 
На основе анализа литературы по проблеме исследования определены компоненты готовности 
будущих медицинских сестер к профессиональной самореализации: мотивационный, познаватель-
ный, операционный, рефлексивный. В соответствии с выделенными компонентами определены 
критерии (мотивационно-ценностный, когнитивно-личностный, творчески-деятельностный, 
рефлексивно-регулятивный) и показатели готовности будущих медицинских сестер к профессио-
нальной самореализации, что позволяет проводить диагностику исследуемого качества. 

Ключевые  слова :  профессиональная самореализация, будущие медицинские сестры, готов-
ность будущих медицинских сестер к профессиональной самореализации, структура, компоненты, 
показатели.  
Sirak I .   

A PREPAREDNESS STRUCTURE OF FUTURE NURSES  
FOR PROFESSIONAL FULFILLMENT 

The approaches of researchers to the structure «self-fulfillment», «readiness for self-realization» and 
determination of the structure «preparedness of future nurses for professional self-fulfillment», components 
and quality criteria have been analyzed in the article. 

Attention is focused on the essential parameters that define the criteria for determining levels of per-
sonal fulfillment. Components of preparedness of future nurses for professional fulfillment such as motiva-
tional, cognitive, operational, reflective are determined due to the analysis of investigating literature. Ac-
cording to the examined components it has been determined criteria (motivational-value, cognitive-
personality, creative-activity, reflexive-regulatory) and indicators of preparedness of future nurses for pro-
fessional fulfillment, allowing to diagnose study quality. It is proved that the built structure of personal ful-
fillment is effective attracting people to a particular medical activity, in this case. 

The content of the selected structural components of professional fulfillment is found in the respective 
functional forms: in professional competence; in striving to carry out nursing activities professionally, crea-
tively, responsibly; in acquiring means of self-mastery. Development and functioning of the structural com-
ponents of professional self-fulfillment of future nurses are caused by the motivation of professional develop-
ment, efficiency and professional maturity.  

Key-words:  self-fulfillment, readiness for self-realization, preparedness of future nurses, components, 
criteria. Стаття надійшла до редколегії 04.05.2017  
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Дослідження формування лексичної компе-тентності в учнів початкових класів розгляда-ють у контексті проблем шкільної мовної освіти в Україні, головними аспектами якої є забезпе-чення пріоритету української мови як державної, створення умов для розвитку особистості шко-ляра з перших років навчання, оскільки саме в цей період закладається основа життєтворчості. Теорію освітніх компетенцій і компетент-ностей молодших школярів обґрунтовано в ро-ботах Н. Бібік, О. Савченко, С. Трубачевої та ін. Методичні аспекти проблеми розкривають у власних публікаціях Т. Байбара, М. Вашуленко, К. Пономарьова, С Дубовик, Н. Грона та ін. Проб-лемі компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів російської мови в школах України присвятила дисертаційне дослідження І. Ґудзик. Теоретичними засадами формування лек-сичної компетентності у молодших школярів виступають: концептуальні моделі творчості зарубіжних (Дж. Гілфорд, Є. Торренс, Д. Рензуллі, Г. Сміт та ін.), вітчизняних (І. Волощук, О. Дя-ченко, О. Матюшкін, В. Петровський, А. Шумилін та ін.) учених; технології різних видів навчання (проблемного, розвивального, прямого й опосе-редкованого) у прогресивних особистісно-орієнтованих моделях взаємодії учасників осві-тнього процесу (Д. Белухін, І. Бех, В. Давидов, Т. Ільїна, Б. Коротяєв, Т. Куликова, І. Лернер, М. Махмутов, С. Подмазін, О. Усова); принципи 

організації мовленнєвої діяльності (М. Алек-сеєва, А. Богуш, Ф. Сохін, О. Ушакова, Л. Федоренко, В. Яшина); педагогічні умови розвитку і керів-ництва творчістю дітей (Є. Бєлкіна, Н. Ветлугіна, Н. Георгян, О. Дронова, Т. Казакова, В. Моляко, Н. Орланова, О. Пищухина, Т. Рубан, Л. Таніна, К. Тарасова, О. Ушакова, А. Шибицька та ін.). Результати проведеного навчального екс-перименту дають можливість відповісти на за-питання, у чому полягає принципова відмін-ність пропонованої нами методичної системи навчання від традиційної? І чи можна її розгля-дати як складену педагогічну технологію? У педагогіці існує низка визначень педаго-гічних технологій, які дають підстави розгляда-ти розроблену нами методичну систему форму-вання лексичної компетентності молодшого школяра саме як педагогічну технологію. Зокрема, педагогічна технологія, за В. Бес-палько, – «це проект певної педагогічної систе-ми, що реалізується на практиці» [1, 6]; при цьому педагогічна система розглядається як сукупність засобів, методів і процесів, необхід-них для створення організованого, цілеспрямо-ваного і спеціального, свідомого впливу на фор-мування особистості з даними якостями. Трактування педагогічної технології, що належить Б. Лихачову, визначає її як сукупність психолого-педагогічних настанов, які зумовлю-ють спеціальний добір і компонування форм, методів, способів, прийомів. При цьому педаго-
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МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ  
ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА  

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІННОВАЦІЙНА  
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ 

Пропонована методична система є технологією навчання алгоритмів породження мовлення 
на основі вивчення номінативних і комунікативних одиниць мови в єдності їхньої форми, значення і 
функції, у результаті чого досягається ефективний мовленнєвий розвиток, лексичне збагачення 
молодших школярів. 

Новизну розробленої методичної системи підтверджено не тільки практичними результата-
ми навчального експерименту, що саме по собі є вагомим аргументом, – це підтверджує і проведе-
ний нами теоретичний аналіз підсумків навчання щодо відповідності методичної системи понят-
тю педагогічної інновації. 

Ключові  слова :  лексична компетентність, інноваційна педагогічна технологія, макрострук-
тура методичної системи, мікроструктура методичної системи. 



462 НАУКОВИЙ  ВІСНИК  МНУ  ІМЕНІ  В .  О .  СУХОМЛИНСЬКОГО .  ПЕДАГОГІЧНІ  НАУКИ  

гічна технологія – не назавжди заданий процес зі строго визначеним і незмінним результатом, а організаційно-змістова структура, яка визна-чає напрям взаємодії педагога й учнів з різно-манітності підходів [4, 121]. Специфічними рисами педагогічної техно-логії, за В. Вороновим, є такі: розроблення діаг-ностичної поставленої мети навчання; орієнта-ція всіх навчальних процедур на гарантовані досягнення навчальної мети; оперативний зво-ротний зв’язок, оцінка поточних і підсумкових результатів; відтворюваність навчальних про-цедур [3, 167–169]. Якщо розглянути всі названі визначення педагогічних технологій, то побачимо, що всі ці риси властиві і нашій методичній системі фор-мування лексичної компетентності молодшого школяра на основі навчання номінативних і комунікативних одиниць мови з опорою на смислові алгоритми мовлення. Розглядаючи методичну систему як сукуп-ність її найважливіших компонентів – мети, змісту, методів, засобів та форм організації на-вчально-виховної діяльності, а також двобічних зв’язків між названими компонентами, пропо-нуємо схематичну макроструктуру методичної системи формування лексичної компетентності учнів початкових класів (рис. 1).  Макроструктура методичної системи фор-мування лексичної компетентності учнів поча-ткових класів характеризується  тим, що в ній жорсткість і гнучкість, постійність і змінюва-ність діалектично взаємопов’язані і перебува-ють у суперечноті. Елементи структури мето-дичної системи, з одного боку, є постійними, незмінними, оскільки не змінюються закономі-рності та логіка процесу навчання, а з другого, – ця структура в середині кожного компонента 

може змінюватися залежно від змісту навчаль-ного матеріалу і його цільової спрямованості. Це означає, що окремі етапи можуть здійснюва-тися у згорнутому вигляді, а інколи і випадати зовсім. Мікроструктура методичної системи фор-мування лексичної компетентності учнів поча-ткової школи, на відміну від макроструктури, є дуже мобільною. Розроблення її з позиції досяг-нення найбільшої адекватності у кожній конк-ретній навчальній ситуації дає можливість більш гнучко використовувати всю структуру того чи іншого структурного компонента. Отже, макроструктура експериментальної методичної системи відображає концептуаль-
ний компонент, «ідеологію» формування лексич-ної компетентності учнів початкової школи. А мік-роструктура розкриває змістово-процесуальний та змістово-професійний компоненти методич-ної системи, які висвітлюють зміст навчально-го матеріалу, методи і форми навчання; методи і форми педагогічної діяльності вчителя; зале-жність успішності функціонування і відтворен-ня спроектованої педагогічної технології від рівня педагогічної майстерності вчителя. Пропонована методична система є техно-
логією навчання алгоритмів породження 
мовлення на основі вивчення номінативних і комунікативних одиниць мови в єдності їхньої форми, значення і функції, у результаті чого досягається ефективний мовленнєвий розви-ток, лексичне збагачення молодших школярів. Новизну розробленої методичної системи підтверджено не тільки практичними резуль-татами навчального експерименту, що саме по собі є вагомим аргументом, – це підтверджує і проведений нами теоретичний аналіз підсумків навчання щодо відповідності методичної систе-
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Мета формування лексичної компетентності учнів початкових класів: формування знань  (мовленнєвознавчих понять), розвиток лексичних умінь; розвиток мовленнєвих здібностей 

Зміст навчання (мовленнєвознавчі поняття,  комунікативні вміння) Принципи та методи навчання (градуальність, цілісність, опора на алгоритми та ін.) (спостереження, мовний аналіз, синтез висловлювань) 
Засоби навчання: посібники, методичні рекомендації,  текстотека з методичними формулярами Форми організації навчання: типологія й структура уроків, спрямованих на  формування лексичної компетентності учнів Рисунок 1 – Макроструктура методичної системи  

формування лексичної компетентності учнів початкових класів  
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Принципи Мікроструктура методичної системи формування лексичної компетентності учнів початкових класів 

Загальнодидактичні: 
− науковості і доступно-сті виучуваного мате-ріалу;  
− розвиваючого харак-теру навчання; 
− наочності; 
− систематичності і пос-лідовності; 
− наступності і перспек-тивності; 
− зв’язку навчання з життям 

Лінгводидактичні: 
− уваги до матерії мови, до розвитку мовленнєвих органів; 
− розуміння мовних зна-чень; 
− оцінка виразності мов-лення; 
− розвитку чуття мови; 
− координації усного і писе-много мовлення; 
− принцип прискореного темпу навчання рідної мови Методи 

Рецептивні: 
− бесіда; 
− розповідь; 
− образномовленнє-ва дискусія 

Інтерактивні  
методи навчання: 
− метод проектів; 
− метод ПРЕС; 
− мозковий штурм; 
− метод гронування; 
− мікрофон; 
− акваріум 

Репродуктивні: 
− складання словос-получень, речень; 
− усний та письмо-вий переказ; 
− образномовленнє-ва дискусія 

Продуктивні: 
− складання плану текст; 
− аналіз тексту; 
− редагування та ілюстрування тексту 

Засоби Зразкове мовлення вчителя. Моделі: звукові,  звуко-буквені,  морфемні та ін. 
Образотворчі:  

таблиці, картки, дидактичні 
малюнки та ін. Аудіовізуальні:  

Слайди, навчальні кінофільми, 
аудіо записи та ін. Підручники, дидактичні матеріали, які допов-нюють підручники, словники, довідники. 

Урок Форми організації навчально-виховної діяльності 
− засвоєння нових знань; 
− осмислення знань, формуван-ня на їх основі необхідних умінь і навичок; 
− перевірки знань, умінь і нави-чок; 
− аналіз результатів письмових робіт; 
− узагальнення і систематиза-ції знань; 
− навчального переказу, твору; 
− аналіз учнівських переказів і творів 

Позаурочна робота Позакласна робота Екскурсія Домашня  самостійна робота 
− ведення словничків різних ви-дів 

− зустріч із відомими українсь-кими пись-менниками; 
− відвідуван-ня театру 

Читання  та переказ  додаткової  літератури  на канікулах 

Специфічні спрямовані на формування  
лексичної компетентності: 

− єдності вивчення одиниць мови і навчання мовлення;  
− градуальності;  
− цілісності формування лексичного запасу та граматич-ної будови мовлення в єдності і взаємозв’язку;  
− опори на алгоритми породження та сприйняття мовлення при формуванні мовленнєвих умінь і розвитку мовної здіб-ності; 
− взаємозв’язку розвитку фонетичної, лексичної, граматич-ної сторін мовлення і навчання одиницям мови в єдності значення, форми і функції; 
− зіставлення та диференціації одиниць мови в процесі мов-леннєвого вибору 

Практичні: 
− пропедевтичні; 
− ілюстративні; 
− основні, вправи на закріплення; 
− повторювально-узагальнювальні; 
− творчі 

індиві
дуальн

а 
факуль

татив масова
 

Рисунок 2 ми поняттю педагогічної інновації. Під педагогі-чними інноваціями ми, спираючись на думку С. Д. Полякова, розуміємо цілеспрямовані зміни, що вносять у систему нові, відносно стабільні елементи [5, 98]. Такі цілеспрямовані зміни в 
мовленні учнів, виділено нами  у результаті експериментально-дослідного навчання: 

– значна міра зв’язності та цілісності текс-тів, що створюються молодшими школя-рами, які навчаються за пропонованою методикою порівняно з традиційною; 
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– чітке розуміння функцій мовлення і сві-доме використання цих знань у власних висловлюваннях; 
– посилення прагматичної сторони мов-лення учнів, її дієвості; вища, ніж за тра-диційного навчання, змістовність мов-лення; 

– помітна виразність мовлення і позитивні структурні зміни у створюваних текстах, а також багатство, точність та інші якості. Усі ці нові за своїм рівнем, відносно стабіль-ні елементи в мовленні було зафіксовано нами у процесі аналізу здобутих результатів навчан-

Н а т ал і я  СІ РА Н Ч У К  •  Методична система формування лексичної компетентності  молодшого школяра на уроках української мови як інноваційна педагогічна технологія 
Мотиваційна лексична діяльність Когнітивна лексична діяльність 
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ь. − збагачення словника, тобто засво-єння нових слів та нових значень слів, що раніше учням були не відомі; 
− уточнення словника, тобто поглиб-лення розуміння вже відомих слів, з'ясування відтінків у значенні між синонімами, добір антонімів, аналіз багатозначності; 
− активізація словника, тобто вико-ристання якомога більшої кількос-ті слів у мовленні кожного учня, введення слів у речення, засвоєн-ня сполучуваності слів з іншими словами, використання їх у конк-ретному тексті; 
− вилучення нелітературних слів, які вживаються іноді молодшими школярами, виправлення помилок у наголошуванні та вимовлянні слів. 

  
Рефлексивно-поведінкова лексична діяльність 

Рефлексивна:  
− самостійне знаходження своїх лексичних помилок і зна-ходження лексичних помилок у текстах товаришів; 
− критична самооцінка лексики власного мовлення й оцін-ка мовлення інших учнів;  
− інтерпретація власного мовлення й інтерпретація інших зразків мовлення, а самооцінка лексики власного мов-лення й оцінка мовлення інших учнів; 
− інтерпретація власного мовлення й інтерпретація інших зразків мовлення.  

Поведінкова:  
− формування вмінь активно користуватися влас-ним словниковим запасом, тобто швидко і влуч-но добирати слова для побудови речень і текс-тів, а також слідкування за чистотою українсько-го мовлення у спілкуванні з однолітками, вчите-лями, батьками, колективом; 
− формування здатності долати мовленнєві стере-отипи, передбачати мовленнєві ситуації. 

 Практична лексична діяльність : 
− накопичення в пам’яті учнів значної кількості слів з усвідомлен-ням усіх відтінків їхнього значення та експресивного забарвлення; 
− робота над переносним значенням слів; 
− робота з багатозначними словами; 
− робота над синонімами; 
− вивчення антонімів; 
− засвоєння явища омонімії; 
− розвиток образного мовлення; 
− засвоєння елементів фразеології; 
− словотворча робота, як засіб збагачення лексичного запасу 

Методична система формування лексичної компетентності учнів початкових класів  
(змістово-професійний компонент) 

Рисунок 3 
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ня (кількісного і якісного, у тому числі й мето-дами математичної статистики). Ці результати доповідались на міжвузівських науково-прак-тичних конференціях у Рівненському державно-му гуманітарному університеті, на нарадах учи-телів початкової школи в містах Рівному і Києві.  Результати експериментального навчання, виражені кількісно і якісно, у тому числі і мето-дами математичної статистики, переконливо свідчать, що висунуту гіпотезу проведеного наукового дослідження доведено. Науково об-ґрунтовано і підтверджено ефективність мето-дичної системи формування лексичної компе-тентності молодшого школяра (її мети, змісту, методів, засобів та форм навчання). 
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Сиранчук  Н .  Н .   
МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА НА УРОКАХ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА 
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Предлагаемая нами методическая система представляет собой технологию обучения алго-
ритмам порождения речи на основе изучения номинативных и коммуникативных единиц языка в 
единстве их формы, значения и функции, в результате чего достигается эффективное речевое 
развитие младших школьников. 

Новизна разработанной методической системы подтверждена не только практическими ре-
зультатами обучающего эксперимента, что само по себе является веским аргументом, – это под-
тверждает и проведенный нами теоретический анализ итогов обучения на предмет соответст-
вия методической системы понятию педагогической инновации. 

Ключевые  слова :  лексическая компетентность, инновационная педагогическая технология, 
макроструктура методической системы, микроструктура методической системы. 
 
Siranchuk N.   

METHODICAL SYSTEM OF FORMING OF LEXICAL COMPETENCE  
OF YOUNGER SCHOOL CHSLDREN ON THE LESSONS OF UKRAINIAN  

AS INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGY 
The methodical system are created by us to represent the technology of teaching the algorithms of pro-

duction of speech based on study of nominative and communicative units of language in unity of their form, 
values and functions. The effective speech development and lexical development of younger schoolchildren 
were found.  

The novelty of the developed methodical system is confirmed not only the practical results of teaching ex-
periment, that in itself is a weighty argument, is confirms and conducted by us theoretical analysis of results of 
teaching for the purpose accordance of the methodical system to the concept of pedagogical innovation. 

The system of linguistics concepts were laid on the base of learning content on the competency-oriented 
classes – a system of theoretical knowledge about language, its forms, types and properties. Introduction of 
practical, cognitive and speaking tasks to the content – is the another feature of competence-oriented 
speaking lesson. These exercises consist cognitive questions which reveal the subject of a lesson. Solving of 
the practical problems according to the speaking situation promotes cognitive needs of pupils, creates their 
positive motivation for verbal skills, provides a conscious learning. The lack of rules in the traditional sense, 
system replacement of questions and tasks, algorithms and tokens allows child to do the independent con-
clusions and generalizations. The majority of searching and creative exercises help to enhance mental and 
speaking activity of pupils. 
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У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року наголошується  на необхідності оновлення змісту, форм, мето-дів і засобів навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та про-грам розвитку дитини, розроблення цілісної системи виявлення та психолого-педагогічного супроводу обдарованої молоді, забезпечення умов для її розвитку, соціалізації та подальшого професійного зростання; посилення впливу літератури й мистецтва на виховання і розви-ток дітей та молоді. Саме тому нагальним пи-танням сьогодення є розробка методик  розви-тку творчих здібностей та використання твор-чого потенціалу кожної дитини.   Проблема розвитку творчої особистості досліджувалась багатьма вченими  (Б. Ананьєв,  Л. Виготський, Г.  Костюк, О Кульчицька, О. Леонтьєв, Б. Ломов, С. Рубінштейн та ін.). Ва-гомий внесок у вивченні проблеми розвитку творчої особистості дітей в різних видах діяль-ності здійснено такими дослідниками, як С. Ру-

сова, К. Ушинський, В. Сухомлинський, Т. Каза-кова, Н. Сакуліна, Є. Фльоріна, Сухорукова, зок-рема словесної творчості – А. Богуш, Л. Березів-ська, О. Трифонова, Н. Гавриш, Т. Піроженко та ін. Ученими визначено й науково обґрунтовано сутність поняття «словесна творчість дітей», «творче самовираження старших дошкільників», з’ясовано ефективні умови розвитку словесної творчості дітей старшого дошкільного віку. Зважаючи на актуальність обраної  пробле-ми, у статті висвітлено питання щодо розвитку словесної творчості дошкільників засобами національно-патріотичних творів, схарактери-зовано сутність поняття словесна творчість дітей старшого дошкільного віку, а також шля-хи її розвитку в дошкільному навчальному за-кладі.  У словнику-довіднику творчу особистість потрактовано як індивід, який володіє високим рівнем знань, потягом до нового, оригінально-го, який уміє відкинути звичайне, шаблонне, для якого потреба у творчості є життєво необ-хідною; це такий тип особистості, для якого 

С в і т л а н а  Т ЕС Л Е Н К О Розвиток словесної творчості старших дошкільників за національно-патріотичними творами 
Nowadays, the most actual problem of children’s language research is to identify the individual strate-

gies about the speech behavior and «the entrance in the language.» It means that the main object of the 
research – is not the general laws which have been already set by linguistics and psycholinguistics, but the 
variability of their manifestations in children of different sexes, pupils(developing) who are enrolled in dif-
ferent systems and in children with different cognitive and psychological characteristics. 
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РОЗВИТОК СЛОВЕСНОЇ ТВОРЧОСТІ  
СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ  

ЗА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНИМИ ТВОРАМИ 
У статті висвітлено питання щодо розвитку словесної творчості старших дошкільників за 

національно-патріотичними творами. Розкрито поняття словесна творчість. Керуючись рекоме-
ндаціями вчених, у статті  визначено форми і методи роботи з  розвитку словесної творчості у 
дітей старшого дошкільного віку (заняття з художньої літератури, розвитку мовлення; інтегро-
вані заняття; полілоги, віртуальний діалог з героєм художнього твору, доручення, коментар під 
час малювання, розігрування комунікативно-ігрових ситуацій, обговорення, придумування свого 
сценарію, дискусії, розігрування самостійно створених діалогів за змістом художніх творів, мора-
льно-етичних і комунікативних ситуацій), проілюстровано художні твори патріотичного змісту, 
подано приклади складених дітьми оригінальних творчих висловлювань. 

Ключові  слова :  словесна творчість, мовленнєвотворча діяльність, національно-
патріотичні твори, діти старшого дошкільного віку, творчі висловлювання, вірші, казки.  
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характерною є стійка, високого рівня спрямова-ність на творчість, мотиваційно-творча актив-ність, що поєднується з високим рівнем твор-чих здібностей і дозволяє йому досягти суспіль-но та особистісно значущих результатів [6, 54]. Для розвитку творчої особистості дитини важ-ливим є розвиток мислення, уяви та пізнаваль-ної активності, завдяки яким вона засвоює нові знання та використовує їх у різних видах діяль-ності. С. Русова наголошувала на необхідності «культивувати дитяче уявлення»  певним мате-ріалом, який відповідає його нахилам і рівневі дитячого розвитку. Особливого значення педа-гог надавала оповіданням, знайомствам з вели-кими історичними діячами, з величними яви-щами природи та найкращими поетичними творами рідної і всесвітньої літератури. На дум-ку С. Русової, вихователь мусить викладати та-кою виразною мовою, яка б не тільки захоплю-вала дітей, а й викликала діяльність фантазії, бажання вигадувати кінцівки твору, самостійно складати маленьке оповідання, адже ні в чому іншому не виявиться так добре душевний на-стрій дитини, її темперамент, як у такій безпо-середній словесній творчості дитини [5, 90]. Н. Гавриш  визначає словесну творчість як важ-ливий компонент художньо-мовленнєвої діяль-ності поряд зі сприйняттям, відтворенням, ви-конавською діяльністю. Однією з умов успішно-сті перебігу словесної творчості дітей є наяв-ність мовленнєво-творчих здібностей, тобто  такий рівень прояву психолого-педагогічних особливостей дитини (сприймання, мовлення, мислення, творча уява), який забезпечує їй стійкий інтерес та успіх у мовленнєвотворчій діяльності (складання власних творів, зв’язне, змістовне, образне висловлювання самостійних думок, вражень і переживань). Мовленнєвотво-рча діяльність, за Н.Гавриш,- це така творча діяльність, в якій через складання різних типів зв’язних висловлювань дитина відбиває почут-тя, уявлення, враження, образи уяви, що навіяні художніми творами. Для виникнення в дошкі-льників мовленнєвотворчої діяльності, на дум-ку вченої, важливу роль відіграє художнє слово, яке дає їм яскраві художні образи, викликає емоційні переживання, глибокі почуття та спо-нукає їх до активної самостійної творчої діяль-ності [4, 19].  Важливу роль у словесній творчості дитини відіграє розвиток її творчої уяви та сприйняття твору. Художнє сприйняття і словесна твор-чість, на переконання А. Богуш, є головними 

складовими компонентами художньо-мовлен-нєвої діяльності, в якій виконання та відтво-рення сприйнятих літературних творів супро-воджується образним, виразним мовленням. У зв’язку з цим, цінними є настанови вченої на звертання уваги педагога не лише на зміст, а й на виразність мовних засобів різних літератур-них творів [1, 6], елементарний художній аналіз твору [1, 47], що сприяє збагаченню художньо-го, емоційно-чуттєвого досвіду дітей, форму-ванню операцій порівняння й узагальнення, виробленню адекватної оцінки їхнього мовлен-ня. На цьому наголошувала в своїх працях і С. Русова. Учена наголошувала на необхідності якнайраніше знайомити дітей із літературними скарбами, зокрема казками, загадками, думами, піснями, віршами, особливу увагу при їх розпо-віданні звертати на красу, музичний ритм, ма-льовничий зміст [5, 250]. На думку вченої, тре-ба «викликати творчий словесний процес, ство-рити умови для придумування дітьми різнома-нітних оповідань, що відбувається під впливом якогось враження» [5, 250]. С. Русова вважала, що під час слухання розповідей вихователя в ді-тей розвивається уявлення, внутрішнє насліду-вання, відбувається процес переживання всіх ра-дощів і страждань героїв оповідання. За порадами вченої, надалі слід запропонувати дітям ці тво-ри драматизувати, обравши дійових осіб і  вига-давши для них відповідні слова і вирази [5, 61]. Великого значення художнім творам у роз-витку словесної творчості та патріотичних по-чуттів надавав В. Сухомлинський. Так, педагог радив орієнтуватися на мовні зразки з фольк-лору, народні поетичні вислови, що відрізня-ються відтінками думок і почуттів, емоціональ-ним забарвленням, тим самим впливають на поетичну творчість дитини. За словами В. Сухомлинського, поетична творчість це най-вищий ступінь мовленнєвої культури, а мов-леннєва культура виражає сутність культури людської [7, 182].  Одним із засобів залучення дітей до рідного слова вчений вважав казку, адже через «казкові образи в свідомість дітей входить слово з його найтоншими відтінками; воно стає сферою духовного життя дитини», засобом вираження думок та почуттів…Під впливом почуттів, які пробуджені казковими образами, дитина вчиться міркувати слова-ми» [7, 153].  На думку В. Сухомлинського, «казка – благодатне та нічим незамінне джере-ло виховання любові до Батьківщини» [7, 153], адже саме в казці народ закодував свої погляди, 

С в і т л а н а  Т ЕС Л Е Н К О Розвиток словесної творчості старших дошкільників за національно-патріотичними творами 



468 НАУКОВИЙ  ВІСНИК  МНУ  ІМЕНІ  В .  О .  СУХОМЛИНСЬКОГО .  ПЕДАГОГІЧНІ  НАУКИ  

переконання, надії. «Казка, стверджував уче-ний, виховує любов до рідної землі вже тому, що вона – творіння народу» [7, 153]. У своїй «Школі радості» педагог створив «Кімнату ка-зок», в якій діти слухали та створювали власні казки. Складання казок, на думку вченого, один із цікавіших видів словесної творчості дитини. Така творчість допомагає дітям навчитися ви-словлювати свою думку, збагачує словниковий запас дитини. Учений був твердо  переконаний у тому, що існує зв'язок між естетичним почут-тями та словниковим запасом  дітей, а «есте-тичні почуття емоційно забарвлюють слово; «коли слово хвилює дитину  своєю неповтор-ною красою, воно назавжди запам’ятовуєть-ся» [7, 158]. З пильністю добирав В. Сухом-линський літературні твори, які розповідали дітям, адже все, що вражає малюка у роки ди-тинства залишається в його серці назавжди. У бібліотеці знаходилися твори, в яких розповіда-лося про минуле нашої країни, її історію, подви-ги народу під час боротьби за незалежність, ліричні оповідання та вірші, які виховували любов до краси природи. Усе це, за словами на-уковця, започатковувало перші паростки патрі-отизму, бажання захищати рідну землю, власну домівку. Відповідно до рекомендацій вчених для формування національної свідомості та розвит-ку словесної  творчості дітей старшого дошкі-льного віку  використовували твори національ-но-патріотичного спрямування. Формами і ме-тодами роботи виступили: заняття з художньої літератури, розвитку мовлення; інтегровані заняття (художня література + малювання; ху-дожня література + розвиток мовлення); полі-логи, віртуальний діалог з героєм художнього твору, доручення, коментар під час малювання, розігрування комунікативно-ігрових ситуацій, діалоги, обговорення, придумування свого сце-нарію, дискусії, розігрування самостійно ство-рених діалогів за змістом художніх творів;  розі-грування морально-етичних і комунікативних ситуацій за сюжетом літературного твору. На-приклад, після прослуховування віршів М. Поз-нанської «Про нашу Україну» та Д.Комілевської «Батьківщина – одна»,  дітям пропонувалося знайти слова-рими, які зустрічаються у словах, потім діти самостійно добирали рими до слів Україна, Батьківщина, у дидактичній грі «Скажи яка?» – добирали образні слова про Україну, разом з батьками малювали картини про найцікавіші міста України, розповідали про 

них та підписували малюнки невеличкими вір-шами. Така робота спонукала дітей до творчос-ті, складання невеличких віршиків та вихован-ня любові до рідної країни. Проілюструємо при-кладом творчих висловлювань старших дошкі-льників: «В Миколаєві живу − Україну бере-жу» (Даня Ш.),  «Я – маленька Українка, у саду гуляю. Тут калина розквітає, соловей співає. Це земля моя. Це моя країна» (Дар’я Ф.),  «У мами я одна донька, а Україна в мене – єдина Батьків-щина!» (Тетяна П.).  Погоджуємось з думкою С. Русової, що у  творчості найкращих письменників  мова вияв-ляє свою найбільшу силу, один-два рядки поезії часто викликають більше думок, ніж великий науковий трактат [5, 247]. Так, після прослухо-вування вірша Ю. Турчина «Фарби дасть мені матуся» здійснювали елементарний художній аналіз твору, звертали увагу на образні вирази, після цього дітям пропонували подумати, що треба розповісти про Україну, щоб її полюбили люди інших країн та національностей. Подаємо приклади висловлювань дітей. «Моя країна – дуже красива! Коли я їхав до бабусі, у вікно я побачив великі поля, вони наче жовтий  пухнас-тий килим, а якщо довго дивитися на небо та поле, то здається, що небо торкається поля сво-їми блакитними руками і все це – і небо, і поле перетворюється на один великий жовто-блакитний прапор» (Сашко Г.). «Я намалювала би на своєму аркуші багато квітів: чорнобривці, волошки, мальву, маки, ромашки,  тому що на-ша країна, як квітучий віночок» (Вероніка Г.). «Я дуже хочу розповісти про свою бабусю, яка вміє вишивати. Я теж хочу навчитися вишивати. Ме-ні дуже подобаються вишиванки. Коли ми були з мамою на Дні міста, багато людей були у ви-шиванках. Усі були такі казкові, добрі, усміхне-ні! На мою вишиванку сіла бджілка, я зляка-лась, а мама усміхнулась і сказала: «На твоїй вишиванці квіти, як у квітничку! Ось бджілка і переплутала»! Моя країна як вишиван-ка!» (Даша П.). На заняттях з художньої літератури  пропо-нували дітям обирати прислів’я і приказки до казок, або придумувати нові. Так, після прослу-ховування  казки «Біда навчить», діти пригада-ли такі прислів’я: «Вік живи – вік учись», «Розум – скарб людини», а й ще придумали свої прислів’я і приказки, наприклад: ( «Без розуму – важко жити» (Сашко Г.), «Розум – це наша си-ла» (Тетянка М.), «Без розуму немає щас-тя» (Вероніка Г.). 
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Цікавою, на нашу думку, була робота, яка проводилась до та після народних свят. Під час такої роботи дітям пропонували послухали  вірші, оповідання, розглянути ілюстрації. Так, наприклад, до свята Івана Купала діти прослу-ховували вірш В. Бондаренко «Купала», до Ве-ликодневих свят вірш А. Майкова «Христос Вос-крес», до Дня святого Миколая «Лист Святому Миколаю» та ін...  Проілюструємо прикладом заняття. 
Фрагмент заняття з народознавства.  

Свято Івана Купала Мета:  познайомити дітей з народними звичаями і обрядами літнього циклу – святом Івана Купала, збагачувати словник дітей, сти-мулювати дітей до використання образних за-собів під час складання  творчих розповідей, розвивати уяву, креативне мислення, виховува-ти любов до рідної країни, її культури. Матеріал:  ілюстрації, Хлопчик Гарбузик, записи пісень, хороводів, відео-презентація. Хід заняття.  Доброго ранку, діти! Сьогодні до нас заві-тав новий гість. Його звати хлопчик Гарбузик. Він подорожує по нашій мальовничій Україні та збирає звичаї та свята нашого народу. Чи ціка-во Вам про них дізнатися? Давайте попросимо розповісти про народні свята Гарбузика. Сього-дні Гарбузик розкаже про своє улюблене свято, яке святкується влітку – Івана Купала. Розповідь Гарбузика: «З давніх-давен, коли люди жили в єдності з природою, відчували її красу, в Україні святкували чарівне свято Івана Купала. У цей день, за народними повір’ям, сон-це рано сходить, грає, обіймає рослини своїми промінчиками, даруючи травам і квітам лікува-льну силу. Хлопці та дівчата прикрашали дерев-це стрічками, квітками і водили навколо нього хороводи, співали пісні, грали в ігри. На Івана Купала дівчата плели вінки, а хлопці виготов-ляли Купайла у вигляді солом’яної ляльки Ма-ри, вбраної у жіночий одяг, а ще біля купальсь-кого деревця розкладали вогнище, біля якого проводили веселі забави.  Закінчувалося свято перестрибуванням через вогонь та спаленням Купайлиці. Діти, а на яке слово схоже Купайло? (діти відповідають). Так, правильно.  Обов’язко-вим на Івана Купала було купання, бо люди ві-рили, що вранці цього дня купається навіть со-нце».   Вихователь: Дякуємо тобі, Гарбузику. Діти,  уявімо, що ми з вами знаходимося  серед зеле-них луків, у мальовничому місці біля берега річ-

ки, де святкують Івана Купала.  Як Ви думаєте, що кажуть одне одному учасники свята? Давай-те запросимо на свято один одного (діти розіг-рують діалоги). Вихователь: Діти, а яким Ви собі уявляєте Купайла?  (діти розповідають). Послухайте вірш  В. Бондаренко «Купала». Про який обряд святкування Івана Купала розповідається у вір-шику? Після прослуховування вірша вихователь пропонує дітям, уявити себе квітками, які вплі-тають у купальський вінок та розповісти про себе. Наведемо приклади розповідей дітей. «Я сором’язлива ромашка. У мене жовте очко та біленька сукня. Я вмію лікувати» (Таня П.), «А я синьоокий барвінок. Я сильний і нічого не бо-юсь. Я дуже люблю життя» (Даня Ш.), «Я ружа. Мій одяг найпишніший та найсвятковіший. Я наче чарівний метелик із чарівної казки. Мій рожевий та червоний одяг палахкотить неначе сонячні промінці. Я люблю свята та розваги. А ще мені подобається, коли навколо чарівна кра-са» (Віка Г.). Вихователь: Які ви молодці! Доберіть як-найбільше слів до свого віночка (мальовничий, загадковий, пишний, яскравий,  ромашковий, чарівний, сонячний, синьоокий, барвистий, зо-лотистий, купальський). Діти, Гарбузику час додому. А щоб ви росли здоровими, добрими, давайте тричі перестрибнемо через вогонь (бутафорський). Наше заняття закінчилося. До нових зустрі-чей! Як бачимо із розповідей, діти проявляли на занятті словесну творчість, використовували образні слова, робили висновки, використову-вали знання про народні свята та обереги, роз-ширили свої уявлення про традиції та звичаї святкування Івана Купала. Отже, така робота, на нашу думку, сприяє розвитку словесної творчості старших дошкіль-ників та спрямована на ознайомлення їх з рід-ним краєм, виховання любові до традицій, зви-чаїв нашого народу, що, безумовно, впливає на формування їхньої національної свідомості та патріотичних почуттів. 
Список  використаних  джерел  1. Богуш А., Гавриш Н., Котик Т. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкіль-них навчальних закладах [Підручник для студентів вищих навчальних закладів факультетів дошкільної освіти]. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2006. – 304 с. 2. Богуш А.М. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах [підручник]. 

С в і т л а н а  Т ЕС Л Е Н К О Розвиток словесної творчості старших дошкільників за національно-патріотичними творами 



470 НАУКОВИЙ  ВІСНИК  МНУ  ІМЕНІ  В .  О .  СУХОМЛИНСЬКОГО .  ПЕДАГОГІЧНІ  НАУКИ  

2-ге видання, доповнене і перероблене. – К.: Видав-ничий Дім «Слово», 2014. – 440 с. 3. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народжен-ня до 7 років. Монографія. 2-е видання. – К.: Видав-ничий Дім «Слово», 2010. – 374 с. 4. Гавриш Н. В. Развитие речетворческой деятельности в дошкольном детстве // Педагогическое образова-ние и наука, 2011, № 12. 5. Русова С. Вибрані педагогічні твори: У 2 кн. Кн.2 / за редакцією Є.І. Коваленко: Упоряд., прим. Є.І Ковален-ко, І.М. Пінчук. – К.: Либідь, 1997. – 320 с.  6. Сучасна українська школа і педагогіка у поняттях і термінах: Довідник: навчальний посібник / автори-укладачі: О.А Кузнєцова, А.О. Нікора. – Миколаїв: Іліон, 2013. – 212 с. 7. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письмо к сыну. – К.: Рад. Шк.., 1985. – 557 с. 
References 1. Bohush A., Havrysh N., Kotyk T., Metodika organizatsii 
hudozhno – movlennevoyi diyalnosti ditey u doshkilnih 
navchalnyh zakladah. [Pidruchnik dlya studentiv vischih 
navchalnih zakladiv fakultetiv doshkilnoyi osvity] [Methodology of organizing  of art – speech activity of preschoolers. [Textbook for university students of facul-ties of preschool education] – K. : Vidavnichiy Dim «Slovo», 2006. – 304 [in Ukrainian]. 

2. Bohush A. M. Metodyka navchannya ditey ukrayinskoyi 
movy v doshkilnykh navchalnykh zakladakh [pidruchnyk]. Methods of teaching children Ukrainian language in kin-dergartens [textbook].  2-ge vidannya, dopovnene i pere-roblene / A. Bogush. – K. : Vidavnichiy Dim «Slovo», 2014. – 440 [in Ukrainian]. 3. A. Bohush. Movlennevy rozvytok ditey vid narodzhennya 
do 7 rokiv. Monohrafiya. 2-e vydannya. [Speech develop-ment of children from birth to 7 years].  MonografIya. 2-e vidannya. – K. : Vidavnichiy Dim «Slovo», 2010. – 374 [in Ukrainian]. 4. Havrysh N. V.  Razvitie rechetvorcheskoy deyatelnosti v 
doshkolnom detstve [Development of speech formation activity in preschool childhood] //Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka, 2011, # 12 [in Russian]. 5. Rusova S. Vybrani pedahohichni tvory: [Selected peda-gogical works: In 2 volumes] Kn.2 / za redaktsiyeyu Ye.I Kovalenko: Uporyad., prym. Ye.I Kovalenko, I.M. Pinchuk. – K.: Lybid, 1997. – 320 [in Ukrainian]. 6. Suchasna ukrayins'ka shkola i pedahohika u ponyatyakh i 
terminakh: Dovidnyk: navchal'nyy posibnyk. [Modern Ukrainian School and education in concepts and terms: Reference book: Manual]. / avtory-ukladachi: Kuzn-yetsova O.A, Nikora A.O.. – Mykolayiv: Ilion, 2013. – 212 [in Ukrainian]. 7. Sukhomlynskyy V.A. Serdtse otdayu detyam. Rozhdenie 
grazhdanina. Pismo k syinu. [Giving my heart to children. The birth of a citizen.  A letter to son.]– K.: Rad. Shk.., 1985. – 557 [in Russian]. 

С в і т л а н а  Т ЕС Л Е Н К О Розвиток словесної творчості старших дошкільників за національно-патріотичними творами 

Тесленко  С .   
РАЗВИТИЕ СЛОВЕСНОГО ТВОРЧЕСТВА СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
ПОСРЕДСТВОМ НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПРИЗВЕДЕНИЙ 

В статье освещены вопросы развития словесного творчества старших дошкольников по на-
ционально-патриотическим произведениям. Словесное творчество детей, вслед за Н. Гавриш, по-
нимаем как активное создание, придумывание сказок, стихов, рассказов, загадок, сценариев и т. д. 
не только на занятиях, но и в повседневности. Средством словесного творчества старших дошко-
льников выступили художественные произведения национально-патриотического направления, 
ведь родной язык является средством создания национальной духовности и культуры, одновре-
менно своеобразие и неповторимость национальной культуры обеспечивается спецификой и бо-
гатством национального языка.  

Значительное место принадлежит народной мудрости в трудах В.Сухомлинского, который 
считал фольклор и художественное слово основой национального воспитания, а детские годы 
тем периодом, когда закладываются корни гражданственности, ведь «чувствования Отечества – 
чувствования сердцем, всеми силами души – заходит корнями в раннее детство». Руководствуясь 
рекомендациями ученых, в статье отражены формы и методы работы по развитию словесного 
творчества у детей старшего дошкольного возраста (занятия по художественной литературе, 
развитию речи; интегрированные занятия; полилоги, виртуальный диалог с героем художествен-
ного произведения, поручение, комментарий во время рисования, разыгрывание коммуникативно-
игровых ситуаций, обсуждение, придумывания своего сценария, дискуссии, разыгрывание самостоя-
тельно созданных диалогов по содержанию художественных произведений, нравственно-этических и 
коммуникативных ситуаций), подобраны художественные произведения патриотического содержа-
ния, приведены примеры составленных детьми оригинальных творческих высказываний. 

Ключевые  слова :  словесное творчество, речевая деятельность, национально-
патриотические произведения, дети старшего дошкольного возраста, творческие высказывания, 
стихи, сказки. 
 
Teslenko S.   

VERBAL CREATIVITY DEVELOPMENT OF SENIOR PRESCHOOLERS  
THROUGH NATIONAL PATRIOTIC WORKS 

The article highlights the issue of verbal creativity development of senior preschoolers through national 
patriotic works.  As reported by N. Havrish, verbal creativity of children is understood as the active creation, 
compilation of stories, poems, short stories, riddles, scripts, etc., not only in the classroom but also in every-
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Майбутнє кожної держави значною мірою залежить від того, наскільки успішно вона мо-же визначити свої цілі та пріоритети, усвідоми-ти свої інтереси та наскільки правильно поєд-нуватимуться національні інтереси самої дер-жави з інтересами її громадян. Успіх виховання національних переконань та національної сві-домості залежить, по суті, від того, у якому соці-альному оточенні перебуває людина в тому ві-ці, коли перед нею широко й глибоко відкрива-ється світ людських взаємин, світ Батьківщини. Основними інститутами соціалізації та центра-ми національного виховання є сім’я й навчаль-ний заклад. Мета виховання національної сві-домості в молоді – прищепити, оживити й від-родити в душі та генетичній пам’яті животвор-не коріння звичаїв нашого народу, донести до 

кожного студента (а через нього і в сім’ю й ро-дину) розуміння того, що ми не просто українці, ми – нація, ми народ зі своєю багатовіковою історією, культурою, мовою, звичаями, тобто викликати в студента потребу в усвідомленні себе як частинки своєї нації. Патріотичне виховання — планомірна ви-ховна діяльність, спрямована на формування у вихованців почуття патріотизму, тобто доброго відношення до Батьківщини і до представників спільної культури або країни. Таке виховання включатиме розвиток любові до Батьківщини, національної самосвідомості й гідності; дбай-ливе ставлення до рідної мови, культури, тра-дицій; відповідальність за природу рідної краї-ни; потребу зробити свій внесок у долю Батькі-вщини; інтерес до міжнаціонального спілкуван-

Ю л і я  Т О ДО РЦ Е В А Формування патріотичних почуттів студентської молоді у вищому навчальному закладі  
day life.  The means of verbal creativity of senior preschool children are national patriotic literary works 
because native language is a technique of creating national spirituality and culture, while the originality 
and uniqueness of national culture are provided by specificity and richness of national language.  V. Suk-
homlynsky considered folk wisdom essential issue. He believed folklore and declamation are the basis of na-
tional education, as well as childhood is the period when the groundwork of citizenship is laid, because 
«Homeland feeling, feeling in ones heart, ones soul,  dates from early youth.»  Guiding by the recommenda-
tions of scientists, the article represents the forms and methods of work on the development of verbal crea-
tivity of senior preschool children (literature studying, language development, integrated lessons, poly-
logues,  virtual dialogue with literature character, assignment, comments during drawing, playing commu-
nicative  game situations, discussion, inventing own script, playing self-created dialogue on the content of 
literary works, ethical and communicative situations), national patriotic literary works are selected, exam-
ples of children's original creative expressions are given.   

Key words:  verbal creativity, speech formation activities, national-patriotic literary works, senior 
preschool children, creative expressions, poetry, fairy tales. Стаття надійшла до редколегії 01.05.2017   УДК 37.017.4 
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ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ  
ПОЧУТТІВ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 У статті представлені групи якостей, націлені на формування патріотичного виховання сту-
дентської молоді, висвітлена нормативно-правова база формування патріотичних почуттів, ви-
значені мета, завдання і напрями патріотичного виховання студентів. Представлено та проана-
лізовано результати соціологічного дослідження «Вплив сімейного виховання на формування пат-
ріотичних почуттів студентської молоді» згідно з гіпотезою. Запропоновано та проілюстровано 
метод соціально-проектної діяльності на прикладі проекту, націленого на формування національ-
них традицій у сучасної студентської молоді. Визначено  педагогічні умови, які б сприяли більш 
ефективному формуванню патріотичних почуттів у студентів вишів. 

Ключові  слова :  формування патріотичних почуттів, патріотичне виховання студентської 
молоді, напрями патріотичного виховання студентів, метод соціально-проектної діяльності, про-
ект формування національних традицій, педагогічні умови. 
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ня; прагнення праці на благо рідної країни, її народу. Багатогранні аспекти патріотичного вихо-вання особистості знайшли своє відображення у працях педагогів Х. Алчевської, Г. Ващенка, М. Стельмаховича, К. Ушинського, Я. Чепіги, які велику увагу приділяли поваги до історичного минулого, любові до своєї землі, формуванню національної самосвідомості. У сучасній педаго-гічній науці аспекти патріотичного виховання розробляють О. Бандура, Н. Волошина, М. Дроб-ноход, А. Капська, А. Погрібний, М. Скрипиць, Б. Степанишин та ін. Зокрема, українські дослі-дники вивчають виховні цінності традиційної української родини, цінності патріотичної осві-ти і виховання. Мета статті – охарактеризувати специфіку формування патріотичних почуттів студентсь-кої молоді у вищому навчальному закладі.  Патріотичне виховання – це сфера духовно-го життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить люди-на у процесі свого формування [4, 326]. Голов-ною запорукою процвітання держави є націона-льно-патріотичне виховання молоді, частина якої щороку поповнює лави державних службо-вців. Адже саме вони вносять свої корективи в закони, суспільне життя, етико-моральні заса-ди. Щоб ці реформи не призводили до краху, національно-патріотичне виховання повинно супроводжувати молодь впродовж всього її шкільного й студентського життя. Виділяється три групи якостей, якими по-винна бути наділена студентська молодь для формування патріотичного виховання: етично-моральні, національно-патріотичні і суспільно-економічні. До етично-моральних якостей від-носяться чесність, вихованість, доброта, повага до старшого покоління. Національно-патріотичні якості формують такі показники як: патріотизм до своєї держави; пам'ять про своє коріння та пошана пам’яті пращурів; гро-мадянська свідомість; готовність в будь-який момент віддати своє життя за Батьківщину. Третю групу суспільно-економічних якостей формування патріотичного виховання студент-ської молоді, складають економічна незалеж-ність, юридична захищеність, свобода думки і право вільного вибору. Гармонія й одночасна присутність всіх цих чинників привела б нас до ідеального суспільства. Проте на жаль, на дано-му етапі розвитку України існує ряд факторів, які впливають на формування процесу вихо-

вання молоді. Враховуючи те, що наша країна знаходиться на зламі двох систем управління державою, капіталістичної та соціалістичної, відбувається деформація самого процесу вихо-вання. Старі соціалістичні методи виховання, які ґрунтувались на комуністичній ідеології (де головним була не людина як особистість, а лю-дина як ланка суспільства), втратили свою ак-туальність, а нова система виховання  ще не сформована [3, 106]. Результатом цієї невизна-ченості є те, що сучасна молодь залишається сам на сам зі своїми проблемами, не має соціа-льної підтримки й не може визначитись в різ-номанітних політичних, соціальних, економіч-них та морально-етичних напрямах.   Щоб змінити становище на краще, нам не-обхідно зрозуміти, що не можна за короткий період часу змінити молодь, не змінивши суспі-льство. Ось чому, стрижнем усієї системи вихо-вання в Українi повинна бути національна ідея, яка відіграє роль об'єднуючогo, консолідуючо-го фактора у суспільному розвиткові, спрямова-ного на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. Національний xapaктep вихован-ня полягає у формуванні молодої  людини як громадянина України, незалежно від його етні-чної приналежності.  Відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України «Про Націо-нальну доктрину розвитку освіти» (№347 від 17.04.2002 р.), Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», Програми патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України (№ 1453 від 29.10.2013 р.), одним із пріоритетних завдань освіти є патріотичне виховання молодих поко-лінь. Патріотичне виховання виступаючи скла-довою частиною загального виховного процесу, являє собою систематичну і цілеспрямовану діяльність органів державної влади і громадсь-ких організацій з формування у громадян висо-кої патріотичної свідомості, почуття любові до України, готовності до виконання громадянсь-ких і конституційних обов’язків [5, 36]. Патріо-тичне виховання включає соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, володіє високим рівнем комплексності, тобто охоплює своїм впливом усі покоління, пронизує усі сторони життя: соціальну-економічну, полі-тичну, духовну, правову, педагогічну, спираєть-
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ся на освіту, культуру, історію, державу, право [5, 35]. Нормативну базу щодо патріотичного ви-ховання молоді складають такі документи: 1. Програма патріотичного виховання учнівсь-кої та студентської молоді в навчальних закла-дах України; 2. Основні орієнтири виховання навчальних закладів; 3. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 ро-ку, схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344; 4. Концепція допризо-вної підготовки і військово-патріотичного ви-ховання молоді, схвалена Указом Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948 (зі змі-нами); 5. Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом Мініс-терства України у справах сім’ї, молоді та спор-ту, Міністерства освіти і науки України, Мініс-терства оборони України, Міністерства культу-ри і туризму України від 27 жовтня 2009 року № 3754/981/538/49 (зі змінами).  Метою патріотичного виховання є станов-лення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, не-залежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати національну безпеку, знати свої права і обов’язки, цивілізовано відс-тоювати їх, сприяти єднанню українського на-роду, громадянському миру і злагоді в суспільс-тві. Саме тому зусилля педагогів сучасної шко-ли повинні бути спрямовані на утвердження в Україні патріотизму, посилення моральної складової в загальній системі формування у молоді національної гідності, готовності до ви-конання громадянських та конституційних обов’язків, особистісних рис громадянина Укра-їнської держави, успадкування духовних над-бань українського народу, досягнення високої культури взаємин, набуття соціального досвіду, художньо-естетичної, інтелектуальної, право-вої, трудової, екологічної культури, розвиток психологічних і професійних якостей [6, 156]. Мети патріотичного виховання студентсь-кої молоді можна досягти шляхом реалізації таких виховних завдань: утвердження в почут-тях особистості патріотичних цінностей, поваги до культурного та історичного минулого Украї-ни; виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки; підви-щення престижу військової служби як виду державної служби, культивування ставлення до солдата як до державного службовця; усвідо-млення взаємозв’язку між індивідуальною сво-бодою, правами людини та її патріотичною від-

повідальністю; визнання духовної єдності насе-лення усіх регіонів України, спільності культур-ної спадщини та майбутнього; формування то-лерантного ставлення до інших народів, куль-тур і традицій; формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як ду-ховного коду нації. Відповідно до виховних завдань, патріотич-не виховання студентської молоді може здійс-нюватись за такими напрямами: 
– державний –  базується на забезпечен-ні державою системи героїко-патріо-тичного та патріотичного виховання; 
– соціальний –  ґрунтується на вивченні норм моралі та їх дотриманні, орієнтова-ний на усвідомлення пріоритету загаль-нолюдських цінностей та інтересів, вихо-вання шанобливого ставлення до культу-ри, історії, мови, звичаїв і традицій украї-нського народу; 
– військовий –  передбачає вивчення вій-ськової історії України,  основних зразків техніки і озброєння Збройних Сил Украї-ни, набуття початкових навичок корис-тування ними, підвищення фізичної зага-ртованості в інтересах підготовки до за-хисту Вітчизни; 
– психолого-педагогічний –  ґрунту-ється на вивченні психологічних особли-востей студентської молоді, урахуванні їх у процесі підготовки юнаків до військо-вої служби, проведенні методичної робо-ти з узагальнення та поширення передо-вого досвіду героїко-патріотичного вихо-вання, вдосконаленні форм і напрямів цієї діяльності; 
– правовий –  передбачає формування глибоких правових знань, прищеплення високої правової культури у студентської молоді [1, 220]. Основи патріотизму закладаються у сім’ї, яка створює всі необхідні умови для такого ви-ховання і на сучасному етапі відіграє вирішаль-ну роль у залученні до них. Виховання патріо-тизму сучасної молоді, в основному, залежить від ставлення родини до України і тих процесів, які в ній відбуваються, визначення власної гро-мадської активності, політичних поглядів, зорі-єнтованості на демократичні і моральні ціннос-ті. Отже, патріотизм є не тільки важливим за-вданням сімейного  виховання, але і його могу-тнім педагогічним засобом. У педагогіці патріо-тизм виступає як моральна якість людини, яка з народження формується в сім’ї. Вона включає в собі потребу віддано служити своїй країні, 
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виявляти до неї почуття любові і вірності, усві-домлювати і переживати її велич і славу, свій духовний зв'язок з нею, прагнути оберігати її честь і гідність, практичними справами зміцню-вати могутність і незалежність. Психологічний настрій студентів до націо-нальних українських традицій має таку динамі-ку: після історичних подій 2013–2014 років сту-денти південної частини України поділилися на два типа, одні стали палкими патріотами своєї країни і намагаються дотримуватися традицій-них норм своєї країни, інші ж відмовляються їх приймати взагалі. Студенти західної України дотримуються і шанують українські традиції, у них так заведено в сім'ї та їх привчають до цьо-го з раннього віку. Північна частина більш при-ближена до заходу за поглядами і знаннями. Більшість східних студентів дуже поверхово знають про традиції свого народу. За результа-тами соціологічного дослідження «Молодь України-2016», проведеного компанією GfK Ukraine, більшість опитуваних віком 14–34 ро-ки пишаються тим, що є громадянами України (81%). Варто зауважити, що розподіл відпові-дей на запитання «Чи пишаєтесь Ви тим, що є громадянином/громадянкою України?» за об-ластями демонструє стійку тенденцію до ниж-чого показника патріотизму в східних і півден-них областях України (Луганська – 52%, Доне-цька – 59%, Одеська – 62%, Харківська – 67%) та вищого показника в західних областях (Рівненська – 97%, Волинська – 97%, Івано- Франківська – 97%). 

Соціологічне дослідження методом анкету-вання «Вплив сімейного виховання на форму-вання патріотичних почуттів студентської мо-лоді» зумовлене зниженням рівня патріотизму серед молоді і було проведено з метою визна-чення реального рівня патріотизму української молоді на підставі її уподобань і очікувань від держави та суспільства. Дослідження проводи-лось на протязі березня – квітня 2016 року. Ан-кетуванням були охоплені студенти гуманітар-ного факультету кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту Одеського Національ-ного Політехнічного Університету, віком від 18 до 25 років. Взагалі в анкетуванні взяли участь 38 респондентів, серед яких чоловіків – 4 (10,5%), жінок – 34(89,5%). За віком дані розподілились таким чином: «18–20 років» – 26 (68,4%) респон-дентів, «21–25 років» – 12 (31,5%). За освітою: «середня» – 17 (44,7%), «середня спеціальна» – 3 (7,8%), «вища» – 18 (47,3%). Відповідаючи на перше запитання, більш ніж половина респондентів, а саме 26 (68,4%) вважають, що національна ідея відіграє певну роль, але ця роль не є ключовою для важливих змін у державі. Щодо заходів, які  повинна за-стосовувати держава, аби підтримати патріоти-чний дух молоді, ми запропонували опитува-ним сформулювати їх самостійно. І серед відпо-відей, які найбільше зустрічались в анкетах, були такі варіанти: починати морально – патрі-отичне виховання з дитячого садочка; створи-ти умови для перспективного розвитку молоді; проводити заходи на підтримку української мови та інші. На питання щодо рис характеру, необхідних для виховання патріотизму серед молоді,  не було однозначних відповідей, тому що майже всі респонденти відзначали по декі-лька варіантів. Серед них 15,7% респондентів дали відповідь «відчуття пошани до своєї краї-ни»; варіант «інтерес до історичного минулого» відмітили 7,8% молодих людей; «активність у громадському житті країни» – 10,5%, «інте-лігентність» та «високий рівень ерудиції» – 5,2% респондентів. Найбільший відсоток опи-туваних відзначили у графі «інше», що всі риси характеру важливі для виховання патріотизму серед молоді (55,2%). З відповідей можна зро-бити висновок, що найважливішою рисою хара-ктеру для виховання патріотизму є відчуття пошани до своєї країни та інтерес до її історич-ного минулого. Аналізуючи відповіді, можна зробити ви-сновок, що свій вільний час молоді люди прово-

Ю л і я  Т О ДО РЦ Е В А Формування патріотичних почуттів студентської молоді у вищому навчальному закладі  

Розподіл відповідей на запитання  «Чи пишаєтесь Ви тим, що є громадянином/громадянкою України?» 



475 № 2 (57), травень 2017 

дять різнопланово і приємно, цікавляться істо-ричним минулим України та відвідують бібліо-теки (36,8%). Відтак переважна кількість опи-туваних – 65,7% відчуває відсутність мораль-них цінностей в своїх колах, що проявляється в таких показниках: відсутність поваги до стар-ших; зловживання алкоголем, наркотиками, палінням; безвідповідальність; низька культу-ра спілкування; бажання до збагачення, не вра-ховуючи своїх здібностей; заздрість, погані вчи-нки і звички; зневіра у майбутнє; жорстокість, брак мужності, байдужість до всього, що відбу-вається в країні; ганебна поведінка «мажорів» та їх батьків високопосадовців; аполітичність молоді; духовна збіднілість; зневажливе став-лення до всього українського,особливо до мови; невпевненість в завтрашньому дні; «брудна» мова, безвідповідальність, бездумні вчинки; не-повага до рідної країни, сім’ї та людей. 89,4% опитуваних вважає, що погані звич-ки молоді ніяк не впливають на рівень її патрі-отизму. Однак аналізуючи відповіді, можна зро-бити висновок – на рівень патріотизму молоді найбільший вплив має загальна політична ат-мосфера в суспільстві, яка в наш час, на жаль, не на належному рівні. Більшість респондентів відповіли, що вони розмовляють на російській мові (60, 5 %), друге місце зайняла українська мова (29 %) і на бол-гарській мові розмовляє 10, 5% респондентів.  Стосовно шанування національних тради-цій у родині, в родинному колі студенти святку-ють такі свята, як Новий Рік, Різдво, Великдень, Проводи, День Захисника Вітчизни, Масляну та Івана Купала. Але більшість респондентів від-повіли, що святкують всі християнські свята з сім’єю (84,2%).  Серед сімейних традицій найпоширеніши-ми були такі:  
– ходити в неділю з сім’єю до церкви; вес-ною виїжджати на пікніки; снідати та вечеряти з сім’єю; святкувати національ-ні свята в родинному колі; готувати наці-ональні страви на свята; проводити ра-зом суботні вечори; коли хтось іде з дому казати: «З Богом, нехай щастить»; свят-кувати дні народження з сім’єю; на поча-тку весни з сім’єю збирати квіти та плес-ти вінки; разом прикрашати ялинку; хо-дити до церкви на Великдень. За результатами дослідження «Вплив сім’ї на формування патріотизму сучасної молоді», ми дійшли  висновку, що аналіз відповідей рес-пондентів підтвердив гіпотезу дослідження – 

родинне виховання дійсно є основою форму-вання і розвитку патріотичних почуттів особис-тості, а саме привчаючи з дитинства цінувати національні та сімейні традиції, показуючи це на власному прикладі. Ефективність патріотичного виховання в позааудиторній діяльності значною мірою за-лежить від спрямованості виховного процесу, методів та форм його організації. Пріоритетну роль доцільно відводити активним методам, застосування яких ґрунтується на демократич-ному стилі взаємодії, сприяє формуванню кри-тичного мислення, ініціативи й творчості сту-дентів. До таких методів відносять: соціально-проектну діяльність, ситуаційно-рольові ігри, соціограму, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, ігри-драматизації, створення проблемних ситу-ацій та ситуацій успіху, аналіз конфліктів та моделей стилів поведінки [1,56]. Як приклад методу соціально-проектної діяльності, наведемо план заходів для реаліза-ції проекту «Формування національних тради-цій у сучасної молоді». Місія – звернення молоді до українських національних традицій допоможе зберегти на-цію і самобутній, унікальний характер. Подібне усвідомлення допоможе кожному українцю від-чути свою приналежність та відповідальність за свою країну, що призведе до свідомості силь-ної держави. Наша краса і наші традиції – уніка-льні, і ми повинні їх зберегти, хто б там що не казав.  Мета:  внести національні традиції України в систему цінностей сучасної молоді.  Завдання:   1. Популяризувати знання про національні традиції українського народу; 2. Визначити базові цінності української молоді; 3. Провести план заходів, для підтримки національних традицій  України. Цільова аудиторія:  українські студенти. Стереотипи:  Базовою ознакою української культури є її система архетипів. В основі української мента-льності лежить тріада архетипів: землі, дому, церкви, які закладають підґрунтя національної ментальності. Традиційна звичаєва культура українців, зокрема народна, базується переду-сім на сукупності етнічних стереотипів з прита-манною їй своєрідністю етнічних кодів, симво-лів тощо, які відтворюють глибинний проша-
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рок народної свідомості. Українська належність виявляється також у традиціях гостинності і доброзичливості, передусім у візуальних засо-бах спілкування: жестах, міміці, речах, словах.  Схема комунікацій: психодинамічна модель Л. М. Де Флера.  Не знаєш традиції – не знаєш себе! → Перег-лянь свої переваги в національних традиціях, зроби традиції частиною свого життя: 
– згуртованість народу;  
– організація та відвідування національ-них ярмарок;  
– підтримка національного виробника;  
– підвищення демографічного рівня країни;  
– збільшення україномовних людей. Ключове повідомлення: Збережемо тради-ції – збережемо націю!  План заходів:  1. Відео ролик на тему «Популяризація на-ціональних традицій в молодіжному се-редовищі». Трансляція ролика буде на одному з популярних телевізійних кана-лів, два рази на день, час: 16:00 і 21:30. Так само він буде поширений й в соціаль-них мережах.  2. Тренінг «Важливість національних тра-дицій», де з'ясується рівень патріотизму та важливість традицій для студентів. Тренінг буде проводитися протягом 6-ти місяців, щотижня. Інформація про тре-нінг буде розіслана в усі спільноти навча-льних закладів Одеси в соціальних мере-жах, участь зможуть взяти всі бажаючі. 3. Розміщення білбордів з зображенням різноманітних українських національних традицій в різних містах України. В кож-ному місті буде висіти по 2 білборда. 4. Виставка на тему «Традиції українського фольклору», яка буде діяти по черзі в 10-ти містах України: Одеса, Київ, Харків, До-нецьк, Миколаїв, Херсон, Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Арциз, Вінниця. Трива-лість виставки два тижня в кожному місті. Завдяки проведеним заходам, а саме: відео ролику, тренінгу, білбордам та виставці було обрано такі критерії оцінки ефективності ком-панії: а) зворотній зв'язок після тренінгу: пози-тивні відгуки, поширення інформації серед зна-йомих, роздача після тренінгу анкет, завдяки яким можна буде це простежити; б) зворотній зв’язок після проведення ярмарки: зошит відгу-ків, частота згадування у ЗМІ, попит на полігра-фічну та сувенірну продукцію, кількість відві-дувачів, запрошення на проведення подібних 

виставок в інших містах країни; в) після випус-ку відео ролика простежити лайки, кількість переглядів та репостів; г) збільшення кількості національних традиційних мотивів в рекламі; д) рівень зацікавленості у національних тради-ціях серед молоді – проведення опитування в соціальних мережах, школах та на вулицях та-ких міст як Київ, Одеса, Миколаїв, Донецьк, Львів, Кривий Ріг, Луцьк, Арциз, Білгород Дніст-ровський, для з’ясування позиції людей віднос-но традицій свого народу; є) порівняння ре-зультатів з попередніми опитуваннями суспіль-ної думки на подібну тему; ж) моніторинг соці-альних опитувань провідних дослідницьких кампаній. Таким чином, в результаті реалізації дано-го проекту можна буде підвищити патріотич-ний дух українських студентів, а також популя-ризувати знання про національні традиції українського народу. При проведенні плану заходів, для підтримки національних традицій України, можна визначити базові цінності укра-їнської молоді. Подібне усвідомлення допоможе кожному українцю відчути приналежність та відповідальність за свою країну, що стане кро-ком формування причетності до неповторної держави. На підставі всього вищесказаного, можна стверджувати, що формування патріотичних почуттів студентів вишів відбуватиметься більш ефективно, якщо забезпечити такі педа-гогічні умови:  
– удосконалення методів і форм організа-ції патріотичного виховання студентів в позааудиторній діяльності; 
– популяризація знань студентської моло-ді про національні традиції свого народу та їх важливість у молодіжному середо-вищі; 
– створення ситуацій успіху в навчально-виховній діяльності, заснованих на про-відних принципах родинної педагогіки, що переслідують мету становлення і роз-витку толерантної особистості майбут-нього фахівця, а також усвідомлення ним взаємозв’язку між індивідуальною свобо-дою, правами людини та її патріотичною відповідальністю. 
Список  використаних  джерел  1. Вишневський О. O. Теоретичні основи педагогіки: Курс лекцій. Підручник для студентів / О. O. Вишнев-ський. – Дрогобич: Відродження, 2001. – 268 с. 2. Стельмахович М. Г. Виховні цінності традиційної української родини / М. Г. Стельмахович // Наук. 
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метод. збір. Цінності освіти і виховання. – 1997. – С. 129–132. 3. Сухомлинська О. В. Цінності сучасного виховання / О. В. Сухомлинська // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1. – С. 105–111. 4. Философский словарь / Под ред. И.Т.Фролова. – М.: Политиздат, 1986. – 358 с. 5. Хорламова О.Л., Кравченко Т.В. Виховання у дітей в сім’ї патріотизму як життєвої цінності: матеріали звітної наук.-практич. конф. [«Виховання патріотиз-му у дітей та молоді в сучасних соціально-еконо-мічних умовах»]. – К., 1999. – С. 34–37. 6. Чепіга Я. А. Проблеми виховання й навчання в світі науки й практики / Я. А. Чепіга. – К.: друк. 1-ї Київсь-кої Артілі Друкарської Справи, 1913. – 156 с. 7. Чижевський Б. Г. Актуальні проблеми побудови наці-ональної системи виховання в умовах державотвор-чого процесу в Україні / Б. Г. Чижевський. – К.: Наука, 1997. – 183 с. 
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Тодорцева  Ю .  В .   
ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ СТУДЕНЧЕСКОЙ  

МОЛОДЕЖИ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ  
В статье представлены группы качеств, направленные на формирование патриотического 

воспитания студенческой молодежи, отражена нормативно-правовая база формирования пат-
риотических чувств, определены цель, задачи и направления патриотического воспитания сту-
дентов. Представлены и проанализированы результаты социологического исследования «Влияние 
семейного воспитания на формирование патриотических чувств студенческой молодежи» соглас-
но гипотезе. Предложен и проиллюстрирован метод социально-проективной деятельности на 
примере проекта, направленного на формирование национальных традиций у современной студен-
ческой молодежи. Сформулированы  педагогические условия, которые способствуют более эффек-
тивному формированию патриотических чувств у студентов вузов. 

Ключевые  слова :  формирование патриотических чувств, патриотическое воспитание сту-
денческой молодежи, направления патриотического воспитания студентов, метод социально-
проектной деятельности, проект формирования национальных традиций, педагогические усло-
вия. 
 
Todortseva Y.   

FORMATION PATRIOTIC FEELINGS OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY 
The article is introduced groups of qualities directed on the formation patriotic education of students, 

reflected the regulatory framework formation of patriotic feelings, defined the aim, tasks and directions 
patriotic education of students. They’re also introduced and analyzed the results of social investigation 
«Influence of family breeding on formation patriotic feelings of students» according to hypothesis. Proposed 
and illustrated the method of social project activity for example of project directed on formation national 
traditions of modern student youth. Defined pedagogical conditions for assistance more effective formation 
patriotic feelings of students at the university. 

Key words:  formation patriotic feelings, patriotic education of students, directions of patriotic educa-
tion for students, social-project activity method, project of national traditions formation, pedagogical condi-
tions. Стаття надійшла до редколегії 05.03.2017  
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В останні роки в підготовці веслувальників-академістів виникла необхідність включати в тренувальні навантаження спеціальний трена-жер «Concept-2». Така необхідність пов’язана з тим, що є можливість спортсменам виконувати контрольні нормативи і виступати в змаганнях на веслувальних тренажерах – ергометри на еквівалентній дистанції 2000 метрів. Оскільки в даний час недостатньо даних щодо застосу-вання веслувальних тренажерів в цілорічній підготовці веслярів, метою нашого досліджен-ня було визначення допустимих обсягів наван-таження в використанні тренажера «Concept-2» в підготовці веслувальників високого класу з послідуючим аналізом техніки фізичних вправ за допомогою комп’ютерних програм. Спортивна підготовка являє собою систе-му, що постійно вдосконалюється на основі на-громадження нових даних експериментальних досліджень, передової практики й науково-технічного прогресу. Для оптимізації підготов-ки кваліфікованих академістів у підготовчому періоді річного циклу і поліпшення спортивної підготовки створюються й застосовуються різ-ні технічні засоби (ТЗ), які безупинно удоскона-люються в ході їхніх технічних перетворень. На 

певних етапах розвитку спорту тренувальні засоби, що були, зіграли свою позитивну роль, але надалі вони мало сприяли поліпшенню фі-зичної підготовленості й росту спортивних до-сягнень. Відбувався діалектичний пошук нових більше зроблених засобів і методів із застосу-ванням технічних пристроїв на основі емпірич-них даних з метою оптимізації умов тренуваль-них занять [3; 7; 8]. Використання комп’ютер-них програм аналізу кінематичних характерис-тик дозволяє проводити експрес аналіз техніки фізичних вправ [9; 10; 14]. У цей час дозріла необхідність оптимізації застосування технічних засобів у підготовчому періоді річного циклу. Розвиток таких наукових напрямків може забезпечити великий спектр ло-гіко-обчислювальних і управлінських функцій у підвищенні рівня кондиційних якостей і оволо-дінні руховими навичками. Сучасне спортивне встаткування й технічні засоби є важливим ком-понентом у системі спортивної підготовки, що підкорюється єдиним механізмам керування й взаємодії для досягнення бажаного результату в спортивному тренуванні й підтримці праце-здатності спортсмена [4, 75-80; 15, 84-88]. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  
ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНОГО КОНТРОЛЮ  
ТЕХНІКИ ВЕСЛУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ  

ТРЕНАЖЕРУ «СONCEPT-2» 
Застосування тренажера «Сoncept-2» для розвитку силових якостей веслувальників-

академістів з комп’ютерним експрес-аналізом кінематичних характеристик, що дозволяє отри-
мати більш високу швидкість приросту силових показників. Використання програм «Vіrtual Dub» 
та «Протрактор 4» дозволяє одразу проводити експрес-аналіз кутових характеристик суглобів 
при роботі на тренажері та у човні. 

Ключові  слова :  тренажер, відеозйомка, комп’ютерні програми, часові показники. 
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Аналіз спеціальної літератури показав, що які-небудь рекомендації із застосування веслу-вальних тренажерів при рішенні приватних завдань підготовки спортсменів не представле-ні. Тому дослідження, що дозволять обґрунту-вати методичний підхід до використання техні-чних засобів, можна вважати актуальним. Міжнародний досвід підготовки веслярів переконливо свідчить про виняткову важли-вість самого широкого застосування різномані-тних веслувальних тренажерів, що стимулюють розвиток рухових здібностей за умови вклю-чення основних груп м’язів і збереження основ-них елементів структури змагальної вправи [1; 2; 6; 11]. Постановка завдання – визначити комп’ю-терні програми для аналізу кінематичних хара-ктеристик техніки фізичних вправ, та розроби-ти методику їх використання. Дати характерис-тику і показати значення спеціальних тренаже-рів у підготовці кваліфікованих спортсменів з академічного веслування. Обґрунтувати мето-дику використання веслувального тренажера «Concept-2» для підвищення спеціальних сило-вих здібностей спортсменів. Методи дослідження: аналіз літературних джерел, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, хронометрія, ергометрія, відео-аналіз, статистичні методи дослідження. Відеоаналіз кінематичних характеристик техніки веслування за допомогою комп’ютер-них програм. Запропоновано методику викори-стання тренажерів «Concept-2» для оцінки та розвитку силових здібностей веслувальників. Полягає в розробці рекомендацій з викори-стання гребних тренажерів «Concept-2» у тре-нувальному процесі, та відео експрес аналізу біомеханічних характеристик техніки веслуван-ня і роботи на тренажері. Вивчались комп’ютерні програми аналізу кінематичних характеристик рухової діяльнос-ті, за допомогою відеозйомки. Досліджувалась оптимізація спеціальної підготовки веслуваль-ників  на тренажері «Concept-2», вивчались кі-нематичні, морфодинамічні характеристики, будувались відео-циклограми. Аналіз техніки фізичних вправ проводився за допомогою ком-п’ютерних програм: Wirtual Dul, Protraktor-4, Excel, та ін. При вивчені та визначені можливос-тей програми Wirtual Dub була встановлена мо-жливість визначення часових характеристик рухів за допомогою програми Wirtual Dub. Нами розроблена методика, яка дозволила аналізува-

ти часові та просторово-часові характеристики динаміки техніки фізичних вправ. Виділити у файл потрібні кадри для аналізу. Провести фа-зовий аналіз техніки академічного веслування на тренажері та комп’ютері. Для проведення біо-механічного аналізу просторово-часових харак-теристик використовувалась програма Virtual Dub. Запускаємо програму Microsoft Excel: Пуск>Всі програми> Microsoft Office> Microsoft Office Excel. За допомогою клавіш [Mark in] і [Mark out] виділяємо ділянки відео, які необхідно видали-ти, тиснемо клавішу «Delete» і вибираємо потрі-бну нам ділянку відеофайлу. У рядку Frame вка-зується час відео. За допомогою клавіш «Вправо» і «Вліво» вибираємо потрібні нам кад-ри, визначаємо їх тимчасові параметри і пере-носимо в окремий файл. Друкуємо їх на прин-тері. За допомогою логограми знімаємо коор-динати частин тіла потрібних для аналізу тех-нік. Вводимо їх в таблицю координат. З таблиці вносимо координати в програму Excel і роздру-ковуємо на принтері. Дана програма і методика її використання яка дозволяє визначити фази рухів, часові інте-рвали фаз, координати крапок тіла, визначати траєкторію рухів, моменти часу рухів, будувати відео-, кіноциклограму техніки (див. рисунок) Вивчення програми «Protraktor 4» дозволи-ло її використовувати для заміру кутів суглобів, частин ланок тіла під час виконання фізичних вправ, що має велике значення при виконані стартових положень під час їх проявлення мак-симальних зусиль. Для вимірювання кутів в суглобах ми пропонуємо використовувати ком-п’ютерну програму «Протрактор 4» яка дозво-ляє вимірювати кути при виконанні техніки фізичних вправ безпосередньо на комп’ютері. У програмі Protraktor 4 проводимо вимірювання кутів у суглобах, в нашому варіанті визначаємо кут колінного суглоба в момент часу початку відштовхування від опори і будуємо відеограму. У підготовці веслувальників-академістів виникла необхідність включати в тренувальні навантаження спеціальний тренажер «Concept-2». Така необхідність пов’язана з тим, що є можли-вість спортсменам виконувати контрольні нор-мативи і виступати в змаганнях на веслуваль-них тренажерах – ергометри на еквівалентній дистанції 2000 метрів. Оскільки в даний час недостатньо даних щодо застосування веслува-льних тренажерів в цілорічній підготовці вес-лярів, метою нашого дослідження було визна-
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чення допустимих обсягів навантаження в ви-користанні тренажера «Concept-2» в підготовці веслувальників високого класу. Педагогічне тестування полягало у визначенні рівня сило-вої підготовленості у вправах: тяга сидячи й жим ногами на тренажері «Concept-2 Dyno», і спеціальної силової витривалості на тренажері «Concept-2» у змагальній вправі весляра на дис-танції 2000 м. В експерименті взяли участь 12 кваліфікованих веслярів у віці 19–23 років (майстри спорту й КМС України), стаж занять академічним веслуванням від 8 до 10 років. Хронометрування й ергометрія проводились 

автоматичним приладом для тренажерів «Concept-2» і «Concept-2 Dyno». У процесі виконання навантаження при-стрій відображав величину зусилля, час прохо-дження дистанції, середню ергометричну поту-жність. Обробка результатів дослідження про-водилася з урахуванням наступних показників: середньогрупові величини (х), середньоквадра-тичні відхилення від середніх (S) і коефіцієнт варіації (V%). Статистична обробка даних про-водилися за допомогою персональних ЕОМ, у програмі «Microsoft Office Excel 2003» (табл. 1).  
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Програма  Virtual Dub 

№  з/п  Параметри Човен Concept-2 Темп Тренув. Гоночн. Тренув. Гоночн. 1 Час проводки (с) 1,27 1,00 1,21 0,96 2 Довжина гребка (м) 1,60 1,59 1,44 1,41 3 Максимальне прискорення (м/с2) 3,23 3,39 0 0 4 Довжина роботи ніг (м) 0,52 0,51 0,55 0,53 5 Довжина роботи тулуба (м) 0,50 0,48 0,47 0,46 6 Довжина роботи рук (м) 0,61 0,62 0,44 0,43 

Таблиця 1 – Похідні величини при веслуванні в човні й на тренажерах у різному темпі 
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Для оцінки спеціальної силової витривалості використовувався максимальний тест 2000 м. на класичному веслувальному ергометрі «Сoncept-2». У таблиці 2 представлені результати тесту-вання силової підготовленості веслярів. Використання в експериментальній групі тренажера «Сoncept-2» в підготовчому періоді 3 рази в тиждень сприяло поліпшенню досягнен-ня максимуму в часовому проміжку 1.02-1.04 с. А також коефіцієнт кореляції г-8 свідчить про позитивну зв’язку контрольного проходження дистанції 2000 метрів в кінці підготовчого пері-оду, що також підтверджується дослідженнями авторів [5, 11, 12]. Висновки і перспективи досліджень. Розро-блена методика дозволяє проводити експрес аналіз техніки фізичних вправ різних видів спо-рту в лабораторних та природних умовах. Запропонована методика заснована на спо-лучені експрес даних кінематичних характерис-тик веслування, за допомогою комп’ютерних програм: Wirtual Dul, Protraktor. Основним фактором удосконалювання спе-ціальної підготовленості спортсменів в акаде-мічному веслуванні є розвиток високоспеціалі-зованих проявів сили, що визначають можливо-сті розвитку необхідного зусилля і його втри-мання в процесі подолання дистанції. Ключо-вим елементом формування спеціалізованих силових якостей веслярів є ефективний пере-нос цієї рухової якості при переході від перева-жного використання засобів ОФП до спеціаль-

ної роботи в човні. У цьому зв’язку стає актуа-льним формування методичного підходу, в ос-нові якого лежить удосконалювання спеціаль-них силових можливостей, як інтегрованого компонента системи функціональної підготов-ки у веслуванні. Аналіз спеціальної літератури й практики силової підготовки в веслувальному спорті дав підстави говорити про можливість рішення да-ної проблеми використанням спеціальних тре-нажерних пристроїв, що стимулюють розвиток силових здібностей за умови включення основ-них груп м’язів і збереженні основних елемен-тів структури змагальної вправи. У цьому випа-дку інтерес представляє аналіз методики вико-ристання спеціалізованого силового тренажера «Dyno-Concept». Рекомендується застосування веслувально-го тренажера для оцінки силових можливостей веслярів-академістів з виконанням вправи тяга сидячи для верхніх кінцівок і жим ногами для нижніх кінцівок у трьох режимах: I-ий (заслін-ки тренажера повністю відкриті) – прояв сило-вих можливостей при високій швидкості руху; II-ий – (відкрита половина заслінок) – прояв оптимального співвідношення швидкісного й силового компонента при середній швидкості; III-ій (заслінки тренажера повністю закриті) – прояв максимальної сили при низькій швидко-сті руху. У другому режимі були відкрита поло-вина заслінок. Для оцінки спеціальної силової витривалості – максимальний тест 2000 м. 
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Таблиця 2 – Результати тестування експериментальної групи із загальної фізичної та спеціальної 
підготовки висококваліфікованих академістів 19–23 роки чоловіки на тренажері «Сoncept-2» 

Концепт Штанга 55 кг,  тяга лежачи 7 хв Стрибок  в довжину з місця Згинання рук в упорі лежачи Контрольні  проходження  дистанції IX  2000 м. час Час max на поча-ток екс-пери-менту 
Час max в кінці експе-рименту 

Час max на поча-ток екс-пери-менту 
Час max в кінці експе-рименту 

Час max на поча-ток екс-пери-менту 
Час max в кінці експе-рименту 

Час max на поча-ток екс-пери-менту 
Час max в кінці експе-рименту 

Час max на поча-ток екс-пери-менту 
Час max в кінці експери-менту 1 1.05 1.02 188 200 2.50 2.50 50 52 6.50 6.41 2 1.07 1.04 184 202 2.50 2.54 55 56 6.52 6.44 3 1.06 1.03 190 200 2.50 2.52 50 54 6.51 6.45 4 1.05 1.03 188 204 2.60 2.60 52 56 6.50 6.46 5 1.06 1.04 189 204 2.56 260 54 54 6.50 6.39 6 1.07 1.04 192 204 2.54 2.56 58 62 6.49 6.40 7 1.05 1.02 186 202 2.50 2.54 52 52 6.50 6.45 8 1.06 1.03 192 206 2.56 256 54 55 6.49 6.42 

№ з/п  
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Застосування методики розвитку сили з використанням спеціалізованого тренажера «Сoncept-2 Dyno» дозволяє одержати більш ви-соку швидкість приросту якості, що розвива-ється. В експериментальній групі приріст сили рук склав 5%, сили ніг – 2,8%, силова витрива-лість збільшилася на 2,2%; у контрольній групі відповідно – 1,4 %, 1,2% і 1%. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СРЕДСТВАМИ  
КОМПЬЮТЕРНОГО КОНТРОЛЯ ТЕХНИКИ ГРЕБЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ТРЕНАЖЕРА «СONCEPT-2» 
Применение тренажера «Сoncept-2» для развития силовых качеств гребцов академистов с 

компьютерным экспресс анализом кинематических характеристик позволяет получить более 
высокую скорость прироста силовых показателей. Использование программ «Vіrtual Dub», «Про-
трактор 4» позволяет сразу проводить экспресс анализ угловых характеристик суставов при ра-
боте на тренажере и в лодке. 

Ключевые  слова :  тренажер, видео съемка, компьютерные программы, временные показа-
тели.  
Tyhomirov A. ,  Kozubenko А . ,  Usatyuk Н .   

OPTIMIZATION OF SPECIAL TRAINING BY MEANS OF ROWING TECHNIQUE’S  
COMPUTER CONTROL USING TRAINER – «СONCEPT-2» 

The analysis of scientific researches devoted to the methods of working on the trainer – «Concept 2», 
which is used for development of physical strength indexes and control techniques based on computer pro-
grams, has shown that the use of this equipment in training of rowing athletes occurs in sports practice, but 
the digital analysis of the results is not studied and represented enough in scientific reports. 

Using the programs «Virtual Dub», «Protractor 4» provides an opportunity to conduct rapid analysis of 
kinematic characteristics of work on a trainer. 

The methods of physical strength indexes’ enlargement, based on using this trainer, were developed in 
the process of experiment. It allows improving the training of rowing athletes in the annual cycle of training, 
and it was proved by received data of conducted research (experimental group). 

Working on a trainer – «Concept-2» with computer express-analysis makes to perform exercises, techni-
cally closed to natural conditions. 

Using the computer program – «Protractor 4» allows to define the joints’ angles during maximum ef-
forts to support the bar when working on the trainer and in the boat. 

The factor of improving the special training of rowing athletes is the development of strength manifes-
tation of the necessary to restraint in overcoming the distance. 

The element of forming rowers’ physical strength indexes is effective transfer of motor activity using the 
special tools of PFD to special training in the boat. 

Analysis of literature and practice devoted to physical strength indexes development of rowing athletes 
gives grounds to speak about the possibility of solving this problem. Using special gym equipments with 
their video analysis optimizes the development of physical strength abilities. In this case, the main point is 
the analysis of methods in using of specialized strength trainer «Dyno-Concept». 

Using of rowing simulator is recommended with implementation of pull sitting for upper limb and leg 
press for lower limbs in three modes. 

The data of the experiment showed that using of trainer-simulator – «Concept-2» for the development of 
rowers’ physical strength indexes with the help of computer express analysis of kinematic characteristics 
provides a higher rate of increasing strength indicators. In the experimental group physical strength indexes 
began to increase: hand strength by 5%, limbs – 2.8%. Physical strength endurance has increased by 2.2%, 
in the control group, respectively: 1.1%, 1.2%, 1%. 

Keywords:  trainer, video shooting, computer programs, time indicators. Стаття надійшла до редколегії 27.04.2017 
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Проблема розвитку мовлення дітей ран-нього віку набуває особливої актуальності, оскільки в цей час закладається фундамент майбутньої мовленнєвої особистості. Істотним новоутворенням дітей раннього віку є розви-ток їхнього мовлення: вдосконалюється розу-міння мовлення – засвоюється лексичне зна-чення предметів і явищ довкілля і водночас формується власне активне мовлення дитини (інтенсивно збагачується словник, продовжу-ється засвоєння граматичних форм слів та структури речень, з’являються перші ознаки монологічного дискурсу, хоча домінуючим на цьому етапі все ж таки залишається діалогіч-ний дискурс; більшість звуків рідної мови ди-тина вимовляє правильно згідно з орфоепічни-ми нормами; запам’ятовує невеличкі тексти казок та малих фольклорних жанрів). Аналіз наукової літератури, а також вивчення практи-чного досвіду мовленнєвого розвитку дітей раннього віку дозволив дійти висновку, що, попри значні й вагомі надбання в аспекті дослі-джуваної теми, актуальним залишається  пи-тання використання малих фольклорних жан-рів у збагаченні й активізації словника дітей раннього віку. Твори українського фольклору 

супроводжують дітей з перших днів їхнього життя, коли вперше матуся, схилившись над дитиною, співає їй колискову пісеньку, у період її зростання промовляє забавлянки, примовки, потішки та  ін. Аналіз малих фольклорних жан-рів засвідчив, що їм притаманна низка специфі-чних рис, які надзвичайно приваблюють дити-ну, а саме: невеличкий обсяг тексту, доступ-ність змісту, захоплюючий ігровий сюжет, ви-користання художньо-зображувальних засобів мови. Фольклорні твори відзначаються барвис-тістю, виразністю, ритмічністю, легкістю для запам’ятовування (О. Трифонова). Отже, за свої-ми художньо-специфічними рисами фольклор може слугувати ефективним засобом збагачен-ня словника дітей раннього віку. Проблема словникової роботи з дітьми дос-ліджувалась у різних аспектах: вивчення особ-ливостей становлення та розвитку дитячої лек-сики (Ю. Аркін, В. Гербова, А. Іваненко, М. Кольцова, В. Логінова, Г. Ляміна, Т. Науменко, Г. Розенгарт-Пупко, Ф.Фрадкіна та ін.); принци-пи, методи та прийоми збагачення й активізації словника дітей раннього віку (А. Богуш, Г. Ляміна, Т. Науменко, Л. Олійник, Л. Павлова, О. Саприкіна та ін.)., психологічні закономірнос-
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ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ  
ЗАСОБАМИ МАЛИХ ФОЛЬКЛОРНИХ ЖАНРІВ 

У статті описано експериментальну модель збагачення словника дітей раннього віку. Одним із 
засобів виступили малі фольклорні жанри. Були відібрані фольклорні тексти, розроблені темати-
чні словнички, слова яких послідовно вводились у словник дитини на заняттях з різних розділів про-
грами. Експериментальна модель реалізовувалась поетапно. Перший – репродуктивно-ознайомлю-
вальний етап був спрямований на ознайомлення дітей із текстами малих фольклорних жанрів; 
розвиток сприйняття і розуміння фольклорного тексту, виховання інтересу до усної народної 
творчості. Другий – емоційно-діяльнісний етап  мав на меті підвищення пізнавального інтересу, 
мовленнєвої активності дітей, вивчення напам’ять і розповідання текстів українського фолькло-
ру в різних видах художньо-мовленнєвої діяльності. На третьому – продуктивно-мовленнєвому 
етапі – продовжували збагачувати, уточнювати словник дітей, стимулювали їх до  розігрування 
малих фольклорних жанрів, виконання ігрових дій за фольклорним текстом як на заняттях, так і 
в повсякденному житті.  

Ключові  слова :  збагачення словника, діти раннього віку, фольклорні тексти, експеримента-
льна модель, мовленнєва діяльність. 
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ті розвитку словника дітей (Ю. Аркін, Л. Вигот-ський, Д. Ельконін, О. Лурія, О. Леонтьєв,  Л. Калмикова,  А.Маркова, С. Рубінштейн та ін.).  Питання щодо використання творів україн-ського фольклору в процесі навчання дітей рід-ної мови розглядалося як ученими-класиками (О. Духнович, С. Русова, Є. Тихеєва, К. Ушинсь-кий та ін.), так і сучасними науковцями (А. Бо-гуш, Н. Гавриш, В. Кононенко, Т. Котик, Н. Лисе-нко, Н. Луцан, Ю. Руденко, М. Стельмахович, О. Трифонова та ін.). Учені наголошують на тому, що за допомогою усної народно-поетичної тво-рчості в дітей збагачуються уявлення про пред-мети і явища довкілля, виховується правильне ставлення до них, розвивається словник.  Постановка завдання: розкрити експериме-нтальну модель збагачення словника дітей раннього віку засобами малих фольклорних жанрів, визначити педагогічні умови її  реаліза-ції. Визначаючи сутність і закономірності роз-витку словника дітей раннього віку, його місце в системі роботи з розвитку мовлення, заува-жимо, що слово виступає центральною одини-цею мови, є основним будівельним матеріалом мовленнєвих висловлювань. Учені (В. Виногра-дов, І. Вихованець, Д. Ганич, А.Грищенко, Л. Мацько, О.Сидоренко, М. Шанський та ін.) з-поміж категоріальних ознак слова виокремлю-ють такі: лексичне значення, наголос, внутріш-ня впорядкованість звуків у слові, частотність уживання слова, емоційна забарвленість та ін.  Під словниковим складом мови, за А. Грищенком, розуміємо не механічну множи-ну слів, властивих мові на відповідному етапі її функціонування, як засобу спілкування, а упо-рядковану за певними закономірностями лек-сико-семантичну систему, елементи якої пов’я-зані різними типами значеннєвих відношень, які розрізняються за сферами вживання в кому-нікативній практиці суспільства, характеризу-ються найвиразнішою, порівняно з одиницями інших мовних рівнів, динамікою якісного й кі-лькісного розвитку, перебувають у безпосеред-ній залежності від явищ позамовної дійсності, відображаючи пізнавальну діяльність, широ-кий соціально-історичний досвід носіїв мови [3, 136]. Розвиток словникового запасу дитини впродовж її зростання відбуваються нерівномі-рно. Темпи збагачення словника, як зауважу-ють учені (Ю. Аркін, А. Богуш, Д. Ельконін та ін.), насамперед залежать від розвивального 

потенціалу мовленнєвого середовища, мовлен-ня довколишніх, а також методично правильної організації словникової роботи з дітьми. Слов-никову роботу в дошкільному навчальному за-кладі розуміємо як цілеспрямовану навчально-виховну систему, що забезпечує ефективне за-своєння дітьми слів рідної мови, їх лексичного значення, формування вмінь і навичок доречно вживати слова у конкретних комунікативних ситуаціях.  Кількісний склад словника дітей раннього віку досліджували Ю. Аркін, Н. Аксаріна, В. Гер-бова, Г. Ляміна, Г. Розенгарт-Пупко та ін. Учені зазначають, що у словнику дитини раннього віку здебільшого переважають іменники, діє-слова діти вживають менше, хоча й часто, до-сить мало використовують прикметники. Оскільки у дослідженні брали участь діти саме третього року життя, то як зауважує А. Богуш, словникова робота з дітьми цього віку спрямовується на розвиток здатності дітей ро-зуміти мовлення дорослих та інших дітей, розу-міти і впізнавати дії та сюжети за картинками, показами, театральними виставами, смисл ху-дожніх творів. Словник дитини від 2-х років до 2-х р. 6 міс. сягає до 500–600 слів, від 2 р. 6 міс. до 3-х р. – до 1000–1300 слів. На думку вченої, необхідно збагачувати словник дітей третього року життя різними частинами мови: іменника-ми, що означають назви предметів побуту, по-суд, продукти харчування, фрукти, рослини, домашніх та свійських тварин і птахів, їхніх ди-тинчат; дієсловами, що означають дії дитини з предметами; прикметниками, які означають ознаки, якості та властивості предметів; при-слівниками; числівниками; займенниками, час-тками. А також ввести в активний словник ді-тей слова ввічливості та узагальнювальні слова [2, 25]. За даними В. Гербової, на третьому році життя спостерігається три рівні засвоєння слів дитиною: перший – дитина розуміє слово, але не використовує його в мовленні; другий – ди-тина впізнає і називає предмет (якість, дію, властивість, ознаку) тільки у звичних сполу-ченнях і умовах (ножиці потрібні, щоб стригти нігті); третій – розуміє і правильно використо-вує слово-назву в будь-яких доступних для ро-зуміння дитини зв’язках і відношеннях [2, 174-175]. Отже, аналіз літературних джерел (Ю. Ар-кін, А. Богуш, Л. Виготський,  О. Гвоздєв, В. Гербова, М. Кольцова, Г. Ляміна, Г. Розенгарт-

О л е н а  Т РИ ФО Н ОВ А ,  К ате р и н а  К О Р СУ Н Збагачення словника дітей раннього віку засобами малих фольклорних жанрів  



486 НАУКОВИЙ  ВІСНИК  МНУ  ІМЕНІ  В .  О .  СУХОМЛИНСЬКОГО .  ПЕДАГОГІЧНІ  НАУКИ  

Пупко, Л. Федоренко, М. Швачкін та ін.) засвід-чив, що ефективний розвиток словника дитини залежить від сформованості у неї мовленнєвого слуху, який забезпечує сприймання слова; фо-нетико-орфоепічної правильності; розуміння значення слова; відчуття слова. Щодо швидкос-ті зростання словника, то дієвими чинниками у цьому процесі виступають: розвиток пам’яті, емоційно-вольова сфера дитини, розвинений артикуляційний апарат і фонематичний слух, багатство життєвого досвіду, залучення дітей до різних видів діяльності. Експериментальна робота проводилась на базі дошкільного навчального закладу № 60 м. Миколаєва. В експерименті брало участь 40 осіб дітей (по 20 осіб в експериментальній і контро-льній групах).  На констатувальному етапі експерименту визначалися рівні розвитку словника дітей раннього віку. Задля цього було розроблено серію ігрових діагностувальних завдань за ви-значеними критеріями: інтерес до мовлення (з показниками – виконання мовленнєвих інстру-кцій; розуміння текстів малих фольклорних жанрів); – ініціативність (імпровізація фольк-лорних текстів; бажання повторювати фольк-лорні жанри). Аналіз виконаних завдань засвід-чив, що в експериментальній групі на достат-ньому рівні знаходилися 20 % дітей, на серед-ньому – 40 % і на низькому – 40 %; у контроль-ній групі – 25 %, 40 % і 35 % відповідно.  Теоретичними засадами дослідження ви-ступили принципи організації словникової ро-боти, а саме: загальнодидактичні (наочності, доступності, систематичності, індивідуалізації й диференціації, врахування вікових особливос-тей дітей), загальнометодичні (розуміння мов-них значень; розвитку чуття мови (Л. Федо-ренко); частковометодичні: принцип сенсорно-лінгвістичного розвитку дітей, максимальної мовленнєвої активності,  єдність усіх завдань словникової роботи (збагачення, уточнення, активізація словника) (А. Богуш, Ф. Сохін, Є. Тихеєва та ін.); спеціальні принципи словни-кової ро-боти: принцип єдності розвитку слов-ника зі сприйманням, мисленням; принцип опе-ртя на вже наявний у дітей словник під час уве-дення нових слів (А. Богуш). З урахуванням результатів констатуваль-ного експерименту було розроблено і впрова-джено модель збагачення словника дітей ран-нього віку засобами малих фольклорних жан-рів, яка передбачала 3 послідовних етапи: ре-

продуктивно-ознайомлювальний, емоційно-діяльнісний, продуктивно-мовленнєвий. Розро-бляючи модель педагогічного експерименту, виходили з того, що збагачення словника дітей раннього віку залежить від змісту навчально-виховної роботи з дітьми, форм її організації, відповідних педагогічних умов. Педагогічними умовами ефективності зба-гачення словника дітей раннього віку засобами фольклору виступили:  систематичне застосу-вання малих фольклорних жанрів у навчально-виховному процесі дошкільного закладу; орга-нізація словникової роботи в різних видах ді-яльності (навчальній, ігровій, художньо-мов-леннєвій) як на заняттях, так і в повсякденному житті; взаємодія дошкільного навчального за-кладу із сім’єю в розвитку словника дітей ран-нього віку. Збагачення словника дітей раннього віку відбувалося за такими темами, як «Птахи», «Котик-сонько», «Сонечко», «Дощик», «Зимо-вий одяг», «Морозець», відповідно до яких до-биралися фольклорні тексти. Наприклад, до теми «Котик-сонько»: колискові «Коте сірий, коте білий», «Ой на кота, воркота», «Ой ну люлі, коточку», забавлянки  «Ототушки-тутушки!», «Пішла киця по водицю»; до теми «Дощик»: примовка «Водичко, водичко», закличка «Іди, іди, дощику»; до теми «Птахи»: забавлянки «Сорока-білобока на припічку сиділа», «Кра, ворона, кра!», «Летів горобчик», «Гоп, гоп, горо-бейки», колисанки «Прилетіли журавлі», при-мовки «Ластівко, ластівко», «Зозулю, зозулю», «Бузьок-чапля» та ін. Зауважимо, що до кожного тексту фольк-лорного жанру було визначено словник (слова, що позначають назви предметів та їх частин, дій, ознак, якостей і властивостей; а також об-разні слова), який діти засвоювали як на занят-тях з різних розділів програми, так і в повсяк-денному житті. Проілюструємо прикладами. 
Словник за текстом забавлянки  
«Ой ковалю, ковальочку»: 
– іменники: коваль, ковальочок, чобіточок, чобіток, вугіль, молоток; 
– дієслова: підкуй, почекай, розпали, подай, подасиш, візьми, сховай, прибери; 
– прикметники: чобітки (які?) підбиті, теп-лі, чисті, червоні, блискучі, гумові, зимові, модні; руки в коваля (які?) вправні, дбай-ливі, працьовиті, умілі, сильні; 
– числівники: один, два, багато; 
– займенники: який, якої, твій, твої, наші. 
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Словник за текстом заклички  
«Іди, іди, дощику»: 
– іменники: дощ, дощик, дубок, дубочок, борщ, дерево, страва; 
– дієслова: йде, дощить, хльопає, зварю, пос-тавлю, линувся, хитнувся, ллє, накрапає; 
– прикметники: дощик (який?) дрібний, затяжний, теплий. Тихий, шумний, нев-часний. 
Словник за текстом колисанки  
«Котику сіренький, котику біленький»: 
– іменники: кіт, коток, котик, котище, ко-шеня, котик, коток, дитя, дитятко, дити-нча, дитина, хата, хатинка, вуса, очі, мор-дочка, вуха; 
– дієслова: ходити, будити, воркотати, спі-вати, спати, бещкетувати, гратися, ліну-ватись, заколисує, мурчить, нявкає, роз-важає, ловить, бігає; 
– прикметники: котик (який?) сіренький, біленький, волохатий, домашній, лагід-ний, пухнастий, гладкий, ледачий, дитя (яке?) миле, привітне, рухливе, слухняне, чемне, пушистий, галасливе; 
– займенники: моя, твій, твоя, наша; 
– числівники: один, два, три, багато, мало;  
– образні вирази: котик-бешкетник, кіт-воркіт, котик-сонько. Для максимального використання текстів малих фольклорних жанрів у повсякденному спілкуванні дітей раннього віку було створено відповідне розвивальне мовленнєве середови-ще. У групі знаходились книжки-іграшки, книж-ки-картинки, фігурки персонажів відомих уті-шок, казок, забавлянок, примовок, колисанок; різні види театрів, музичні інструменти, іграшки.  На першому, репродуктивно-ознайомлю-вальному етапі, дітей ознайомлювали з текста-ми українського фольклору, учили слухати і розуміти їх зміст, повторювати за вихователем, виховували інтерес до народної творчості. Ви-користовувалися такі методи, як прослухову-вання малих фольклорних жанрів, промовлян-ня за дорослим окремих фраз, римівок, повто-рів, звуконаслідування; виконання дітьми спі-льно з вихователем народних колисанок (під фонограму).  Зауважимо, що відповідно до рекоменда-цій А. Богуш [1, 293], ознайомлення з малими фольклорними жанрами відбувалося під час режимних моментів, музичних, ігрових занять, у побуті, іграх-діях. Так, наприклад, щоб викли-кати у дітей позитивні емоції, бажання бути 

охайними, вмиватись після сну, прогулянки, використовували примовку «Водо, водо, стечи з мене», одягаючись на прогулянку, промовляли забавлянку «Чок, чок, чобіток». Для закріплен-ня правильної звуковимови, розвитку артику-ляційного апарату, мовного дихання, фонема-тичного слуху використовували такі тексти українського фольклору, в яких за допомогою прийому звуконаслідування дитина могла по-вторити за вихователем, як ґелґочуть гуси, спі-ває соловейко, муркоче котик («Кра, ворона, кра!», «Летів горобчик», «Зайчику, зай-чику»).   Ознайомлювали дітей з малими фольклор-ними жанрами на заняттях з художньої літера-тури. Вихователь двічі розповідав текст, а потім пропонував дитині повторити за ним. Зазначи-мо, що під час розучування текстів українсько-го фольклору дітей стимулювали до повторен-ня спочатку окремих слів, а надалі вже і цілого тексту, викликали позитивні емоції, залучали до виконання дій з рухами рук, пальців. Озна-йомленню дітей з творами українського фольк-лору передувала попередня робота. Наприклад, перед вивченням забавлянки «Пішла киця по водицю»,  дітям розповідали художні твори про котиків, розглядали картини, малюнки, іграш-ки, добирали прикметники-описи до котика (сіренький, біленький, волохатий, домашній, лагідний, пухнастий, гладкий, ледачий). Проі-люструємо прикладом індивідуально-групо-вого заняття [4, 113-114]. Заняття. «3аучування заклички «Сонечко, 
сонечко». 

Матеріал: лялька-хлопчик, дудочка, закли-чка. 
Словник: закличка, Закликайко, сонечко, яскраве, лагідне, тепле, гріє, світить, пече, соне-чко, як кульбабка. 
Хід заняття. Вихователь повідомляє дітей, що до них у гості прийшов хлопчик (дістає ля-льку). Він дуже хоче з вами познайомитися. Ро-зпитайте, як його звати (дає зразок: «Хлопчику, як тебе звати?» (діти запитують). Цього хлоп-чика звати Закликайко. Погляньте, що це у ньо-го? (діти відповідають). Так, це справжня дудо-чка, вона вміє грати різні мелодії і розважати дорослих і дітей, ось послухайте (грає на дудоч-ці). А це намальоване сонечко. На що воно схо-же? Подивіться, це сонечко, немов кульбабка (вихователь дістає квітку). Таке ж саме кругле-ньке і жовтеньке. Повторіть, сонечко, немов кульбабка (діти повторюють). Діти, давайте пригадаємо, яке сонечко? Так, лагідне, тепле. А 
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що воно робить? Так, гріє, а ще, коли влітку жа-рко, то кажуть, що сонечко пече. А взимку воно просто світить, але не гріє (діти повторюють за вихователем слова). Закликайко дуже полюб-ляє сонечко і знає одну закличку, з допомогою якої закликають його. Він хоче, щоб ви послуха-ли і вивчили її, бо, коли вам захочеться побачи-ти сонечко, ви зможете запросити його до себе. Послухайте: Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, Я маленький хлопчик, виліз я на стовпчик. На дудочку граю, всіх вас забавляю (промовляє двічі повільно). Потім пропонує дітям повторювати текст заклички за ним (діти заучують закличку). Наприкінці заняття діти ще раз промовляють закличку, вихователь про-понує дітям пограти на дудочці. Другий етап – емоційно-діяльнісний – був спрямований на подальше збагачення словни-ка дітей шляхом використання українського фольклору в різних видах діяльності, вивчення фольклорних текстів, продовжували вчити ді-тей розуміти фольклорні тексти за допомогою запитань, розігрувати малі фольклорні тексти спільно з вихователем. Цей етап реалізовувався на заняттях з розвитку мовлення («Катруся хоче спати», «Баю-баю, синочку!», «Ходить сон біля вікон»), художньої літератури («Зустрі-чаймо сонечка», «Пішов котик у лісок», «На гос-тини до котика»), малювання («Веселе козенят-ко», «Веселе кошеня», «Сонечко», «Дощик кра-пає»), музичних заняттях («Відпочиньмо – за-співаймо!», «Соловейка спів»), на яких викорис-товувались як нові, так і відомі вже дітям фоль-клорні твори. Зазначимо, що згідно з рекомен-даціями вчених (А. Богуш, Н. Гавриш та ін.) зба-гачення словника дітей раннього віку на занят-тях відбувалося відповідно до такого алгорит-му: а) сприйняття образу (предмета, явища), засвоєння його лексичного значення шляхом показу реального предмета чи його зображен-ня на картинці, уточнювальних запитань; б) уведення нового слова в текст; в) сприйнят-тя образу у творах малих фольклорних жанрів; г) дидактичні ігри та вправи на закріплення слова; д) розігрування фольклорних жанрів в іграх-драматизаціях та інсценізаціях. Проілюст-руємо прикладом.  Заняття з художньої літератури. Розігру-
вання забавлянки «Кую-кую чобіток».  

Мета: продовжувати розвивати вміння слухати й розуміти текст забавлянки; дати ді-тям поняття про професію коваля; збагачувати 

словник дитини, спонукати дитину до виконан-ня певних дій з молоточком, викликати радісні емоції, виховувати в дітей бажання виконувати доручення. 
Матеріал: забавлянка «Кую-кую чобіток», лялька в чобітках, молоточок. 
Словник: коваль, ковальочок, працьовиті, сильні, підкувати, подати, візьми, сховати, при-брати; підбиті, червоні, блискучі. 
Хід заняття: Діти, подивіться, до нас знову завітала лялька Катруся. Які гарні в неї череви-чки. Якого кольору? – червоного. А які вони блискучі! Подивіться на світло, як вони яскраво блистять! Але один чобіток треба відремонту-вати. Людину, яка кує чобітки або черевички, називають ковалем. Повторіть, будь ласка 

(діти повторюють за вихователем). Подивіть-ся на цей малюнок. Це коваль (діти розгляда-ють). А як ми можемо ласкаво звернутися до коваля? – ковальочку. Ось послухайте: Ой кова-лю, ковальочку, підкуй мені чобіточки! Діти, що робить коваль? (коваль лагодить чобітки). – Діти, подивіться, як гарно працює коваль. Як уміє все полагодити (Розповідає забавлянку, тримаючи в одній руці чобіток):  Кую-кую чобіток,  подай, бабо, молоток, [бере сама молоток й 
імітує підбивання чобітка] Не подаси молоток – не підкую чобіток. Діти, скажіть, які руки в коваля, ковальочка? 
(Діти відповідають). Так, руки сильні, працьо-виті, тобто вони знають, що робити і з задово-ленням роблять свою справу. Повторіть, будь ласка, руки в коваля, ковальочка працьовиті й сильні. Діти, а коли коваль завершив свою ро-боту, то що треба зробити? – сховати або приб-рати молоточок, щоб його не взяли маленькі діти і не зробили собі боляче. Що треба зробити з молоточком? (Сховати, прибрати).  Вихователь пропонує дитині виступити в ролі коваля – взяти молоточок і підкувати чобі-ток (слідкує, щоб дитина виконувала всі дії: зняти з ляльки чобіток, узяти молоток і підби-ти чобіток). Після повторного розповідання вихователь стимулював дітей до промовляння слів забавлянки. Зазначимо, що одну й ту саму забавлянку повторювали декілька разів (3–4 рази) і посту-пово на кожному занятті вводили у словник дитини слова з тематичного словничка.  На третьому – комунікативно-творчому етапі – продовжувалося використання фольк-
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О л е н а  Т РИ ФО Н ОВ А ,  К ате р и н а  К О Р СУ Н Збагачення словника дітей раннього віку засобами малих фольклорних жанрів  лорних текстів у різних видах діяльності, зок-рема вчили дітей самостійно розігрувати їх, драматизувати, зображувати героїв фольклор-них творів у своїх малюнках, вчили передавати конкретні образи в зображувальних етюдах. На цьому етапі організовувалися виставки дитя-чих робіт («Гарне сонечко моє», «Дощику-дощику, принеси нам горщики», «Милі кошеня-та»), разом з батьками діти створювали атрибу-тику для розігрування ігор-драматизацій за змістом малих фольклорних жанрів; придуму-вали казки про героїв фольклорних текстів. На цьому етапі проводилася робота з батьками: була організована папка-пересувка з фольклор-ними текстами; зроблені буклети для матусь «Колискові пісеньки»; батьки створювали сі-мейні «скриньки» фольклорних жанрів. На прикінцевому етапі експерименту було визначено зміни у рівнях збагачення словника дітей раннього віку засобами малих фольклор-них жанрів у контрольній та експерименталь-ній групах. За результатами з’ясувалось, що до-статнього рівня досягло 55% дітей експеримен-тальної та 35% контрольної груп; середній рі-вень складав 35% і 45% відповідно. Дітей з ни-зьким рівнем розвитку словника в експеримен-тальній групі  було 10%, у контрольній групі 20%.  Результати прикінцевого етапу засвідчили, що діти експериментальної групи із задоволен-ням виконували словесні доручення за текстом фольклорного жанру, добре розуміли зміст про-слуханого твору, правильно відповідали на за-питання, розповідали про «головного героя» фольклорного твору, емоційно виразно промо-вляли фольклорні твори. Проілюструємо прик-ладом. Іванка П. (ЕГ) 2 р. 11 міс.: «Катрусі заспі-ваю колискову пісню про котика. Котик гарний, біленький і сіренький. Котик не ходить по хаті, а спить. Котик не будить Катрусю. Він каже: «Люлі-люлі-люлі», «баю-баю-бай» (Іванка пок-лала в ліжко ляльку Катрусю і заспівала колис-кову пісеньку). Тетянка В. (ЕГ) 3 роки: «Сонечко 

гарне, жовтеньке, як кульбабка, воно лагідне. Прийшла весна, і тепер воно гріє нас. А коли йде дощик, то ми його закликаємо. Ось так: «Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко!» На додаткове запитання вихователя: «Що робить сонечко?», дитина назвала такі дієслова: «Гріє, світить, пече, радіє».  Отже, у процесі збагачення словника дітей засобами фольклорних текстів діти не тільки засвоїли його лексичне та граматичне значен-ня, а й навчилися правильно застосовувати мо-вні й немовні засоби виразності мовлення, зба-гатили свій словник прикметниками, дієслова-ми, доречно вживали слова у конкретних ситуа-ціях спілкування. 
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ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ  

МАЛЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ЖАНРОВ 
В статье описана экспериментальная модель обогащения словаря детей раннего возраста. 

Одним из средств выступило устное народное творчество. Были отобраны украинские фольклор-
ные тексты, разработаны тематические словари, слова которого последовательно вводились в 
словарь детей на занятиях с разных разделов программы. Экспериментальная модель реализовы-
валась поэтапно. Целью первого, ознакомительно-репродуктивного, было ознакомление детей с 
текстами малых фольклорных жанров, развитие восприятия и понимания фольклорного текста, 
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воспитание интереса к устному народному творчеству. Второй этап, эмоционально-
деятельностный, был направлен на повышение познавательного интереса, речевой активности 
детей, изучение и рассказывание текстов украинского фольклора в разных видах речевой деятель-
ности. На третьем, продуктивно-речевом этапе, продолжали обогащать, уточнять словарь де-
тей, приобщали детей к использованию и разыгрыванию текстов украинского фольклора как на 
занятиях, так и в повседневной жизни. Педагогическими условиями выступили: систематическое 
использование фольклорных текстов в педагогическом процессе дошкольных учебных заведений; 
комплексный подход к организации словарной работы детей раннего возраста в разных видах ре-
чевой деятельности (учебно-речевой, художественно-речевой, рече-игровой); взаимодействие вос-
питателей с родителями в словарном обогащении детей раннего возраста. 

Ключевые  слова :  обогащение словаря, дети раннего возраста, фольклорные тексты, экспе-
риментальная модель, речевая деятельность.  
Tryfonova O. ,  Korsun K.   

VOCABULARY ENRICHMENT OF CHILDREN OF EARLY AGE BY MEANS  
OF SMALL FOLKLORE GENRES 

The article describes the experimental model of vocabulary enrichment of children of early age. One of 
the means is oral folklore.  Ukrainian verbal lore was selected, thematic dictionaries were developed, the 
words of which were consistently entered into the vocabulary of children in lessons from different sections of 
the program.  Methods of the vocabulary enrichment of children were the following: the telling of folklore 
stories, playing various games (didactic, play-dramatization, folk games), speech etudes and speech situa-
tions. The experimental model was implemented according to three stages.  The purpose of the first stage, 
familiarizing and reproductive, was to introduce children to the texts of small folklore genres, to develop the 
perception and understanding of the folklore text, to foster interest in folklore.  The second stage, emotional-
activity, was aimed at increasing cognitive interest, speech activity of children, studying and telling Ukrain-
ian verbal lore in different types of speech activity.  At the third, productive-speech stage, they continued to 
enrich and clarify the vocabulary of children, introduce children to use and perform Ukrainian verbal lore 
both in class and in everyday life.  The pedagogical conditions were the following: the systematic use of ver-
bal lore in the pedagogical process of pre-school educational institutions, complex approach to the organi-
zation of vocabulary work of children of early age in different types of speech activity (educational-speech, 
artistic-speech, speech-playing), the interaction of educators with parents in the vocabulary enrichment of 
children of early age.   

Key words:  vocabulary enrichment, children of early age, verbal lore, experimental model, speech 
activity.   Стаття надійшла до редколегії 08.05.2017 
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Исторические события конца XX и начала XXI в. были связаны с коренными глобальными изменениями социокультурной ситуации, пере-ходом к постиндустриальному информационному обществу. Они настолько изменили требования к подготовке человека к жизни в новом обществе и одновременно подготовили инструментальное оснащение такого перехода, что стал реальным переход к инновационной дидактике, основанной на современных средствах добывания, передачи и использования информации. Эпоха постиндустриальной, или информа-ционной, культуры обладает  своими чертами (нтегративный характер культуры, гибкость мышления, диалогичностью, теснейшей ком-муникацией на всех уровнях. Творческий по-тенциал личности становится главной произ-водительной силой. Отсюда – рассмотрение саморазвития и самореализации в роли значи-мой общественной ценности. Важнейшая зада-ча образования – развитие способности лично-сти к  этому. Основным результатом деятельности обра-зовательного учреждения должна стать не сис-тема знаний, умений и навыков, а способность 
человека действовать в конкретной жизненной 
ситуации. Смещение конечной цели образова-ния со знаний на «компетентность» позволяет решать проблему, типичную для школы, когда ученики могут хорошо овладеть набором тео-ретических знаний, но испытывают значитель-ные трудности в деятельности, требующей ис-пользования этих знаний для решения кон-кретных задач или проблемных ситуаций. 

Все эти изменения диктуют необходимость формирования личности, умеющей жить в ус-ловиях неопределенности, личности творче-ской, ответственной,  стрессоустойчивой, спо-собной предпринимать конструктивные и ком-петентные действия в различных видах жизне-деятельности. В наступившем XXI в. появился новый взгляд на образование как на ключевой фактор выживания нации в конкурентной борьбе на мировом рынке. Постиндустриаль-ное общество требует творческого подхода к своей деятельности от каждого работника. По-этому образование должно быть ориентирова-но на каждого человека, на развитие его чело-веческих ресурсов, его творческих возможно-стей. Современное образование должно быть и качественным и массовым одновременно. Уже давно замечено, что можно знать, но при этом не проявлять никаких творческих способностей. Начиная с  Я.А. Коменского шел поиск научных основ обучения, в качестве ко-торых признавались индивидуальные возмож-ности каждого ребенка и их изменения в про-цессе возрастного развития. К этим же вопро-сам обращался К.Д. Ушинский, считавший что обучение и воспитание являются могучими факторами развития ребенка [8, 386]. Проблема творчества и творческих способ-ностей изучалась многими научными работни-ками (Дж. Гилфорд, А. Маслоу, Т. Андерсон, В. Андреев, В. Библер, А. Брушлинский, С. Голь-дентрихт, О. Матюшкин, Я. Пономарев и др.).  Большой педагогический опыт А.С. Мака-ренко, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, а 

М у х и д д и н  Х А Й Р У Д ДИ Н О В Развитие творческих способностей младших школьников в условиях постиндустриального общества УДК 37.015.3 
Мухіддін ХАЙРУДДІНОВ доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою педагогіки та загальної психології  Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського,  м. Миколаїв, Україна  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ  
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

В статье обосновывается актуальность развития творческих способностей обучающихся 
начальной школы в условиях перехода от индустриального к постиндустриальному обществу. 
В  ходе  её  написания  был  проведен  анализ  точек  зрения  ученых,  педагогов  и  психоло-
гов,  а  также  разработаны  пути  решения  данной  проблемы. Развитие  творческих  способно-
стей  младших  школьников определяется автором как ключевой аспект образовательной дея-
тельности   начальной школы.   

Ключевые  слова :   развитие личности, младшие школьники, творческие способности, ин-
теллект, креативность.  
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также современных педагогов – Ш.А. Амона-швили, И.П. Волкова, Е.И. Ильина, С.Н. Лы-сенковой, В.Ф. Шаталова, М.П. Щетинина, П.М. Эрдниева – доказал необходимость творче-ского подхода к работе самого учителя для ус-пешного развития творческих качеств в детях.  Психолого-педагогические исследования показывают, что развитие творческих способно-стей пронизывает все этапы развития личности ребенка, но так называемым сензитивным пе-риодом для развития творческих способностей является младший школьный возраст (Л. Выгот-ский, В. Давыдов, Н. Менчинская, В. Андре-ев, Г. Альтшуллер,  М.  Махмутов, Т. Кудрявцев, А. Матюшкин, А. Хуторской и некоторые другие).  Творческие способности и творческая дея-тельность были и остаются предметом анализа многих украинских ученых – Бех И., Волощук И., Гончаренко С., Костюк Г., Кочерга А., Моляко В., Роменец В., Холодная М. и др.; организации учебно-познавательной деятельности младших школьников – Н. Бибик, М. Вашуленко, А. Дуса-вицький, С. Мартыненко, А. Савченко, А. Скрип-ченко. Важное значение для исследования имели также диссертационные, монографические и методические работы А. Башманивського, Н. Би-локонный, С. Белоусова, Л. Бутивщенко, Н. Воскресенской, Н. Грицай, А. Замашкинои, Л. Изотовой, Л. Момот, Я. Кодлюк, И. Колесник, А. Митника, В. Паламарчук, В. Рагозиной, А. Сав-ченко, М. Ушаковой, Н. Янц, в которых раскрыта сущность, содержание и особенности развития интеллектуально творческих умений учащихся начальной школы в процессе учебно-познава-тельной деятельности.  Одна из главных проблем современной пе-дагогики – осмысление новых педагогических целей. Это обусловлено теми глобальными из-менениями, которые произошли в экономиче-ских и политических устоях нашей жизни в по-следние годы, а также отсутствием в обществе ясного представления перспектив развития. Происходят изменения в системе жизненных ценностей и социальных ориентаций. Необхо-димыми становятся те качества, которые преж-де не считались ни важными, ни просто поло-жительными: предприимчивость и делови-тость, инициатива и достоинство, ориентация на творчество [9, 10]. В.И. Андреев В.И. пишет: «Педагогической науке нужна новая идея. Такой национальной педагогической идеей может стать идея твор-ческого саморазвития образовательно-воспи-

тательных систем, ориентированных на твор-ческое саморазвитие и учителя и учащихся». [1, 3-4]. На современном этапе развития общества, подчеркивает академик И.Д. Бех, важное значе-ние приобретают социальные, психологиче-ские, моральные аспекты процесса формирова-ния личности, способной к инновационному мышлению, саморазвитию и самореализации. Результативность саморазвития личности оп-ределяется объединением процессов самовос-приятия и самопрогнозирования [2, 11-12].  Понятие «творчество» чаще всего соединя-ется с понятием «творческих способностей» и рассматривается как личностная характеристи-ка. Б.М. Теплов выделяет  три признака способ-ностей, которые и легли в основу определения, наиболее часто используемого специалистами: 1) способности – это индивидуально-психоло-гические особенности, отличающие одного че-ловека от другого; 2) только те способности, которые имеют отношение к успешности вы-полнения деятельности или несколько дея-тельностей; 3) способности несводимые к зна-ниям, умениям и навыкам, которые уже выра-ботаны у человека, хотя и обуславливают лег-кость и быстроту их приобретения [7,16].  Многие исследователи устанавливают творчество через свойства личности, ее способ-ности. По мнению Э. А. Голубевой, творчество – это личностное качество, опирающееся на раз-витие высших психических функций, когда творчество как навык охватывает все виды деятельности, поведения, общения, контакта со средой [3, 242].  А. Н. Лук выделяет три этапа творческого процесса: замысел, превращение замысла в об-думанный план, воплощение плана в матери-альную форму. Такое расчленение творческого процесса отражает его структуру лишь схема-тически: на самом деле жестко закрепленной последовательности этапов не существует. Бы-ло бы неверным исходить из того, что после-дующий этап начинается лишь после заверше-ния предыдущего. Каждый из этапов – необхо-димый и целостный компонент творческого процесса, но они постоянно проникают друг в друга, так что на стадии доработки могут быть внесены коррективы в первоначальный замы-сел. Все же раздельное их рассмотрение оправ-дано, так как основным этапам творчества, по-видимому, соответствуют основные компонен-ты продукта творчества [5, 72]. 
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Принципиальная особенность указанных подходов состоит в том, что в качестве непо-средственные основы развития школьников в процессе обучения рассматривается учебная деятельность, которая понимается как особая форма активности.  Своеобразие цели развивающего обучения определяет особенности его содержания, мето-дов и форм учебного общения, а также пара-метры и критерии оценки успешности обуче-ния. Однако, несмотря на усиливающееся вни-мание к вопросам развития творческих качеств учащегося, в научной и методической литера-туре не получили достаточного освещения та-кие вопросы как – содержание, структура, орга-низация творческой деятельности младших школьников, уровни и критерии творческих способностей учащихся начальных классов. На основании изучения опыта работы на-чальной школы, анализа научной психолого-педагогической литературы была сформулиро-вана проблема исследования, которая опреде-ляется противоречием между необходимостью уже в начальной школе развивать творческие способности учащихся и недостаточной теоре-тической и практической разработкой данного вопроса. Вышеизложенное послужило основанием для написания статьи «Развитие творческих способностей младших школьников в условиях постиндустриального общества». 
Целью статьи является обоснование и реа-лизация педагогических условий эффективно-го развития творческих способностей в началь-ной школе. Предмет исследования – методики развития творческих способности младших школьников. Гипотеза исследования: развитие творче-ских способностей учащихся начальной школы будет осуществляться эффективно, если: опре-делить совокупность творческих способностей, от которых зависит готовность к творческой деятельности; обеспечить системно-деятель-ностный подход к развитию творческих спо-собностей учащихся начальной школы; опреде-лить и внедрить педагогические методики эф-фективного развития творческих способностей учащихся начальной школы: а) методика раз-вивающего обучения (В. В. Давыдов),  б) мето-дика учения в опыте (К. Роджерс) в) Методика Дж. Вильямса для развития творческой способ-ности, г) методика интеллектуальной деятель-ности Джо Пола Гилфорда. 

Творческие способности младших школь-ников отличаются от творческих способностей старших школьников и взрослых людей. Для младших школьников творчество является ча-стью создания личности, развития эстетиче-ских понятий и восприятия, а также средством самовыражения. Творчество определяет характер  детей, развивает в них самостоятельность, увлечен-ность любимым делом. В результате творче-ской деятельности развивается быстрота реак-ции, находчивость, оригинальность мышления. При этом, правда, младшие школьники в своей творческой деятельности нередко руко-водствуются уже прочитанным в книгах, уви-денным в фильмах или в жизни — как поступа-ют их родители и сверстники, поэтому педаго-гам и родителям необходимо быть примером творческого поведения для своих учеников и детей младшего школьного возраста. Выбор детьми младшего школьного возраста определенных жизненных явлений, персонажей, линий поведения отражается в их творческой деятельности, поэтому, проанализировав отраже-ние в рисунках, в словесном или танцевальном творчестве, можно судить о психологическом и творческом развитии младшего школьника. Под творческими способностями учащихся мы понимаем комплексные возможности уче-ника в совершении деятельности и действий, направленных на созидание им новых образо-вательных продуктов. Придерживаясь позиции ученых, определяющих творческие способно-сти как самостоятельный фактор, развитие ко-торых является результатом обучения творче-ской деятельности школьников, выделим ком-поненты творческих способностей младших школьников:  творческое мышление, творче-ское воображение, применение методов орга-низации творческой деятельности.  Важным  компонентом творческой дея-тельности является умение осуществлять пере-нос ранее усвоенных знаний в новую ситуации; самостоятельное видение проблемы, альтерна-тивы ее решения; комбинирование ранее усво-енных способов. Поэтому образовательная дея-тельность учащихся начальной школы должна  быть направлена, прежде всего, на овладение творческим опытом познания, создания, преоб-разования, использования в новом качестве объектов материальной и духовной культуры в процессе образовательной деятельности, орга-низованной в сотрудничестве с педагогом. 
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На основе изучения научных работ по теме исследования мы выделяем  следующие значи-мые  творческие  способности,  присущие млад-шим  школьникам:  творческое  воображение; способность  видеть  целое  раньше  частного; способность применить приобретенные ранее навыки в новых  условиях;  гибкость мышле-ния; способность  образного  видения общей  тенденции  или  закономерности  развития це-лостного объекта,  до  того,  как  человек  имеет  о ней четкое понятие и может вписать  её  в систему строгих логических категорий; способ-ность включать вновь воспринятые сведения  в уже имеющиеся  системы знаний; способность самостоятельного выбора альтернативы; спо-собность  к  генерированию  идей. Ребенок может участвовать в учебном про-цессе как субъект лишь в том случае если он способен самостоятельно находить способы решения возникающих перед ним задач. Для этого необходимо начинать обучение не с ус-воения способов решения разнообразных част-ных задач (что характерно для традиционной школы), а с овладения общим принципом реше-
ния задач  определенного класса овладеть же этим принципом ученик может лишь осознав его объективные основания, те внутренние свойст-ва и отношения объекта действия (слова, пред-ложения), которые определяют закономерно-сти его функционирования и возможности его преобразования и которые составляют содер-жания научного (теоретического) понятия о данном предмете. Система учебных понятий  как предпосылка в основание самостоятельно-го построения способов решения задач опреде-ленного класса является компонентом содер-жания развивающего обучения. В практике начальных классов эксперимен-тальных школ мы использовали методики обу-чения, прошедшие испытание временем: 

Методика развивающего обучения. В от-личие от способов решения частной задачи ов-ладения общим принципам построения дейст-вий не может быть обеспечено путем его де-монстрации и объяснения. Для того чтобы об-щий принцип был осознан именно в этом своем качестве, ученику необходимо сконструиро-вать его в процессе выявления, анализа  и со-держательного обобщения условной задачи (прежде всего свойств объекта), зафиксировав результаты последнего в форме понятия. Ины-ми словами, ученику предстоит воспроизвести основные моменты научного исследования. 

Необходимость организации и развертывания «квазиисследовательской» (В.В.Давыдов) дея-тельности учащихся определяет своеобразие методов развивающего обучения [4]. Итак, раз-вивающее обучение помогает отыскать и раз-вить творческое начало в ребёнке.  
Методика К. Роджерса, которая включает выделяет два типа учения: Когнетивное учение (традиционное обучение, основанное на усвое-нии знаний). Учение на собственном опыте, значимое для личностного развития учащегося. Условием, необходимым для осуществле-ния учения в опыте, является внимание чело-века как к собственным убеждениям и пережи-ваниям, так и к убеждениям и переживаниям людей, с которыми он сталкивается. Иначе го-воря, личный опыт каждого человека является для него самоценным и заслуживающим дове-рия, поскольку он выступает в конечном счете как единственный критерий оценки жизнен-ных событий. Учение в ходе которого человек взаимодействует с реальными людьми и сам учится быть реальным, адекватным, приносит огромное удовольствие (удовлетворение). Перед учителем ставится цель – помочь ученикам достичь полноты своего самосущест-вления. к. Роджерс считает, что главной про-блемой в сфере образования является разра-ботка методов способных поддержать у всех школьников «здоровую любознательность и жажду знания». [6] 
Методика Дж. Вильямса для развития 

творческой способности. Автор ставит целью развить 8 интеллектуальных способностей, имеющих отношение к творчеству: раскован-ность, гибкость, оригинальность, скрупулез-ность, любознательность, интеллектуальную смелость, чувство комфорта среди сложного и неопределенного, воображение. Для этого уче-ным разработаны 28 обучающих стратегий.  От загадочных картинок ребенок перехо-дит к парадоксам. Коллекционирование пара-доксов – увлекательное и обоюдополезное за-нятие для родителей и их детей. Очень важно научить давать определения. «Ты соришь? Погоди. Скажи сначала, что ты понимаешь под этим?» – «Пинок – толчок, но не просто толчок, грубый толчок» – «Толчок чем?» – «Ногой. Или рукой, точнее, кулаком». Творческое мышление невозможно без аналогий. «Лес» относится к понятию «дерево», как «луг» – к понятию …; «пилить» относится к понятию «клеить», как «просеивать» – к … 
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От аналогий можно переходить к нахожде-нию неувязок и несоответствий – исторической неправды, художественной неправды, эстети-ческой дисгармонии, строительных недоделок.  Хорошо бы у подростка выработать умение задавать «провоцирующие» вопросы, ставящие в тупик, оспаривающие каноны, обнаруживаю-щие скрытый недостаток, делающее серьезное смешным. Следующие две стратегии – выработка на-выков организованного и случайного поиска. Организованный поиск: как найти слово а сло-варе, номер телефона в справочнике, книгу по библиотечному каталогу, как работает адрес-ное бюро? Что будет, если запросить адрес мо-сквича Иванова Ивана Ивановича, не указав при этом ни возраста, ни места рождения? Слу-чайный поиск – когда мы не знаем фамилии и думаем, где вероятнее всего встретить этого человека, расспросить о нем. Так ищут иголку в стоге сена, грибы в лесу. От случайного, полуинтуитивного поиска можно перейти к выработке умения выражать интуитивные догадки. Творческое мышление –  враг строгой, фор-мальной логики. Это не значит, что логика не нужна. Просто творческая мысль, устремляясь вперед, передает затем завоеванную террито-рию для строгих логических построений, наве-дение порядка и законности.  Поскольку мир, в котором мы живем, не  только «многосмысленный», но и изменяющийся, важно приспособиться к этим переменам, нау-читься играть в одну и ту же игру, все время ме-няя ее правила, научиться одеваться по погоде, радоваться новому, знать, где и как себя вести.  Хорошо бы быстро и надежно оценивать людей, ситуации, вещи. При этом пользоваться не двухбалльной шкалой – «есть или нет», а пятибалльной (школьной), десяти, сто балль-ной (процентной). Пусть ребенок сначала нау-чится различать желто-зеленый и зелено-желтый, потом желтовато-зеленый и чисто зе-леный. Еще три «стратегии»: научиться творчески писать, творчески слушать, творчески видеть (читать). Проявление интереса к творческим личностям, а в более зрелом возрасте – к само-му творческому процессу – это последняя «стра-тегия», завершающая методику Дж. Вильямса. 
Методика интеллектуальной деятель-

ности Джо Пола Гилфорда. Разработанная Гилфордом концепция «Структура интеллекта»  

стала моделью интеллектуальной деятельно-сти, которую педагоги, работающие с детьми и подростками в начальной и средней школах, ценят как чрезвычайно плодотворную основу для построения эффективных программ обуче-ния и воспитания. Комплексный характер этой модели открывает широкие перспективы для интеллектуальной деятельности; модель по-зволяет учителям использовать самые разно-образные методы, выходящие за рамки обыч-ных учебных программ, стимулирования учеб-ного процесса. В этой модели представлены 120 различ-ных интеллектуальных процессов. Чтобы вла-деть моделью, нет необходимости запоминать все 120 способностей, вместо этого достаточно познакомиться с 15 факторами (5 операций, 4 вида содержаний и 6 типов продуктов мысли-тельной деятельности), а также понять прин-ципы их сочетания.  К числу операций относятся: познание, па-
мять, дивергентной мышление, конвергентное  
продуктивное мышление и оценка. Педагоги, ставящие своей целью развить  у детей творче-ские способности, обязаны уделять особое вни-мание ДМ. Согласно Гилфорду дивергентное мышление характеризуют четыре основных качества: быстрота, гибкость, оригинальность и точность. Содержание умственных операций. В моде-ли различается четыре типа содержания мыс-лительных процессов. Иными словами, каждая из пяти описанных выше операций может при-меняться в отношении фигуративной, симво-лической, семантической и поведенческой ин-формации. К фигуративному содержанию отно-сят: 1) наглядно-образную информацию, имея ввиду, что субъект оперирует с образами вос-приятия или памяти. Фигуративная информа-ция имеет отношение к физическим аспектам; 2) объекта его форме, цвету, строению (тексту-ре) и т.п. и не выходит за рамки чистого вос-приятия; 3) символическая информация имеет дело с «заместителями» предметов – знаками, например, такими, как буквы, числа, коды, до-рожные знаки, ноты; 4) семантическое содер-жание охватывает вербальные идеи и понятия; в фокусе внимания здесь находятся смысл, пе-редаваемый при помощи слов или изображе-ний. И, наконец, под поведенческим содержа-нием условно объединяют чувства, мысли, на-строение и желание людей, а так же взаимоот-ношение между ними [6].  
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В модели описывается, каким образом ор-ганизуются конечные результаты мыслитель-ного процесса. Дело в том, что информация од-ного из 4 видов (содержаний) может быть об-работана при помощи одного из пяти способов (операция). Обрабатываемая операция может принимать вид одного из следующих шести продуктов: единицы, классы, системы, отноше-ния, трансформации и импликации.       Важное место в системе формирования ин-теллектуальных способностей учащихся отво-дится методам обучения: обеспечение благо-приятных атмосферы, отказ от высказывания оценок и критики в адрес ребенка способствует свободному проявлению дивергентного мыш-ления; обогащение окружающей ребёнка среды разнообразными новыми для него предметами и стимулами с целью развития его любознатель-ности; поощрение высказывания оригинальных идей; обеспечение возможностей для упражне-ния и практики. Широкое использование вопро-сов дивергентного мышления типа примени-тельно к самым разнообразным областям; ис-пользование личного примера творческого под-хода к решению проблем; предоставление де-тям возможности активно задать вопросы. В качестве конечного результата подобной продуктивной учебно-познавательной дея-тельности кроме приобретенных или значи-тельно расширенных знаний выступают в пер-вую очередь интеллектуальные способности и познавательные умения и навыки (позна-вательные способности и умения, творческие способности, развитие эмоциональной сферы. Использование вышеизложенных методик развития творческих способностей младших школьников предполагает отход от авторитар-ного стиля обучения, но вместе с тем преду-сматривает хорошо продуманное сочетание различных методов, форм и средств обучения, исходя из конкретной педагогической ситуа-ции, запросов учащихся, обогатить их за счет своеобразия культуры своего народа, региона.  А для этого учителю необходимо: владеть всем арсеналом исследовательских, поисковых методов, уметь организовать исследователь-скую работу учащихся; уметь организовывать и проводить дискуссии, не навязывая свою точку зрения, не подавляя учеников своим авторите-том; устанавливать и поддерживать в группах, работающих над исследованием деловой, эмо-циональный настрой, направляя учащихся на поиск решения поставленной проблемы; уметь 

интегрировать содержание различных предме-тов для решения проблем выбранного исследо-вания. Таким образом, развитие творческой личч-ности становится одной из основных задач со-временного образования. Для этого необходи-ма специальная образовательная технология (специальные методики обучения и развития), которая бы позволяла развивать уникальный творческий потенциал каждого ученика, сохра-няя при этом массовость образования. Такую технологию обеспечивает подход, связанный с развитием творческих способностей учащихся. Сама постановка вопроса о развивающем обучении, о соотношении обучения и развития предполагает, что обучение может быть раз-ным, обучение может определять развитие, а может быть совершенно нейтральным по отно-шению к развитию. В качестве непосредствен-ной основы развития школьников в процессе обучения рассматривается учебная деятель-ность, которая понимается как особая форма активности ребенка, направленная на измене-ние самого себя как субъекта учения. Страте-гия современного образования заключается в том, чтобы дать возможность всем без исклю-чения учащимся проявить свои таланты и весь свой творческий потенциал, подразумевающий возможность реализации своих личных планов. Эти позиции соответствуют гуманистическим тенденциям развития школы, для которой ха-рактерна ориентация педагогов на личностные возможности учащихся. При этом на первый план выдвигаются цели развития личности, а предметные знания и умения рассматриваются как средства их достижения. Процесс обучения детей в начальной шко-ле должен быть направлен на  формированию гармоничной всесторонне развитой личности, выработке у нее современного стиля мышле-ния с такими качествами как дивергентность, мобильность, визуальность, проблемность, критичность, полемичность, системность, диа-лектичность, логичность, эвристичность, веро-ятность и т.д.; к формированию у учащихся умения овладеть знаниями, самостоятельно использовать знания в условиях роста неопре-денности в обществе. Обучение должно быть организовано таким образом, чтобы всемерно стимулировать творческую деятельность, рас-тить поколение изобретателей и рационализа-торов. Будущее за деятельностным подходом к развитию творческих способностей учащихся 
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начальной школы,  исследовательским типом обучением, цель которого – сближение процес-сов учения и научного познания. 
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Хайруддинов  М .  А .   
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА 
У статті обґрунтовується актуальність розвитку творчих здібностей учнів початкової шко-

ли в умовах переходу від індустріального до постіндустріального суспільства. В ході її написання 
був проведений аналіз точок зору вчених, педагогів і психологів, а також розроблені шляхи вирішен-
ня даної проблеми. Розвиток творчих здібностей молодших школярів визначається автором як 
ключовий аспект освітньої діяльності початкової школи. 

Ключові  слова :  розвиток особистості, молодші школярі, творчі здібності, інтелект, креа-
тивність. 
Khayruddinov M.   

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN  
IN CONDITIONS OF POST-INDUSTRIAL SOCIETY 

In this article the problem of development of creative abilities of younger schoolchildren is revealed. It 
forms the basis, the foundation of the learning process, being an eternal pedagogical problem that does not 
lose its relevance, demanding constant attention. Today, people need initiative, creative, ready to find new 
approaches to solving problems and to be useful to society. Therefore, today the task is set to educate the 
creative personality, starting with the primary school. 

In the article the most known methods of development of creative abilities of the person are analyzed: de-
veloping training (V.V. Davydov); Method of teaching in the experiment (K. Rogers); The technique of J. Wil-
liams for the development of creative ability and the method of intellectual activity of Joe Paul Gilford. Using 
the above techniques to develop the creative abilities of junior schoolchildren involves a departure from the 
authoritarian style of instruction, but at the same time provides a well-thought-out combination of different 
methods, forms and means of instruction, based on the specific pedagogical situation and student requests. 

 During the writing of the work the analysis of the points of view of scientists, teachers and psychologists 
was conducted, the experience of education of creative abilities of younger schoolchildren was generalized, 
and ways of solving this problem were developed. The development of the creative abilities of junior school-
children is defined by us as a key aspect of the educational activity of the primary school. 

Key words:  Development of creative abilities of younger schoolchildren, creative abilities, intelligence, 
creativity, research activity. Стаття надійшла до редколегії 08.05.2017 
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В сучасних умовах розвитку художньо-естетичної освіти в Україні постає питання від-повідності  змісту освіти до сучасного розумін-ня процесів пізнання . Поліферація теорій екс-плікації дійсності дозволяє відійти від науко-вих тверджень, як від єдиних можливих, деле-гуючи  гносеологічні повноваження таким засо-бам пізнання, як мистецтво, релігія, інтуїція тощо. Пізнавальні можливості мистецтва,  на відміну від наукових, суб’єктивні, релятивні та  неусталені. Тому зростає цікавість до явищ, здатних охопити дійсність цілісно, подібно до того, як світ відбивається у свідомості  людини. Саме мистецтво володіє повним інструментарі-єм для цілісного відтворення дійсності у різних модальностях оскільки  апелює до  аудиальних, візуальних,  кінестетичних зон сприйняття.  Феномен поліхудожньості виступає  інтеграль-ним фактором мистецького пізнання,  поєдную-чи різновидові елементи у єдине поле худож-ньої картини світу. У  50-60 роки ХХ століття  у працях  Н.А.Вет-лугіної, Л.С.Виготського, Г.В.Лабунської, Б.Т.Ли-хачова, Д.Б.Кабалевського, Б.М.Теплова, Б.П.Юсова висуваються ідеї різнобічного розви-тку творчого потенціалу дітей засобами мисте-цтва. Починає розвиватися та отримує теорети-чне підґрунтя ланка інтегрованого художнього виховання, так, Б.Г.Ананьєв доводить – «...застосування принципу системності в на-вчанні не можна обмежувати рамками одного предмету, тому, що розвиток мислення дитини здійснюється лише у процесі взаємодії  старих і нових знань, знань із різних систем, їх взаємоз-багачення, оскільки ключ до загального розви-тку це зростання синтезу знань, вмінь та нави-

чок, їх переніс та застосування у різних галузях навчання.» [1, 23-25] Наступним етапом становлення поліхудож-ньості як освітнього явища  стала концепція поліхудожнього  розвитку учнів Б.П.Юсова. У 1990 році в Луганську вийшли рекомендації до розробки комплексних програм з мистецтва для шкільних та позашкільних занять  «Взаємодія та інтеграція мистецтв у поліхудож-ньому розвитку школярів» під загальною реда-кцією Г.Г.Шевченко та Б.П. Юсова. Співавтори мали за мету створення  єдиної системи худож-нього розвитку учнів загальноосвітньої школи. У цієї праці було започатковано новий термін – «поліхудожнє виховання», що пояснювався, як своєрідна форма залучення учнів до мистецтва. На думку авторів, «поліхудожній підхід» дозво-ляв надати уявлення про витоки художньої дія-льності, отримати навики сприйняття та поси-льного відтворення зразків мистецтва різних видів, на різницю від «монохудожнього» підхо-ду, де навчання будується як система освоєння окремого виду художньої діяльності [2].  Концепція Б.П. Юсова стала прикладом но-вого підходу до дослідження проблем культур-ного розвитку особистості. Вона базувалася на вивченні проблеми у школах України та Росії, світових надбаннях у галузі художньо-естетичного виховання та на багатолітніх осо-бистих спостереженнях. Велику цінність, на нашу думку, має розробка основ технології ін-тегрованого полі художнього  розвитку учнів у процесі поєднання навчальної, позакласної та факультативної роботи у ЗОШ.  Наступним етапом у справі становлення поліхудожньої ї освіти в Україні  стала програ-
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ПОЛІХУДОЖНІСТЬ ЯК НОВА ПАРАДИГМА  
ЗАГАЛЬНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 

Статтю присвячено феномену поліхудожньості, що дефінується як методологічна засада ху-
дожньо-естетичної освіти та виховання сучасної української школи. Визначено витоки явища по-
ліхудожньості. Актуалізовано поняття «поліхудожність». Обґрунтовано програму з медіакраєз-
навста на матеріалі культурно-мистецьких зразків Миколаївщини як приклад застосування полі-
художньсти  у побудуванні освітнього простору загальноосвітньої школи. 

Ключові  слова :  полі художність,  інтеграція мистецтв,  художньо-естетична освіта, медіа 
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ма «Мистецтво», затверджена у 2002 році. Про-понування координації двох головних естетич-них дисциплін єдиною програмою, що має за-безпечити формування основ цілісної худож-ньої картини світу та розширенню художнього обрію дитини стало головною смислоутворюю-чою  та формобудуючою  рисою даної програ-ми. Авторський колектив (Л. Масол, О. Бєлкіна, В. Рагозіна та ін.) Отже, за визначенням Б. Юсова поліхудож-ня освіта це «особливий освітній простір  у яко-му завдання формування цілісної картини світу та розвитку емоційно-чуттєвої сфери учнів, удосконаленню наданих їм природою вмінь аналізувати, чути, бачити, відчувати, рухатися, спілкуватись, реалізуються за допомогою ціліс-ного побудованого на інтегративному принци-пі комплексного впливу дисциплін мистецько-го циклу» [7,127]. У наукову практику термін «поліхудож-ність» ввів Юсов Б.П., пов’язуючи поняття «поліхудожність» та «інтеграція мистецтв». По-чинаючи з кінця 80-х років поліхудожній підхід трактується ним як можливість поєднання у єдиному освітньому просторі різних видів мис-тецтва, пізніше, наукові пошуки призводять до більш широкої трактовки. Так, у працях О. Єрмолінської[3], О. Кабкової [4], Л. Савенко-вої [5], О. Стукалової [6], поліхудожнiй підхід розглядяється як методологічна засада ство-рення цілісного сприйняття естетичної та бу-денної реальності, яка відповідає холістичному характеру сприйняття світу у всій його повноті та такого що дозволяє розвити інтегральні яко-сті особистості.  Завданням нашого дослідження є обґрун-тування поліхудожнього підходу в контексті загальної освіти засобами експериментального курсу «Культура Миколаївщини». Освітню пло-щину курсу утворила як інформація дисциплін естетичного циклу, так і інших галузей – гума-нітарної та природничої. Можливість такого поєднання  здійснилася   внаслідок головної змістовної лінії – краєзнавчої. Виділення подіб-ної домінантної лінії дозволила здійснити про-цес інтегрування інформації різних галузей природньо, враховуючи синкретичну особли-вість структури краєзнавства. У результаті осягнення інтегрованого ма-сиву мистецько – культурологічної  інформації  у реципієнтів програми – учнів  загаль-ноoсвітньої школи утвердитися відчуття при-четності до культуротворчого та історико-

соціальних процесів  відносно локального регі-ону, у даному випадку – Миколаївщини. В експериментальній програмі Миколаїв-щина постає як гео-культурний простір, якому притаманна культурно-цивілізаційна своєрід-ність, котра виявляється у історичних особли-востях створення регіону, усталених економіч-них, природних та культурних складових, наяв-ності певної психолого-ментальної унікальнос-ті світосприйняття, наявності особливої яскра-вої художньої «картини світу, що відкарбувала-ся у артефактах професійного та аматорського мистецтва та культури, своєрідності етнічно – конфесійної інтеграції, визначальному для регі-ону виду діяльності людей, який є головним для економіки краю. Тобто, як самоцінний, усталений соціокультурний простір, який має свої особистості, сучасний потенціал та перспе-ктиву. Курс «Культура Миколаївщини» спрямова-но на реалізацію концепції гуманізації та гума-нітаризації загальної освіти, та претендує на  те, щоб стати варіативною складовою галузі «Мистецтво» у загальноосвітній школі на рівні регіонального компоненту. На відміну від роз-різнених дисциплін галузі, курс є інтегратив-ним – в ньому  поєднуються знання з музики, літератури, образотворчого мистецтва, етног-рафії, мистецтвознавства, з інформацією з ін-ших  освітніх галузей – історії, географії, з ме-тою створення єдиного художньо – культуро-логічного освітнього поля. Загальна мета курсу – утворення інформа-ційно-емоційної бази для формування  цілісно-го оптимістичного уявлення про свій край, як унікальну за геофізичними, економічними, ку-льтурно-мистецькими показниками  складову Української держави, та розуміння себе повноп-равною та дієвою особистістю, частиною регіо-нального суспільства, культурним нащадком та спадкоємцем рідної землі.  Завдання курсу : 
– надати дітям цілісне уявлення про зага-льні особливості історії, географії, куль-тури та мистецтва рідного краю; 
– репрезентувати Миколаївщину, як полі-культурний організм, який складається багатьма етнічними та конфесійними чинниками; 
– формувати цілісне світосприйняття, вміння оптимістичного та поважного ставлення до себе, свого життя, прийнят-тя себе таким, як є, сприйняття себе у 
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нерозривної єдності з організмом існую-чого світу, який являється насамперед в образі рідного краю; 
– сприяти формуванню в учнів власного дієвого культуротворчого  «я», яке сприймається як гідне,  генетично обумо-влене соціокультурною динамікою  краю, з урахуванням етнічної та конфе-сійної належності родини, навчання то-лерантному відношенню до полі культу-рного простору регіону; 
– звернутися до діяльності та спадщини  видатних постатей Миколаївщини, які створили неповторне обличчя краю, за-лишили  відбиток у історії, культурі, мис-тецтві регіону; 
– розвивати творчі здібності учнів у кон-тексті цілісного розвитку особистості.  Очікувані освітні результати : 
– розширення загального кругозору учні-ву, яке має проявляти себе у утворенні, осягненні та опрацюванні необхідного   мистецько-краєзнавчого тезаурусу;  
– опанування комплексом галузевої (гео-графічної, історичної соціальної, правни-чої) та домінантної (культурологічної та мистецької) інформації про Миколаївщи-ну; 
– засвоєння головних етапів культурно – історичного розвитку регіону у контексті історико-культурних та мистецьких ар-тефактів (тобто розкриття «фактів істо-рії» становлення краю, феномену поліет-нічного соціального утворення, особливо-стей ментальності  за допомогою «фактів  мистецтва»  –  через висвітлення явищ та подій у творах митців, етнографічні здо-бутки, та зразки медіа мистецтва (твори художньої  публіцистики колективу те-лежурналістів Миколаївської  Обласної державної телерадіокомпанії різних ро-ків);   
– дослідити долю власної родини у руслі історії розвитку рідного краю, що спря-мовано на  визначення власної культур-ної належності, значущості, дієвості, – реальної, потенційної, або уявної; 
– вдосконалити художні здібності учнів засобами залучення до кращих зразків  професійного та аматорського мистецт-ва, виховання глядацької та виконавсь-кої  культури.  Експериментальну програму «Культура Миколаївщини» було розроблено для впрова-дження у старших  класах загальноосвітньої  

школи. Програма розрахована на один навчаль-ний рік (36 годин).  Тематичні блоки експериментального курсу:     
–  І блок – «Я і моє місто» (Ототожнення долі міста з долею людини – народження –  юність – змужнілість, проведення пара-лелей між власним життям  та життям міста, формування олюдненого відно-шення, емоційного ставлення, присвоєн-ня образу міста, співставлення його із власним самопочуттям) . Теми: Наро-дження міста : люди та кораблі.; Віхи іс-торії : від Миколаївської губернії – до Ми-колаївської області.; Обличчя старого міста : про що розповіли вулиці. 
– ІІ блок – «Я та історія» (Давні цивілізації та їх від карбування на обличчі рідної землі. Заглиблення до найдавніших істо-ричних пластів, що визначили особли-вість та унікальність краю. Ототожнення історії краю з історією власної родини, пошук зв’язків, перенесення себе у зада-ну історико-художню атмосферу). Теми: Подорож до Березані: « …біля острову Буяну…»;   Скіфська легенда; Ольвія, зна-чить – щаслива; «Той, що присвятив себе Ольвії» – Б. Фармаковський; 
– ІІІ блок – «Я і природа» ( Унікальні куточ-ки Миколаївської землі, те що відрізняє край поміж інших, створює  неповторний природний ландшафт південноукраїнсь-кого регіону. Емоційне сприйняття при-родного світу, уособлення його  та співс-тавлення з власним духовним світом.) Теми:  Сказ про Єланецький степ; Мігія. Гранітно – степове Побужжя; Кінбурн – планета любові. 
– ІV блок – «Світло духовності» (Віра. Обря-ди та сучасність. Розуміння  багатомоніт-тя  етнічного, культурного, релігійного життя Миколаївщини. Формування толе-рантного ставлення до представників інших культурно-релігійних спільнот.) Теми: Дорога до Храму. Історія храмового будівництва  різних конфесій; Пелагеєв-ський жіночий монастир; Церква Каспе-ровської Божої Матері; Віфлеємська зір-ка.; Свято Великодня; Пресвітлий лебедю мій. Твори народних майстрів; Ой на Іва-на, ой на Купала. 
– V блок – «Світ очами Миколаївців» (те-матичний блок присвячено видатним ми-тцям краю, створенню особливої «карти-ни світу» Миколаївщини, яка постає в їх-ніх творах. Співвіднесення даної «карти-ни» із власним світобаченням, світовід-
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чуттям. Практичне опанування художніх прийомів та засобів). Теми: М. Аркас. Спа-дщина; Р. Судковський. Співець моря; В. В. Верещагін. Вітри мандрів; Обличчя епохи. Художники Миколаївщини; А. Антонюк. Богопільский Леонардо; І. Булавицький, Макушини. Кам’яне диво; Музико, душе моя! Т. Ярова, О. Нежигай, Є. Долгов; Поетичне сузір’я. Е. Январьов, Д. Кремінь, К. Голубкова, В. Пучков. 
– VI блок «Моє джерело» (практично-екскурсійна частина програми, яка пе-редбачає безпосереднє знайомство з ку-льтурними, архітектурними, художніми явищами, участь у художньо-практичних заходах, дієву культурологічну актив-ність). Теми: Вулицями міста. В царині Мельпомени. В каморці татка Карла. На гостини до звірів. Симфонічне диво. Ор-ган у костьолі. Головною структуроутворюючою особливі-стю експериментального курсу стало викорис-тання явища поліцентричної інтеграції дисцип-лін галузей «Мистецтво» та інформації гумані-тарних і природничих дисциплін. Висвітлення краєзнавчої тематики відбувалося засобами  та методами,  які притаманні педагогиці мистецт-ва. Тема кожного уроку була розкрита за допо-могою зразків мистецтва та культурних добут-ків Миколаївщини. До того-ж, невід’ємною складовою кожного уроку, за винятком уроків екскурсійно-практичного  блоку стали відеодо-датки. Видеододатками  до програми стали фрагменти творів телевізійного мистецтва – зразки художньо- публіцистичних творів Мико-лаївських тележурналістів, яки тематично від-повідали  темам занять. Можливість наближен-ня до об’єкту спостереження, куточку природи, особистості діяча культури, входження до ат-мосфери народного свята, або релігійного слу-жіння надало додаткових можливостей  проце-су проникнення в тканину культурного  органі-зму  життя  Миколаївщини. Систематичне вико-ристання відеоматеріалів  створило ефект при-сутності, обумовило  природне вживання, прис-воєння художньо-культурологічної інформації без зайвої нав’язливості та дидактичності. Підводячи підсумки викладеного в статті дослідження та встановлюючи віхи подальших наукових розвідок слід зазначити:     
– поняття «поліхудожність» увійшло у нау-ково-педагогічний тезаурус  як визна-чення якісної складової освіти та методо-логічних підходів «поліхудожні підходи», «поліхудожня освіта», але самостійна 

артикуляція цього поняття потребує до-даткових розвідок та обґрунтувань, оскі-льки потенціал поліхудожності як нової парадигми загальної мистецької освіти залишається вкрай актуальним; 
– здатність поліхудожньості виступати детермінантою у створенні освітніх кур-сів обґрунтовано на прикладі полідисци-плінарного елективного курсу «Культура Миколаївщини», освоєння якого відбува-ється через  полі модальне відтворення –  музичне, вербальне, графічне, пластичне; 
– розширення цілісних уявлень  про куль-турний простір Миколаївщини здійсню-ється за допомогою освітніх інтегратив-них функціоналів художнього та гумані-тарного походження: музичне мистецт-во, образотворче мистецтво, архітектуру, медіамистецтво, фольклор, краєзнавство, здійснюючи ідею про «живий освітній простір» по аналогії з «живим мистецт-вом» (Юсов Б. П.); Народне мистецтво, рідна природа, культу-ра краю яки лягли в основу експериментально-го курсу, побудованого на засадах поліхудожно-сті  є джерелами духовної наснаги особистості в умовах перехідного суспільства. Тому подальші розвідки в даному напрямку мають бути спря-мовані на введення експериментальних крає-знавчих освітніх курсів до навчального плану загальноосвітніх закладів України. 
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Ю л і я  Х А Й Р УЛ Л І Н А Поліхудожність як нова парадигма загальної мистецької освіти  

Хайруллина  Ю .О .   
ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ КАК НОВАЯ ПАРАДИГМА ОБЩЕГО  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья посвячена феномену полихудожественности, который дефинируется как методоло-

гическая основа художественно-эстетического образования и воспитания современной украин-
ской школы. Выявлено стоки явления полихудожественности. Актуализировано понятие 
«полихудоджественность». Приведено программу  по медиакраеведению созданную на материале  
культурно-художественных образцов Николаевской области как пример применения полихудоже-
ственности в построении образовательного пространства общеобразовательной школы. 

Ключевые  слова :  полихудожественность, интеграция искусств, художественно-эстети-
ческое образование и воспитание, медиакраеведение. 
 
Khajrull ina Yu.   

POLYART AS A NEW GENERAL PARADIGM  
OF ART EDUCATION IN THE SECONDARY SCHOOL 

The article discusses the phenomenon of polyart, which is defines as the methodological basis of artistic 
and aesthetic education of the modern Ukrainian school.  Identified the sources   of the phenomenon of pol-
yart. Actualized the concept of «polyart». Reviewed  the elective education course «The Culture of Mykolaiv’s 
region»  created on the cultural samples of Mykolaiv’s region as an example of using the polyart technolo-
gies in the construction of educational space of secondary school. The extension of the holistic notions of 
cultural space of Mykolaiv’s region carries out through the educational integrative functionasl : musical art, 
visual arts, architecture, media art, folklore, local history, applying  the idea of a «live educational environ-
ment» by analogy with «live art» (Yusov N.) The aims of elective education course «The Culture of Myko-
laiv’s region» are: to give children a holistic view about the common features of history, geography, culture 
and art of his native land; to represent Mykolaiv’s region, as a multicultural organism that consists of many 
ethnic and religious factors; forming a holistic worldview; to promote the formation of student’s «self-
concept», which is perceived as worthy, genetically determined socio-cultural dynamics of the region, given 
the ethnic and religious affiliation of the family, teaching tolerant attitude to the cultural space of the re-
gion. 

Key words:  polyart, integration of arts, aesthetic education, media arts, local history. Стаття надійшла до редколегії 09.05.2017 
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Педагогіка, яка завжди вирізнялася серед інших наук гуманітарного циклу своєю антро-поцентричною спрямованістю, на початку ХХІ сторіччя активізує тенденцію до спеціалізації педагогічних напрямів, що зорієнтовані на ви-вчення дидактичних ідей народної освіти та народного виховання дитини. Саме ці ідеї орга-нічно входять до проблемного поля «освіта – культура – ментальність». Найвиразніше відпо-відні концепції досліджуються етнопедагогі-кою та народною педагогікою. На сьогодні ці науки інтегруються з філософією, історією, на-родознавством, етнографією, етнолінгвісти-кою, етнопсихологією та іншими гуманітарни-ми науками. Актуальність теми публікації пояс-нюється необхідністю системного комплексно-го опису наукових концепцій та окремих про-світницьких ідей вітчизняних просвітян щодо формування національної (зокрема, українсь-кої) ментальності як важливого чинника стано-влення національної ідентичності та духовнос-ті народу. Праці сучасних українських етнопедагогів та фахівців у галузі народної педагогіки (Т. Алек-сєєнко О. Березюк, Н. Демяненко, В. Євтух, О. Любар, Л. Маєвська, А. Марушкевич, В. Мосі-яшенко, В. Постовий, М. Стельмахович, Ф. Стефанюк, Е. Сявавко, В. Чепак та ін.) ґрунту-ються на дослідженнях пам’яток писемності Київської Русі («Поучення дітям» Володимира Мономаха), філософських концепціях Г. Сково-роди («Начальная дверь к христианскому доб-ронравию»), Д. Чижевського («Нариси історії української філософії»), П. Юркевича («Філосо-фія серця»), етнографічних, етнолінгвістичних 

та історичних дослідженнях М. Костомарова, М. Драгоманова, М. Максимовича, П. Чубин-ського, П. Куліша, І. Нечуй-Левицького, О. По-тебні, літературній спадщині Ф. Прокоповича, Т. Шевченка, М. Гоголя, працях культурно-громад-ських діячів (І. Франка, М. Грушевського), а та-кож на певних принципах народної педагогіки: релігійного виховання (І. Бартошевський), на-родності у вихованні (К. Ушинський) та ін. Риси українського національного характе-ру вивчаються науковцями різних гуманітар-них напрямів (Б. Бичко, Р. Вербова, П. Гнатенко, І. Голубовська, М. Гримич, О. Гуцуляк, Г. Лозко, О. Нельга, М. Попович, В. Разумова, Н. Слухай,  М.-Л. А. Чепа). Педагоги не стоять осторонь та-кої цікавої проблеми, яку вони включають у широкий історико-педагогічний контекст, дос-ліджуючи, наприклад, витоки виховного ідеалу українців (І. Бех, О. Вишневський, В. Гнатюк, Л. Єршова, Н. Калита, Н. Опанасенко, І. Підласий, В. Попов, Г. Софінська, М. Стельмахович). Так, М. Стельмахович у статті «Виховний ідеал укра-їнської народної педагогіки» пише: «Педаго-гічна система кожної історичної епохи висуває свій оригінальний чи актуальний уже знаний образ людини. Кардинальні зміни в житті сус-пільства вносять відповідні корективи у вихов-ному ідеалі» [1, 5]. Проблема формування наці-онально увиразненого менталітету як основи етнічної спільноти розглядається в окремих наукових розвідках, присвячених патріотичному, національному, полікультурному та моральному вихованню дитини (Л. Березівська, А. Бєлєста, О. Киричук, В. Кузь, В. Майборода, В. Моцюк, Ю. Руденко, В. Скуратівський, Т. Степанова, 
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ЕТНОКОНЦЕПТОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ВИХОВАННЯ  
В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ 

Необхідність системного комплексного опису наукових концепцій та окремих просвітницьких 
ідей науковців та культурних діячів щодо формування національної ментальності як важливого 
чинника становлення національної ідентичності та духовності народу зумовлює вивчення науко-
вого доробку представників української еміграції ХХ ст. Велике значення для розуміння процесу 
становлення колективної свідомості у контексті етнопедагогіки має поняття «етнопедаго-
гічний концепт». Такі концепти широко представлено у працях Ф. Вовка, Я. Яреми, О. Кульчицького, 
Б. Цимбалістого, І. Мірчука та ін., де обґрунтовуються ідеї і положення щодо формування українсь-
кої ментальності у процесі навчання та виховання дитини. 

Ключові  слова :  етнопедагогіка, національна ментальність, етнопедагогічний концепт, кон-
цепт РОДИНА, етноконцептологічна модель виховання. 
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Б. Ступарик, О. Сухомлинська, С. Якименко та ін.). Оригінальний погляд на освіту та вихован-ня дитини (особистості взагалі) у контексті до-слідження української ментальності представ-лений у педагогічно-психологічній і громадсь-ко-культурологічній спадщині українських нау-ковців, зокрема тих, які свого часу емігрували за межі історичної батьківщини: С. Сірополко («Завдання школи» 1919 р., «Національне вихо-вання» 1927 р.), В. Липинський («Листи до бра-тів-хліборобів» 1926 р.), Ф. Вовк («Студії з укра-їнської ментальності та антропології» 1927 р.), Я. Ярема («Українська духовність в її культурно-історичних виявах» 1935 р.), В. Щербаківський («Формація української нації» 1937 р.), С. Ру-сова («Моральні завдання сучасної школи» 1938 р.), Ю. Липа («Призначення України» 1938 р.), Д. Віконська («За силу і перемогу» 1938 р.), Д. Чижевський («Головні риси україн-ського світогляду в українській культурі» 1940 р.), І. Мірчук («Світогляд українського на-роду» 1942 р.), Д. Донцов («Дух нашої давнини» 1944 р.), О. Кульчицький («Риси характерології українського народу» 1949 р.), Г. Ващенко («Виховний ідеал» 1946 р., «Виховання волі і характеру» 1952 р.), В. Петров («Походження українського народу» 1947 р.), П. Феденко («Україна, її боротьба за свободу» 1951 р.), М. Шлемкевич («Загублена українська людина» 1954 р., «Душа і пісня» 1958 р.), Б. Цимбалістий («Родина і душа народу» 1956 р.), Є. Онацький («Українська мала енциклопедія» 1957–1967 рр.), В. Янів («Нарис української культу-ри» 1961 р., «Нариси до історії української етно-психології» 1993 р., «Соціальні інстинкти украї-нців», «Релігійність українців з етнопсихологіч-ного погляду», «Українська вдача та наш вихов-ний ідеал», «Психологічна проблема національ-но-патріотичного виховання» 1995 р. та ін. Дослідження педагогічної спадщини С. Сі-рополка, С. Русової, Г. Ващенка та ін. широко представлено в фундаментальних працях та окремих наукових розвідках вітчизняних нау-ковців (О. Вишневський, Т. Завгородня, С. Івах, В. Кемінь, О. Кобельська, О. Любар, В. Омельчук, І. Підласий та ін.). Окремі аспекти культурно-просвітницьких ідей Ф. Вовка, Я. Яреми, О. Кульчицького, Б. Цимбалістого, І. Мірчука та інших науковців української діаспори розгляда-ли такі дослідники, як Г. Ващенко, І. Гонча-ренко, А. Горохович, В. Янів (українська діаспо-ра), В. Абашнік, Р. Вербова, В. Ільїн, А. Новіков, 

Н. Опанасенко, Б. Ступарик, М.-Л. Чепа та ін. Од-нак комплексного дослідження процесу форму-вання національної ментальності представни-ками різних наукових шкіл української діаспо-ри ХХ ст. в етнопедагогічному аспекті на сього-дні немає. Тому перед нами стоїть наступна ме-та: на основі попередніх напрацювань окремих аспектів проблеми формування національної ментальності (національного характеру) ціліс-но розглянути означену проблему в контексті філософсько-культурологічних, етнопсихологі-чних, етнолінгвістичних, етнопедагогічних та інших концепцій, репрезентованих у науковому спадку українських учених-емігрантів ХХ ст. Розгляд проблеми передбачає визначення ка-тегоріального апарату дослідження. Отже, теоретична й практична значущість проблеми, недостатній ступінь її дослідженості в історико-педагогічній науці, а також відсут-ність комплексного дослідження з означеної проблематики зумовили вибір теми та форму-лювання мети статті. Завдання статті витіка-ють із основної цілі нашого дисертаційного до-слідження – здійснити цілісний і системний аналіз теорії та практики формування націона-льної ментальності як основного чинника ста-новлення національної ідентичності та духов-ності в етнопедагогічному аспекті (за працями українських учених-емігрантів відповідно до вказаного періоду). Методологічну основу дослідження станов-лять провідні положення теорії наукового пі-знання; принцип єдності теорії та практики; системно-функціональний та культурологіч-ний підходи до вивчення освітньо-педагогічних процесів; концептуальні положення етнопеда-гогіки про етнічно зумовлений розвиток особи-стості, порівняльно-педагогічний підхід до ана-лізу процесу виховання в різних регіонах Украї-ни. Культурологічний підхід уможливив розг-ляд проблеми «освіта – виховання – народна культура – ментальність» в контексті розвитку української етнопедагогічної традиції та крізь призму етнопсихології та етнолінгвістики. Концепція дослідження полягає в обґрун-туванні ідей і положень щодо формування суто української ментальності у процесі навчання та виховання дитини. В основу концепції покладе-но такі положення: 
– вивчення та узагальнення розвитку тео-рії і практики виховання дітей за дослі-джуваного періоду передбачає всебічне осмислення відповідних традицій і досві-
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ду української етнопедагогіки, а також ідей і поглядів представників регіональ-ної педагогічної думки; 
– низка суспільно-політичних, культуроло-гічних і психолого-педагогічних чинни-ків зумовлює формування національної ментальності; 
– формування ментальності детермінова-но суспільно-політичними, соціально-економічними, культурно-історичними, етнічними та освітньо-педагогічними чинниками, що увиразнюються специфі-кою певного регіону; 
– ментальність є основою інтелектуально-го та духовного буття народу (нації), що формується протягом усього життя осо-бистості, починаючи з раннього віку; 
– у працях західноукраїнських науковців процес навчання та виховання молоді у контексті формування національної мен-тальності висвітлено через систему пев-них етнопедагогічних концептів, що ма-ють хронотопну (часову та регіональну) зумовленість; 
– структура етнопедагогічного концепту включає сталі константи, що визначають тип національної ментальності та куль-тури; 
– виховання певних інтелектуальних, мо-ральних, естетичних та інших якостей особистості сприяє формуванню націона-льно увиразненого менталітету як осно-ви етнічної спільноти та її єдності; 
– світоглядною основою виховання україн-ських дітей за працями Я. Яреми, В. Яніва, Б. Цимбалістого та ін. стала ідея націона-льного відродження, що спиралася на глибинні етноісторичні традиції; 
– комплексний підхід до осмислення теми зумовлений її міждисциплінарним харак-тером, що передбачає використання здо-бутків філософії, культурології, соціоло-гії, психології (зокрема етнопсихології), етнографії, етнолінгвістики, історії, літе-ратурознавства та інших гуманітарних наук. Комплекс завдань, що включає цілісне ви-світлення процесу формування національної ментальності в історико-регіональному кон-тексті за працями західноукраїнських науков-ців, реконструкцію процесу виховання культур-ної особистості на засадах традиційного родин-ного виховання та інших ідей народної педаго-гіки, аналіз процесу формування етнопедагогіч-них концептів як основи етнічної ментальності 

у відповідності до поглядів учених-гуманітаріїв другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст., а також узагальнення можливостей й окреслен-ня перспектив творчого використання ідей та історико-педагогічного досвіду формування національної ментальності у розвитку сучасної теорії і практики національного виховання то-що, передбачає низку досліджень, спрямованих на поглиблене вивчення проблеми національ-ної ідентичності. Розробка наукової концепції передбачає, насамперед, пояснення відповідних базових понять дослідження. Одним із таких ключових понять є поняття етнопедагогічного концепту. 
Етнопедагогічний концепт ми трактуємо як 
ментально-чуттєве динамічне утворення коле-
ктивної свідомості певного етносу, що сформо-
вано як дидактично зумовлений інформаційний 
згусток, який складається з певних когнітивних 
прошарків – концентрів [1, 196]. Структура ет-нопедагогічних концептів визначається конце-нтрами. У педагогіці «концентр» розуміється як певний ступінь навчання, пов'язаний із попере-днім змістом, але більш складним за обсягом (К. Ушаков). Нами «концентр» розуміється як різнорідна за ґенезою і формою репрезентацій (вербальних і невербальних) сфера знань, що концентрує в собі значиму для освіти і вихован-ня особистості інформацію. Складність визначення поняття «концепт» обумовлена характером його утворення і тому розглядається, як правило, в рамках проблеми відношень мислення і мови. Концепт є предме-том дослідження лінгвістики, філософії, когні-тології, культурології та їх численних напрямів. У педагогіці поняття «концепт» не набула нале-жного поширення. У зв'язку з цим постає пи-тання про співвідношення педагогічного (етно-педагогічного) концепту з такими одиницями свідомості, як поняття, образ, символ, стерео-тип тощо [2]. Існуюча проблема взаємозв’язку мислення й національної культури в рамках виховного процесу визначає, на нашу думку, необхідність вивчення форм репрезентації етнопедагогічних концептів у їхній динаміці як складових етно-
концептологічної моделі виховання. На нашу думку, дослідження глибинних структур і пове-рхневих репрезентацій етнопедагогічного кон-цепту дозволяє співвіднести модель виховання соціально свідомої особистості з культурною моделлю етносу. Одним із завдань такого під-ходу є виявлення зв'язку культурних соціально 
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зумовлених чинників із особистим досвідом індивіда, який проживає довгий час поза істо-ричних рамок рідної культури. Етнопедагогіч-ний концепт із позицій аксіології показує точки перетину й взаємозумовленість індивідуально-го та соціально-ціннісного, що часто являє со-бою трансформацію своєї і чужої культури. Вра-хування чужого культурного досвіду при збере-женні національної ідентичності вирізняють когнітивні моделі національного характеру, що презентовані в працях представників українсь-кої діаспори ХХ ст. (О. Кульчицький, Б. Цимба-лістий, В. Янів, Я. Ярема та ін.). У контексті на-шого дослідження нас цікавить проблема збе-реження «конфігурації» етнічної культури в інший, «чужій» культурі в історичній перспек-тиві. Ймовірно, ідентичність національної куль-тури залежить від ступеня акумуляції необхід-ної інформації у культурних концептах, зокре-ма етнопедагогічних. Наприклад, таким конце-птом у працях Б. Цимбалістого є поняття «родина», яке він репрезентує через поведінко-ву, генетично та соціально зумовлену модель: «Поведінку, типову для родини, не можна легко змінити. Вона ж залежить від «усієї емотивної культури, від її ідеології». <…> Тип родинного виховання залежить від культурної атмосфери, від ідеологічного змісту суспільности, залеж-них у великій мірі теж від таких факторів, як географічне положення, історія, соціяльна стру-ктура, сусідство інших народів і п. …Загально можна спостерегти, що традиційна поведінка, зокрема в вихованні дітей, змінюється повіль-ніше як соціяльна структура суспільности. На-приклад, американський батько, що виріс у до-бу піонерства, загартувався в добу швидкої ін-дустріалізації і тому тільки заінтересований у багатстві, з нехіттю глядить на зацікавлення до історії, літератури або науки. Для нього це озна-ка упадку, бо він не бачить, що часи змінилися, що країна загосподарена, масова продукція за-безпечена, і тому можуть проявлятися нові, ку-льтурні потреби (за Ф. Александером). Подібне явище можна теж завважити в печатках індуст-ріалізації кожної країни. Робітники, хоч працю-ють і живуть в нових умовах, зберігають ще до-вго ментальність і поведінку своїх предків-хліборобів» [4, 66–67]. Таким чином, основними когнітивними ознаками концепту РОДИНА у потрактуванні Б. Цимбалістого є традиційність, а також культурна та соціальна зумовленість. Отже, у нашій статті уточнено понятійно-категоріальний апарат теорії і практики етно-

педагогіки за рахунок уведення нових понять (етнопедагогічний концепт). Наведено приклад етнопедагогічного концепту в працях Б. Цимба-лістого. Етнопедагогічний концепт як менталь-на структура безпосередньо відноситься до на-ціональної освіти і виховання, тобто представ-ляє культурну модель поведінки особистості, без якої неможливо сформувати національну самосвідомість. Теоретичне значення дослідження полягає у подальшій розробці методологічних засад теорії і практики етнопедагогіки та народної педагогіки, а також висвітленні діяльності українських учених-емігрантів щодо педагогіч-ної культури народу. При цьому враховуються положення щодо доцільності вивчення істори-ко-педагогічного та іншого культурологічного досвіду для сучасної педагогіки. Матеріали статті можуть стати основою для розробки тео-ретико-методологічних засад етнопедагогіки та народної педагогіки за умов трансформації системи освіти в сучасній Україні. Висновки та узагальнення публікації можуть бути викорис-тані в процесі розробки та викладання курсів з історії і теорії педагогіки, спецкурсів з етнопе-дагогіки та етнопсихології. Сформульовані кон-цептуальні положення можуть слугувати при розробці освітніх програм і концепцій націона-льно зорієнтованої освіти й системи виховання, підготовці навчально-методичної літератури для загальноосвітніх шкіл, проведенні практич-них занять із навчальних дисциплін «Педаго-гіка», «Історія педагогіки», «Методика виховної роботи», а також написанні дипломних і курсо-вих робіт із відповідної тематики. Перспективність дослідження визначаєть-ся такою низкою завдань, вирішення яких буде представлено в подальших публікаціях, зокре-ма, описати ключові етнопедагогічні концепти, що репрезентовані у працях українських уче-них-емігрантів та схарактеризувати концепції, етнопедагогічні моделі, принципи навчання та виховання дітей і юнацтва відповідно до описа-них етнопедагогічних концептів. 
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А л і н а  Х М ЕЛЬ НИ ЦЬ К А Етноконцептологічна модель виховання в контексті історії педагогіки 

Хмельницкая  А .  Ю .   
ЭТНОКОНЦЕПТОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ 
Необходимость системного комплексного описания научных концепций и отдельных просвети-

тельских идей ученых и деятелей культуры по формированию национальной ментальности как 
важного фактора становления национальной идентичности и духовности народа обусловливает 
изучение научного наследия представителей украинской эммиграции ХХ в. Большое значение для 
понимания процесса становления коллективного сознания в контексте этнопедагогики имеет 
понятие «этнопедагогический концепт». Такие концепты широко представлены в работах 
Ф. Вовка, Я. Яремы, А. Кульчицкого, Б. Цимбалистого, И. Мирчука и др., где обосновываются идеи и 
положения по формированию украинской ментальности в процессе обучения и воспитания ребен-
ка. 

Ключевые слова: этнопедагогика, национальная ментальность, этнопедагогический концепт, 
концепт СЕМЬЯ, этноконцептологическая модель воспитания. 
 
Khmelnitskaya A.  Y.   

ETHNOCONCEPTUAL MODEL OF EDUCATION IN THE CONTEXT  
OF THE HISTORY OF PEDAGOGICS 

Systematic comprehensive description of scientific concepts and individual educational ideas of scien-
tists and cultural figures necessity on the formation of a national mentality as an important factor in the 
formation of the national identity and spirituality of the people determines the study of the scientific heri-
tage of representatives of the Ukrainian emigration of the twentieth century. Great importance for under-
standing of the process of formation of collective consciousness in the context of ethnopedagogics has the 
concept of «ethnopedagogical concept». Such concepts are widely represented in the works of F. Vovk, Y. 
Yarema, A. Kulchitsky, B. Tsimbalistiy, I. Mirchuk, etc., where the ideas and positions of the Ukrainian men-
tality formation in the process of teaching and raising a child are grounded. 

Key words:  ethnopedagogics, national mentality, ethno-pedagogical concept, concept FAMILY, ethno-
conceptual model of upbringing. Стаття надійшла до редколегії 05.05.2017 
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Відповідно до Державної  цільової соціаль-ної програми розвитку фізичної культури і спо-рту на період до 2020 року, затвердженої  пос-тановою Кабінету Міністрів України, від 1 бере-зня 2017 р. № 115 фізичну культуру і спорт ви-значено як важливий фактор здорового спосо-бу життя, профілактики захворювань, форму-вання гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та ду-ховної досконалості людини, виявлення резер-вних можливостей організму, формування пат-ріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві. Розвиток системи фізичної культури і спор-ту залежить від впровадження ефективних ре-форм, розробки відповідних методів та техно-логій управління. У контексті нашого дослідження необхідно відзначити те, що вирішення висунутих за-вдань можливе за умови аналізу методів управ-ління розвитком освіти в сфері фізичної куль-тури і спорту. Проблеми удосконалення системи фізично-го виховання молоді у закладах освіти розгля-дались у наукових працях вітчизняних вчених, з-поміж яких: В. Арєф’єв, І. Гасюк, Т. Круцевич, В. Мартиненко, О. Мозолев, С. Сингаєвський, М. Солопчук та інші. Водночас, дослідження методів управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту на сьогодні не знайшли достатнього висвітлення в сучасних науково-педагогічних дослідженнях. 

Метою статті є дослідження змісту управ-лінської діяльності, аналіз та визначення мето-дів управління розвитком освіти в сфері фізич-ної культури і спорту. В основу Державної  цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року, затвердженої  постано-вою Кабінету Міністрів України, від 1 березня 2017 р. № 115 закладено комплексний підхід до вирішення проблеми здоров'я та фізичної акти-вності населення.  Реалізація Програми створить умови для підвищення рівня охоплення населення рухо-вою активністю, мотивації свідомого ставлення до власного здоров'я, поінформованості та обіз-наності різних груп населення щодо формуван-ня здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед дітей та молоді.  Також буде створено умови для підготовки молоді до служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях, правоохоронних ор-ганах, рятувальних та інших спеціальних службах. Окрім цього, реалізація Програми сприятиме соці-альній адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями, залучен-ню дітей та молоді до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах. Буде створено умови для роз-витку резервного спорту та ефективного попов-нення складу національних збірних команд, збе-реження провідних позицій українських спорт-сменів у міжнародних змаганнях різного рівня для піднесення авторитету держави у світово-му спортивному співтоваристві. 

Н а т ал і я  Ш АР А Т А  Методи управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту УДК 378:005:796 
Наталія ШАРАТА доктор педагогічних наук, доцент кафедри українознавства,  проректор з науково-педагогічної та виховної роботи  і підвищення кваліфікації Миколаївського національного аграрного університету,  м. Миколаїв, Україна 
e-mail: sharata@mnau.edu.ua 

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОСВІТИ  
В СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

У статті досліджено зміст управлінської діяльності з розвитку освіти в сфері фізичної куль-
тури і спорту. Проаналізовано праці науковців щодо поняття «метод». Визначено поняття: 
«метод управління» як способи впливу суб’єкта управління на керований об’єкт, що забезпечують 
єдність системи управління з метою реалізації ними суспільних функцій; «методи управління роз-
витком освіти в сфері фізичної культури та спорту» як способи і засоби впливу суб’єкта управлін-
ня на керований об’єкт, що забезпечують єдність системи управління з метою найбільш ефектив-
ного досягнення ним мети і вирішення завдань управління, оптимізації функціонування керованої 
підсистеми, досягнення корисних суспільно значущих результатів. Розкрито зміст методів управ-
лінської діяльності розвитком освіти у сфері фізичної культури і спорту. 

Ключові  слова :  методи, управління, розвиток, освіта, фізична культура, спорт. 
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Ефективність управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту визначають, перш за все, обґрунтованістю методології вирі-шення проблеми.  Термін «методологія» означає вчення про метод. Рене Декарт одним із перших звернув увагу на методологію, про що він писав у своє-му четвертому правилі: «Для пошуку істини речей необхідний метод…, під методом же я розумію достовірні і легкі правила, суворо до-тримуючись яких, людина ніколи не прийме нічого оманливого за істинне і, не витрачаючи даремно розумових зусиль, але постійно, крок за кроком приумножуючи знання, прийде до істинного пізнання всього того, що вона буде здатною пізнати» [1, 85-86].  Методологія – це загальна теорія, вчення про принципи побудови, форми і способи нау-ково-пізнавальної діяльності. Без методології створення нових знань, і відповідно розвиток науки, є неможливим.  Ефективне управління розвитком освіти у сфері фізичної культури і спорту не можливе без використання методів управління. У науковій літературі, присвяченій теорії управління, є різні визначення поняття «метод управління». Методи управління – це шляхи, способи здійснення функцій управління, які забезпечу-ють досягнення встановлених цілей та резуль-татів [2, 90]. Під загальними методами управління розу-міють засоби, прийоми вирішення завдань су-б’єктом у процесі управлінської діяльності. Від того, наскільки є досконалими методи, що за-стосовуються, залежить ступінь використання об’єктивних соціальних й економічних законів суспільства. Так, Г. Єльнікова під методом управління розуміє «систему прийомів для реа-лізації цілей, принципів, змісту управління у процесі взаємодії з керованим об’єктом» [3, 39]. На думку В. Пікельної, «метод управління – це система дій з організації відносин у колективі, що пов’язана із системою прийомів впливу на виробничий процес та учасників процесу управління» [4]. Є. Хриков стверджує, що «методи управління – це упорядковані засоби підвищення та перетворення керованої підсис-теми» [5]. Під методом управління ми розуміємо способи впливу суб’єкта управління на керований об’єкт, що забезпечують єдність системи управління з метою реалізації ними суспільних функцій. 

У процесі управління застосовуються різні за змістом методи. Залежно від їхніх основних характеристик більшість дослідників поділя-ють методи на декілька груп: організаційно-розпорядчі, соціально-психологічні, методи стимулювання. Г. Цехмістрова виокремила чотири основні групи методів, що існують у практиці управлін-ня, з-поміж яких: 1. Організаційно-педагогічні методи – регла-ментують навчально-методичну й виховну робо-ту навчального закладу, до того ж виділяють: 
– вербальні методи: індивідуальні (кон-сультація, бесіда); групові (інструктаж, нарада, збори); 
– дослідницькі методи: вивчення передо-вого досвіду, атестація педагогічних кад-рів, анкетування та інтерв’ювання, підго-товка та друкування матеріалів (газет, збірників, статей, методичних рекомен-дацій) про діяльність педагогічного ко-лективу; 
– ілюстративно-показові методи: моделю-вання структури організації навчально-виховного процесу, художнє та інформа-ційне оформлення кафедр, факультетів тощо; 
– техніко-технологічні методи: застосуван-ня технічних засобів і приладів (ком-п’ютери, телебачення, радіо, селектор тощо). Створення естетичних умов праці викладача, асистента, лаборанта тощо [6, 42-44]. 2. Організаційно-розпорядчі (адміністра-тивні), до яких належать: накази, розпоряджен-ня, вказівки, дисциплінарні санкції, спрямовані на припинення порушень. Ці методи відіграють допоміжну роль в управлінні, використовують-ся під час набору кадрів, виробленні єдиного режиму роботи навчального закладу [6, 42-44]. На нашу думку, якість управління здебіль-шого залежить від мистецтва керівника (суб’єкта управління). Якщо суб’єкт управління своєчасно і кваліфіковано застосовує організа-ційно-розпорядчі методи, то мова йде про мис-тецтво керівника. Також необхідно враховува-ти такий чинник: якщо визнати залежність ефективного використання організаційно-роз-порядницьких методів від мистецтва управлін-ня, то слід погодитися з тим, що значною мірою вони несуть на собі елементи суб’єктивізму.  Для забезпечення об’єктивності управлін-ня необхідно удосконалювати не тільки адміні-стративно-розпорядчі методи, але й механізми 
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їхнього застосовування. Це досягається в осно-вному завдяки дотриманню принципу науково-сті. Одним із засобів подолання суб’єктивізму під час використання адміністративно-розпо-рядчих методів є колегіальність під час розроб-лення рішень, що у системі вищої школи реалі-зується через вчені ради.  3. Соціально-психологічні методи. Ця група методів сприяє формуванню здорового мораль-но-психологічного клімату в колективі, регулю-ванню соціальних відносин [7, 185]. Соціально-психологічні методи поділяють на такі методи: управління соціально-масовими процесами, управління групами, управління внутрішньо груповими явищами й процесами, управління індивідуально-особистісною пове-дінкою.  4. Економічні, фінансово-господарські ме-тоди покладені в основу господарського розра-хунку, самофінансування, матеріального стиму-лювання [6, 42-44].  В основу добору методів організації управ-лінської діяльності, в тому числі з розвитку освіти у сфері фізичної культури і спорту, пок-ладені таки основні вимоги: 
– відповідність за змістом меті та завдан-ням управлінської діяльності; 
– забезпечення оптимальних витрат адмі-ністративних, матеріальних, фінансових, трудових ресурсів для вирішення завдань управління та досягнення кінцевої мети; 
– забезпечення оперативності, цілісності, повноти обміну інформаційними потока-ми між ланками управлінської системи, об’єктом та суб’єктом управління; 
– створення умов для оптимальної взаємо-дії усіх учасників реалізації управлінських рішень, узгодження та впорядковування їхньої діяльності за вертикальними та горизонтальними зв’язками взаємодії; 
– відповідність принципам прийняття управлінських рішень та організації ад-міністративної діяльності щодо їх впро-вадження; 
– відповідність встановленим формам ор-ганізації управлінської діяльності, відо-браження  її сутності та суспільних цін-ностей; 
– відповідність змісту управлінської діяль-ності відповідних управлінських ланок за повноваженнями, структурно-ієрархічним рівнем, обсягом та межами просторово-часової дії; 

– забезпечення оптимального та ефектив-ного застосування засобів управління; 
– наукова обґрунтованість, надійність, практичність та ефективність. На думку І. Гасюка [8], методи управління розвитком фізичної культури і спорту необхід-но класифікувати за напрямами та основними завданнями, які за допомогою них вирішуються з врахуванням науково-предметної сфери їх-нього застосування. До методів управління ав-тор відносить: групу аналітичних методів; ме-тоди державного регулювання господарської діяльності; методи планування в управлінні розвитком фізичної культури і спорту;групу практичних методів державного управління розвитком фізичної культури і спорту – адміні-стративні методи, економічні методи, соціаль-но-психологічні методи, методи прогнозуван-ня; групу соціологічних методів управління ро-звитком фізичної культури і спорту; методи контролю в управлінні розвитком фізичної культури і спорту. Аналіз наукових праць Є. Хрикова [9] засві-дчив, що науковцю вперше вдалося обґрунтува-ти класифікацію системи методів управління, що відображає внутрішню логіку та суть управ-лінської діяльності, зокрема методи отримання управлінської інформації, методи розробки управлінських рішень, методи доведення управлінських рішень до виконавців, методи організаційно-методичного забезпечення реа-лізації управлінських рішень та показати їх вза-ємозв’язок з функціями управління й визначив їхній взаємозв’язок з функціями управління.  Аналіз праць зарубіжних та вітчизняних науковців надав можливість [8; 10; 11; 12] ви-значити сукупність методів управлінської дія-льності розвитком освіти у сфері фізичної куль-тури і спорту, зокрема:  
– адміністративні   –  це способи і при-йоми, які визначають обов’язкову поведі-нку в діяльності людей з боку відповід-них керівних органів. Ознаки: прямий вплив органу управління або посадової особи на волю виконавців шляхом вста-новлення їх обов’язків, норм поведінки і надання конкретних вказівок; односто-ронній вибір способу вирішення варіанта поведінки, однозначне розв’язання ситу-ації, яке підлягає обов’язковому виконан-ню; безумовна обов’язковість виконання розпоряджень і вказівок;  
– економічні  –  обумовлюють роль еко-номічних інтересів у житті людини; 
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– можливості придбання і розширення особистої власності, рівня оплати праці, різноманітні матеріальні стимули, інші економічні явища. Враховуючи це, орга-ни державної влади можуть стимулюва-ти діяльність працівників і ефективно реалізувати цілі та функції державного управління; 
– соціально-політичні – пов’язані з умова-ми праці, побуту, дозвілля людей, розви-тком громадської і політичної активності та впливають на соціально-політичні інтереси людей, їхній статус у суспільст-ві, можливості вільної самореалізації;  
– морально-етичні – ґрунтуються на звер-неннях до гідності, честі та совісті люди-ни та включають заходи освіти, вихован-ня, роз’яснення, засоби морального зао-хочення і стягнення, врахування психо-логічних особливостей характеру і жит-тєвих орієнтації людини. Їх зміст полягає в тому, щоб виробити і підтримати певні переконання, духовні цінності, моральні позиції, психологічні установки щодо управління і тих дій, які необхідні для його здійснення [12];  
– активізації пізнавальної діяльності. Вони застосовуються для мотивації діяльності тих, хто навчається и розподіляються на методи стимулювання інтересу до на-вчання; методи організації пізнавальної діяльності; методи стимулювання якіс-ного виконання обов’язків і відповідаль-ності за результати навчальної роботи; методи контролю и самоконтролю за результатами навчання.  
– прогнозування – передбачають застосу-вання математико-статистичних алгори-тмів для здійснення оцінки та передба-ченні перспективних шляхів та тенден-цій розвитку освіти у сфері фізичної ку-льтури і спорту. Основним завданням прогнозу є визначення комплексу захо-дів, які б привели у майбутньому до по-зитивного результату;  
– планування – спрямовані на визначення цілей, завдань, розробку освітніх станда-ртів, норм та нормативів, визначають послідовність та етапність здійснення необхідних заходів, передбачають делегу-вання виконавцям відповідних службових та владних повноважень та обов’язків;  
– прийняття управлінських рішень – вико-ристовуються керівниками та спеціаліс-тами-аналітиками в процесі аналітичної, пізнавальної діяльності. Ця група мето-

дів спрямована на виявлення організа-ційно-структурних складових системи освіти у сфері фізичної культури і спорту; 
– контролю – використовуються як спосіб здійснення контрольної функції системи управління. Методи контролю розрізня-ють на вихідний, попередній, спрямовую-чий, оперативний, етапний, підсумковий, комплексний, цільовий та вибірковий. Вони класифікуються за такими ознака-ми: часовими межами проведення; мірою охоплення; за напрямом спрямування; організаційною складністю. Так, методи отримання управлінської інфо-рмації мають такі домінуючі функції як пізнава-льна, контролююча, стимулюючо-мотиваційна; методи розробки управлінських рішень – про-гностична, моделююча, плануюча, оцінюваль-на; методи доведення управлінських рішень до виконавців – стимулюючо-мотиваційна, регу-лююча, комунікативна, інформаційна, коорди-наційна; методи організаційно-методичного забезпечення реалізації управлінських рішень – організації пізнавальної діяльності, пізнаваль-на, комунікативна, стимулюючо-мотиваційна.  Ця класифікація методів управління відо-бражає основну особливість управлінської дія-льності – її сутністю є управлінське рішення, але в межах нашого дослідження, погоджуючись у цілому з науковцем, вважаємо, що вивчаючи управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту, до вищезазначених методів слід додати розробку та впровадження його кон-цепції на підставі визначення технологій, функ-цій та методів. Це дозволить сформувати абсо-лютно нові або відносно нові цілі, умови, засо-би, масштаби, форми діяльності, що спрямовані на підвищення ефективності управління розви-тком освіти в сфері фізичної культури і спорту. Отже, під поняттям «методи управління розвитком освіти в сфері фізичної культури та спорту» ми розуміємо способи і засоби впливу суб’єкта управління на керований об’єкт, що забезпечують єдність системи управління з ме-тою найбільш ефективного досягнення ним мети і вирішення завдань управління, оптимі-зації функціонування керованої підсистеми, досягнення корисних суспільно значущих ре-зультатів. Підсумовуючи вищезазначене, за логікою дослідження наступним етапом визначено не-обхідність аналізу сучасного стану управління розвитком освіти в сфері фізичної культури та спорту. 
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Н а т ал і я  Ш АР А Т А  Методи управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту 

Шарата  Н .  Г .   
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ  

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
В статье рассматривается содержание управленческой деятельности и развития образова-

ния в сфере физической культуры и спорта. Проанализированы труды ученых относительно поня-
тия «метод». Определено понятие: «метод управления» как способы влияния субъекта управления 
на управляемый объект, которые обеспечивают единство системы управления с целью реализации 
ими общественных функций; «методы управления развитием образования в сфере физической куль-
туры и спорта» как способы и средства влияния субъекта управления на управляемый объект, кото-
рые обеспечивают единство системы управления с целью наиболее эффективного достижения ими 
цели и решения заданий управления, оптимизации функционирования управляемой подсистемы, дос-
тижения полезных общественно значимых результатов. Раскрыто содержание методов управлен-
ческой деятельности развитием образования в сфере физической культуры и спорта. 

Ключевые  слова :  методы, управления, развитие, образование, физическая культура, спорт. 
 
Sharata N.   

EDUCATION DEVELOPMENT MANAGEMENT METHODS  
IN THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 

The article studied the content of management activities in education development in the field of physi-
cal training and sports. It was analyzed the scientist works about the concept of «method». It has been de-
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В умовах інтеграції України в глобальне економічне, культурне, наукове співтовариство виникає природна ситуація  взаємодії і взаємо-проникнення різних культур. Це спричиняє по-требу учасників комунікації вийти за межі рід-ної культури, оволодіти якостями, необхідними для ефективної взаємодії з представниками іншомовних спільнот, набуття характеристик, що забезпечують встановлення безбар’єрного діалогу культур.  Вивчення мови як знакового відображення культури, сукупності людського досвіду у виробничій, суспільній і духовній сфе-

рах, в якому відбиваються результати людської діяльності, закріплено спосіб життя, традиції, звичаї, національні цінності, є найважливішим інструментом оволодіння крос-культурною компетентністю [1]. Вивчення іноземної мови має великий освітній потенціал для набуття суб’єктної ролі в процесі діалогу культур, засво-єння принципів крос-культурного спілкування, країнознавчого досвіду. Тому проблема форму-вання крос-культурної комунікативної компе-тентності в процесі вивчення іноземної мови набуває особливої актуальності. 

Т е тя на  Ш ИЯН ,  Лі дія  А ЙЗІ К О В А Формування крос-культурної компетентності в монолінгвальному навчальному середовищі  
fined the concept of «management method» as the influence mean of subject management on the guided 
object which provides the unity of control system with the purpose of implementation their public functions; 
«management methods of education development in the field of physical training and sport» as ways and 
means of influence of subject management on the guided object which provides the unity of control system 
with the purpose of the most effective achievement of its aims and solving tasks of management, optimiza-
tion of functioning the guided subsystem, achieve useful beneficial meaningful social outcomes. It was ex-
posed the content of methods of administrative activity by development of education in the field of physical 
training and sport. 

Physical training and sport certainly is determined as an important factor of a healthy lifestyle, preven-
tion of diseases, forming of humanistic values, creating conditions for harmonious human development, 
stimulating the physical and spiritual growth of a person, finding reserve capacity of organism, forming the 
patriotic feelings among citizens and positive image of the state in the world concord. 

Development of the physical education system and sport depends on introduction effective reforms, the 
development of appropriate methods and management technologies. 
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ФОРМУВАННЯ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
В МОНОЛІНГВАЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Стаття присвячена аналізу проблем формування крос-культурної компетентності в монолін-
гвальному навчальному середовищі в процесі вивчення іноземних мов та визначенню способів їх 
вирішення. Автори розглядають філософські, освітні, лінгводидактичні та методичні підходи до 
тлумачення поняття крос-культурної компетентності. Акцентується  високий потенціал інозе-
мної мова як навчальної дисципліни для формування крос-культурної компетентності учнів. Пред-
метом основної уваги є виклад рекомендацій щодо ефективного використання рідної мови в проце-
сі підготовки користувачів до крос-культурної комунікації. Рідна мова та культурні характерис-
тики учнів перетворюються на інструмент інтенсифікації засвоєння іноземної мови як елементу 
крос-культурної підготовки, створення умов природного крос-культурного діалогу. 

Ключові  слова :  крос-культурна компетентність, крос-культурна комунікація, рідна мова, 
іноземна мова, монолінгвальний підхід, білінгвальний підхід. 
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Теоретичні та прикладні аспекти дослі-дження категорії «крос-культурної компетент-ності» активно розглядаються в працях україн-ських та зарубіжних учених. Філософські осно-ви проблеми, включаючи теоретико-методо-логічні засади освіти як культурного процесу, вивчалися А. Алексюк, Г. Балл, О. Богдановим, Б. Гершунським, О. Глузманом, І. Зязюном, Р. Позінкевичем, П. Рикером та ін. Психологічні механізми формування крос-культурної компе-тентності досліджено Н. Беспамятним, Р. Брис-ліним, Г. Трайандисом, Дж. Беррі, Д. Мацумото та ін. Механізми подолання проблем міжкуль-турної комунікації і досягнення взаєморозумін-ня між представниками різних культур під час спілкування розглянуто Ф. Бацевичем, М. Бер-гельсоном, С. Бохнером, Р. Гестеландом Т. Гру-шевицьким, В. Гудікунстои, Г. Єлизаровим, М. Кірчем, З. Кімом, Л. Колзом, Р. Льюісом, Ю. Серебряковим, С. Тер-Мінасовим, Т. Тумі, Н. Холденом, Е. Холлом та ін. Процес взаємодії культур в галузі освіти висвітлено в доробку М. Бахтіна, В. Біблера, В. Калініна, Л. Бурман, Л. Гончаренко, В. Присакар, А. Солодкої, С. Чере-панової та ін. Формуванню крос-культурної компетентності в процесі навчанні мов присвя-чено дослідження Н. Алмазової, М. Байрама, О. Дем’яненко, В. Дороз, М. Ернста, О. Заболот-ської, В. Загороднової, Т. Колосовської, В. Рощу-пкіна, Я. Садчикової, І. Соколової, І. Циборевої та ін. Проте, проблема формування крос-куль-турної компетентності в специфічних умовах монолінгвального навчального середовища, яке найчастіше зустрічається в українському національному освітньому просторі, досі не була предметом окремого наукового дослідження.  Тож, метою статті є аналіз проблем форму-вання крос-культурної компетентності в моно-лінгвальному навчальному середовищі в про-цесі вивчення іноземних мов та визначення способів їх вирішення. Висвітлення сутності крос-культурної ком-петентності доречно розпочати з розгляду фі-лософських підходів до природи явища. Новіт-ня філософія освіти вбачає свою роль у сприян-ні розумінню проблеми культурної ідентичнос-ті людського співтовариства, розглянутої в ході історичного процесу крос-культурної взаємодії і взаємозбагачення, унаслідок можливої дина-міки постійних крос-культурних зв’язків, тобто подолання беззастережного пріоритету влас-них традицій, що проявляється на всіх рівнях взаємодії людей у сучасному суспільстві [2]. 

Поняття крос-культурної компетентності має багато спільного з визначенням загально-культурної компетентності у педагогіці. У мате-ріалах дискусій, організованих у рамках проек-ту ПРООН «Освітня політика та освіта «рівний – рівному»» (2004 р.) зазначається, що загально-культурна компетентність стосується сфери розвитку культури особистості та суспільства у всіх її аспектах, що передбачає передусім фор-мування культури міжособистісних відносин, оволодіння вітчизняною та світовою культур-ною спадщиною, принципи толерантності, плюралізму й дає змогу особистості: 
– аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й культури, орієнтува-тися в культурному та духовному кон-текстах сучасного українського суспільс-тва; 
– застосовувати засоби й технології інтер-культурної взаємодії; 
– знати рідну й іноземні мови, застосовува-ти навички мовлення та норми відповід-ної мовної культури, інтерактивно вико-ристовувати рідну й іноземні мови, сим-воліку та тексти; 
– застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на систему індивідуальних, національних і загальнолюдських цінно-стей, для розроблення й реалізації стра-тегій і моделей поведінки та кар’єри; 
– опановувати моделі толерантної поведі-нки та стратегії конструктивної діяльно-сті в умовах культурних, мовних, релігій-них та інших відмінностей між народами, різноманітності світу й людської цивілі-зації [4, 87]. Перехід від загальнотеоретичних до прик-ладних аспектів оволодіння крос-культурною компетентністю відбувається на рівні лінгво-дидактики, в основі якого лежить теорія міжку-льтурної комунікації, заснована американсь-ким антропологом Е. Холлом. Базовим принци-пом теорії є зв’язок культури та комунікації. На думку Е. Холла і його послідовників, культура спілкування з іншими народами є важливим елементом загальної та мовної освіти, який на-бувається через вивчення практичних потреб представників різних культур для їхнього успі-шного взаємного спілкування [10]. Послуговуючись аналізом підходів до ви-значення терміну «крос-культурна компетент-ність» у контексті лінгводидактичних дослі-джень, здійсненого О. Пальчиковою, визначає-
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мо діяльнісну природу даної характеристики особистості. Відповідно до думки науковців, крос-культурна компетентність являє собою сукупність лінгвістичних, соціолінгвістичних, дискурсивних, соціокультурних і соціальних компетенцій, тобто знань і умінь у певній сфері людської діяльності, що є необхідними для здійснення певних комунікативних намірів. Також серед важливих складових крос-культур-ної компетентності лінгводидакти вказують розуміння необхідності дотримання певних моделей поведінки у рідній і чужій культурі або субкультурі, усвідомлення культурної ідентич-ності (знання, розуміння та прийняття норм, схвалених суспільством), уміння інтерпретува-ти іншокультурну інформацію, наявність дос-від міжкультурної комунікативної діяльності [5]. Таким чином, крос-культурна компетент-ність визначається і формується через діяль-ність, що здійснюється в умовах крос-культур-ної комунікації, тобто взаємодії способів життя, традицій, звичаїв, національних цінностей. Будучи основним інструментом оволодіння крос-культурною комунікативною компетент-ністю, процес вивчення іноземної мови актуалі-зує педагогічний та методичний аспекти фор-мування досліджуваної особистісної характери-стики. Важливий внесок у поліпшення підгото-вки особистості до всіх аспектів міжкультурно-го спілкування здійснюють міжнародні органі-зації. Політика ЄС передбачає формування гро-мадянина Європи на основі діалогу і співпраці учасників інтеграційних процесів. Серед конк-ретних заходів, здійснених у цьому зв’язку, є розробка Радою з питань  співпраці в галузі ку-льтури та Комітетом з освіти Ради Європи Зага-льноєвропейських рекомендацій з мовної осві-ти. Згідно з цим документом, навчання інозем-ної мови має ґрунтуватися не на накопиченні інформації у вигляді знань, а на спроможності реалізувати потенціал іншомовного спілкуван-ня для досягнення особистісно значущих цілей [6]. Найефективніше підготовка до крос-культурної взаємодії відбувається завдяки по-єднанню засвоєння знань, умінь і навичок з ін-формацією культурологічного характеру, до складу якої входить ознайомлення зі способом життя, стилем мислення, особливостями верба-льного і невербального спілкування. Зважаючи на той факт, що за загальним переконанням фахівців вивчення мов міжнаро-дного спілкування має відбуватися в контексті діалогу культур, і саме такий формат є найефе-

ктивнішим для формування крос-культурної компетентності [3, 204], ми постаємо перед сут-тєвим протиріччям щодо середовища, в якому відбувається навчання іноземних мов в україн-ському освітньому просторі. Воно полягає в то-му, що в межах типового навчального простору традиційно наявні представники культури од-нієї держави. Не заперечуючи факту багатона-ціональності складу українського суспільства, маємо погодитися, що зазвичай у групі учнів, де відбувається процес навчання, не представлені носії іноземної мови і, відповідно, культури. Це не лише позбавляє учасників навчального про-цесу можливості практикування ситуації крос-культурної комунікації, а й висуває методичну проблему надмірного використання рідної мови. Роль рідної мови в процесі вивчення інозе-мної є предметом постійних дискусій у методи-ці викладання, що свідчить про актуальність даної проблеми. Прибічники монолігвального підходу до викладання іноземних мов дотриму-ються думки, що такий спосіб дозволяє учню проходити той самий шлях, що й при оволодін-ні рідною мовою, швидше досягаючи здатності не лише говорити, а й мислити іноземною мо-вою [9]. Відповідно до принципів цього підходу, саме мова, яка вивчається, має використовува-тися як єдиний спосіб комунікації під час за-нять, вживання рідної мови повністю виключа-ється, оскільки розглядається як деструктив-ний фактор, що призводить до збільшення кі-лькості помилок різного роду в результаті ін-терференції. З іншого боку, білігвальний підхід здобуває все більшу кількість прибічників се-ред фахівців в галузі викладання іноземних мов, про що свідчить зростання кількості дослі-джень, які наголошують на обґрунтованості та доречності залучення рідної мови як фактору, що сприяє успішності засвоєння іноземної мови [8]. Крім того, залучення рідної мови в процес вивчення іноземної створює природні умови для оволодіння крос-культурною компетентні-стю. Замість перешкоди, рідна мова та культур-ні характеристики учнів перетворюються на інструмент інтенсифікації засвоєння іноземної мови як елементу крос-культурної підготовки, створення умов природного крос-культурного діалогу. Більше того, навчання іноземної мови в режимі зв’язку з рідною мовою відповідає пе-дагогічній природі мовної освіти, оскільки сприяє формуванню тих самих навичок, здатно-сті переключати мовно-культурні коди, а отже, забезпечує комунікативну гнучкість [7].  
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Тим не менш, використання засобів рідної мови потребує обґрунтованого та збалансова-ного підходу для досягнення мети навчання іноземних мов з дотриманням принципів успі-шного формування крос-культурної компетен-тності. Аналіз досліджень з проблеми залучен-ня рідної мови в процес вивчення іноземної дозволив узагальнити рекомендації щодо про-дуктивного залучення наявного мовного та культурного досвіду учнів.  Опори на рідну мову на початкових етапах вивчення іноземної уникнути неможливо. Роль іноземної мови у навчанні логічно зростатиме в процесі навчання. Використання рідної мови, за поширеним переконанням, дозволяє економи-ти навчальний час, особливо при поясненні специфічних мовних чи культурологічних явищ. Порівняння,  співставлення, проведення аналогій з наявним мовним та культурним дос-відом сприяє кращому засвоєнню. Корисними прийомами в такій ситуації є складання двомо-вних чи багатомовних тематичних словників, створення семантичних карт тощо. Співвідно-шення специфічних як граматичних чи лексич-них, так і культурних явищ допомагає кращому усвідомленню відмінностей, уникненню нега-тивного перенесення, яке спричиняє помилки. Використання  рідної мови для засвоєння куль-турних аспектів відіграє важливу роль у тому, щоб у учнів не складалося  уявлення про рідну культуру як про фактор, що запобігає повноцін-ному зануренню в культуру мови, яка вивча-ється. Надання належної уваги культурним від-мінностям та схожим рисам сформує толерант-не ставлення до  розбіжностей, одночасно збе-рігаючи усвідомлення власної культурної уні-кальності. Мовними ресурсами  для найкращо-го досягнення зазначеної мети є прислів’я та приказки,  ідіоматичні вирази, поезія, пісні то-що. З психологічної точки зору, залучення рід-ної мови мінімізує стрес від навчання великої кількості нового матеріалу, усуває боязнь при-пущення помилок, заохочує учнів до виявлення ініціативи у спілкуванні. Щодо підтримання дисципліни, намагання розв’язати серйозні проблеми без використання рідної мови може призвести до невдачі або виникнення негатив-них асоціацій з вивченням іноземної мови. В деяких випадках доречним є подання інструк-цій до виконуваних завдань рідною мовою, це створює умови для досягнення мети завдання. Окрему проблему складає вибір методів корек-ції типових помилок, спричинених інтерферен-цією рідної мови. Саме в такій ситуації залучен-

ня рідної мови є незамінним для пояснення причин їх появи і роботи з усунення. Нарешті, важко переоцінити роль рідної мови у пояснен-ні учням логіки організації навчального проце-су, що забезпечує свідомість їхньої діяльності і якість самостійної роботи. Звичайно, цей пере-лік не є вичерпним і окреслює лише основні функції рідної мови в процесі засвоєння інозем-ної мови та культурних особливостей. Таким чином, розглянувши підходи до ви-значення поняття крос-культурної компетент-ності та її формування в монолінгвальному на-вчальному середовищі, можна зробити висно-вок про те, що крос-культурна компетентність є складною характеристикою, яка є об’єктом уваги багатьох суспільних галузей знань, що свідчить про її актуальність як для теоретич-них, так  і прикладних досліджень. Особлива важливість розробки цієї особистісної характе-ристики в українській освіті обґрунтовується специфікою українського навчального середо-вища, яке характеризується недостатньою практикою реалізації крос-культурної підгото-вки. Запропоновані способи розв’язання зазна-ченої проблеми не вичерпують всіх варіантів її подолання. Тож, предметом подальших пошу-ків може бути розробка конкретних методик формування крос-культурної компетентності в ході викладання загального курсу іноземної мови, а також іноземної мови для спеціальних цілей на всіх освітніх рівнях. Важливим також є вивчення досвіду зарубіжних країн щодо реалі-зації практики полікультуралізму в освіті і, зок-рема, при викладанні іноземних мов як процесі потужного формування  крос-культурної ком-петентності.  
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Шиян  Т .В . ,  Айзикова  Л .В .   
ФОРМИРОВАНИЕ КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

В МОНОЛИНГВАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ СРЕДЕ 
Статья посвящена анализу проблем формирования кросс-культурной компетентности в мо-

нолингвальной учебной среде в процессе изучения иностранных языков и определению способов их 
решения. Авторы рассматривают философские, образовательные, лингводидактические и мето-
дические подходы к определению понятия кросс-культурной компетентности. Внимание акценти-
руется на высоком потенциале иностранного языка как учебной дисциплины для формирования 
кросс-культурной компетентности. Главные рекомендации заключаются в эффективном исполь-
зовании родного языка в процессе подготовки учащихся к кросс-культурной коммуникации. Родной 
язык и культурные характеристики учащихся превращаются в  инструмент интенсификации 
усвоения иностранного языка как элемента кросс-культурной подготовки, создания условий для 
естественного кросс-культурного диалога. 

Ключевые  слова :  кросс-культурная компетентность, кросс-культурная коммуникация, 
родной язык, иностранный язык, монолингвальный подход, билингвальный подход.   
Shyian T. ,  Aizikova L.   

CROSS-CULTURAL COMPETENCE FORMATION  
IN A MONOLINGUAL LEARNING/TEACHING ENVIRONMENT 

The article deals with the analysis of the problem of cross-cultural competence formation in monolin-
gual learning environment in the process of learning/teaching foreign languages, and identifying the ways 
for their solving. The authors consider the approaches to defining the concept of cross-cultural competence 
in philosophy, education, language pedagogy, methods of teaching foreign languages. The powerful poten-
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Проблеми життєві і професійні. Уникнути їх 
практично не можливо. Розібратися чи наблизи-
тися до їх вирішення – необхідно. Якщо для учнів-
читачів, то на зразках художніх творів важливо 
віднайти ту модель стосунків і систему ціннос-
тей, які допоможуть кожному знайти свій адек-
ватний варіант вирішення, щоб зберегти свою 
особисту і національну самодостатність. Для 
вчителів-словесників – осмислення того, що за-
лишили попередні покоління вчених і науковців. 
Серед когорти останніх виокремлюється док-
тор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України Ніла Йосипівна Во-
лошина. 

Руйнування певних стереотипів як у вивчен-
ні літератури взагалі та аналізу й інтерпрету-
вання художніх творів, так і у пам’ятуванні/
відзначенні відомих педагогів і вчених чи літера-
турно-мистецьких діячів від випадку до випадку, 
є потребою часу. Їх зазвичай згадують або у юві-

лейний рік, або принагідно. І такий підхід маємо 
ліквідовувати. Є постаті, імена і їх творчі ужи-
нки, які позачасові і демонструють свою продук-
тивність, а головне – необхідність для усвідом-
лення в будь-який час і різними поколіннями. До 
таких по праву ми відносимо спадщину відомого 
вченого й науковця Ніли Йосипівни Волошиної. І 
життєва позиція авторки, і її методична спад-
щина демонструють зразки моральних чеснот і 
вічних цінностей: здатність любити, шанувати 
і берегти, цінувати і пам’ятати, розвивати і 
продовжувати те, що передали попередні поко-
ління освітян. Тож невипадково Нілою Йосипів-
ною розпочато видрук низки статей («Зустрчі 
без прощань», «Незабутні зустрічі»), у яких 
осмислювалися видатні постаті методики лі-
тератури: О. Мазуркевич, О. Бандура, Б.  Степа-
нишин, К. Сторчак, В. Гречинська, Є. Пасічник та 
ін. Вона вчилася у них або разом із ними, а ми 
переймали все цінне і продуктивне від Неї.  

В а с и л ь Ш УЛЯ Р  •  Філософсько-освітні імперативи компетентнісно-діяльнісного  уроку (заняття) літератури у вимірах Ніли Волошиної і нової української школи 
tial in formation of students’ cross-cultural competency that a foreign language possesses as a subject of 
learning/teaching is accented. Particular attention is devoted to presenting the recommendations on the 
effective involvement of L1 in the process of preparing speakers to cross-cultural communication. As the 
basic tool for acquiring cross-cultural communicative competence, the process of learning/teaching a for-
eign language highlights educational and methodological aspects of the investigated characteristic forma-
tion. The role of L1 in learning/teaching has been constantly debated. Proponents of the monolingual ap-
proach have argued that learners acquire foreign languages following basically the same path they acquire 
their mother tongue. According to them, the use of the mother tongue in the learning process should be 
minimized. On the other hand, the monolingual approach has been criticized by many teachers who find 
that the use of L1 in foreign language classes is beneficial at various levels, including teaching culture 
through languages. Thus, L1 turns into the instrument for enhancement cultural acquisition as an element 
of cross-cultural adaptation leading to formation of the cross-cultural competence. 

Key words:  cross-cultural competence, cross-cultural communication, L1 (native language), foreign 
language, monolingual approach, bilingual approach. Стаття надійшла до редколегії 11.05.2017  УДК 371.32:821.161.2 
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ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ ІМПЕРАТИВИ  
КОМПЕТЕНТНІСНО-ДІЯЛЬНІСНОГО УРОКУ (ЗАНЯТТЯ)  

ЛІТЕРАТУРИ У ВИМІРАХ НІЛИ ВОЛОШИНОЇ  
І НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Автор статті зробив спробу аспектно вивчити спадщину відомого науковця – Н. Й. Волошиної 
у зіставленні з положеннями концепції «Нової української школи»; виявлено філософсько-освітні 
імперативи сучасного уроку/заняття літератури. 

Ключові  слова :  наукова спадщина Н. Й. Волошиної; Нова українська школа; імператив; філо-
софія уроку/заняття літератури; методичний імператив суб’єктів літературної освіти; компе-
тентнісно-діяльнісний урок/заняття літератури. 
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Проблема уроку взагалі і літератури зокре-ма – на часі. Це викликано тими реформаторсь-ких змін, що роблять відбиток у зв’язку з при-йняттям Концепції «Нової української школи». Поряд із цим важливо осмислювати те, що на-працьовано попередніми поколіннями науков-ців і практиків. Метою статті є виявлення філософсько-освітніх імперативів сучасного уроку/заняття літератури на основі спадщини Н. Й. Волошиної у зіставленні з позиціями Концепції «Нова українська школа». Завдання містять: з’ясуван-ня дефініцій понять «імператив», «методичний імператив суб’єктів літературної освіти»; стру-ктурування філософсько-освітніх імперативів до проблеми сучасного уроку/заняття літера-тури за працями Н. Й. Волошиної; виявлення особливостей співпраці суб’єктів літературної освіти за імперативами Нової української школи.  
Імператив (від лат. imperativus – владний) – безумовне моральне веління (за Імануїлом Кан-том [2]); веління, настійна вимога для виконан-ня, яка не терпить заперечень, не допускає вибо-ру [3]. У педагогіці й методиці дане поняття практично не представлено, хоча маємо деякі статті, які мають свою дотичність до предмета обговорення.  
Методичний імператив суб’єктів літера-

турної освіти – це загально значущі моральні приписи для кожного суб’єкта професійно-фахової й читацької діяльності, які мають носи-ти універсальний характер, розповсюджувати-ся на всіх і спонукати до дії, фасилітативної співпраці її партнерів. У кінцевому результаті виконання методичних приписів допоможуть витримати як соціальні вимоги до суб’єктів лі-тературної освіти, так і створять кожному умо-ви для вияву свого креативу. Спільно вибудува-на система принципів, правил, норм поведінки і їх беззаперечне виконання забезпечуватиме досягнення мети літературної освіти. Унормо-ваний методичний простір лише сприятиме синергію кожного суб’єкта привести у стійкий 

стан розвитку, саморозвитку, за чіткими прави-лами вибудовувати свою траєкторію успіху [7–8]. Якщо говорити про професійні (методичні) проблеми, то переосмислення вивчення літерату-ри взагалі і побудови сучасного уроку (заняття) зокрема є, як ніколи, потребою часу. Змінюються сучасні учні-читачі – має змінитися й учитель літератури, і вибудовуватися по-іншому їх стосу-нки. То ж сьогодні на часі розроблення концепції філософії літератури і філософії уроку (заняття) літератури. Усвідомлення цієї проблеми розпо-чали філософи і методисти, літературознавці і педагоги. Наприклад, продуктивною є концепція Валерія Подороги, доктора філософських наук, професора, завідувача сектором аналітичної ан-тропології Інституту філософії РАН; в Україні плідно над цим працює Григорій Клочек, док-тор філологічних наук, професор, завідувач ка-федри Кіровоградського державного педагогіч-ного університету імені Володимира Винничен-ка. Плеяда небайдужих філософів, літературоз-навців і методистів у розвитку українознавчої системи літературної освіти – численна.  Нами сьогодні активно осмислюється про-блема уроку (заняття) української літератури [6–9]. Деякі позитивні тенденції стають очевид-ними, і свідченням цього є низка публікацій, які враховують досвід великої кількості вчителів української літератури.  Концепція «Нової української школи» вибу-довується: 1) як особистісно орієнтована й ком-петентнісна моделі освіти; 2) на засадах педаго-гіки партнерства; 3) за принципами автономно-сті й академічної свободи; 4) з урахуванням ві-кових особливостей фізичного, психічного і ро-зумового розвитку дітей; 5) на основі заохочен-ня інклюзивної освіти і надання можливості навчатися дітям із затримкою психічного роз-витку; 6) за моделлю поваги до прав ЛЮДИНИ, демократії, підтримки добрих ідей. Важливо наголосити, що така школа має плекати УКРА-ЇНСЬКУ ідентичність випускника-особистості-інноватора-патріота [4]. 

В а с и л ь Ш УЛЯ Р  •  Філософсько-освітні імперативи компетентнісно-діяльнісного  уроку (заняття) літератури у вимірах Ніли Волошиної і нової української школи 
… дій тільки відповідно такій максимі, керуючись якою ти в той же час бажа-
тимеш, щоб вона стала всезагальним законом 

Імануїл Кант 

… дій так, щоб ти завжди ставився до людства і у своїй особі, і в особі будь-
кого іншого так же як до мети і ніколи не ставився б до нього тільки як до 
засобу 

Імануїл Кант 

… визначся в собі сам, переймись усвідомленням морального обов’язку, наслідуй 
йому завжди і всюди, сам відповідай за свої вчинки; дій так, щоб твоя поведін-
ка могла стати всезагальним правилом   

Імануїл Кант 



520 НАУКОВИЙ  ВІСНИК  МНУ  ІМЕНІ  В .  О .  СУХОМЛИНСЬКОГО .  ПЕДАГОГІЧНІ  НАУКИ  

Вище назване узгоджується з позиціями, які професор Н. Волошина прописали в одній зі своїх праць. Подаємо лише декілька, які безпо-середньо узгоджуються з предметом обгово-рення [1]: 
– працюючи творчо, прагнути одночасно будити почуття й розвивати мислення учнів на уроках літератури, створювати емоційну атмосферу і проблемні ситуації; 
– назріла потреба широкого застосування у вивченні літератури творчості вчителя, проблемності як характеру навчального процесу, що відображє активну розумову діяльність учнів, підсилену високою емо-ційністю сприйняття, ідейно-естетичною єдністю мислення і почуттів; 
– важлива проблема сучасної методики літератури – аналіз художнього твору, здійснюваний в єдності змісту й форми як ідейно-естетична цілісність;  
– істотно нова якість методики літератури – творчий характер, орієнтація на цілеспря-мовану і розумну діяльність учителя, на ініціативну цілеспрямовану і самостійну працю учня; 
– специфіка методів викладання літерату-ри в школі вимагає від учителя такого ж високого натхнення, такої ж глибинної емоційності, які властиві і письменнику – істинному творцеві, художнику у світі великого мистецтва; 
– удосконалення типології і методики су-часного уроку літератури в навчальному кабінеті та система різних видів самос-тійної роботи учнів у цій своєрідній лабо-раторії, обладнаній на рівні сучасних здо-бутків науки і техніки; 
– ефективне застосування різноманітних методів навчання літератури з опорою на демонстративно-технічні засоби; 
– особливе значення має моральна, психо-логічна і безпосередня підготовка учнів на уроках і в позакласній роботі з літера-тури до продуктивної праці в суспільстві; 
– урок літератури завжди має бути цілесп-рямованим, відповідати сучасним вимо-гам; методи роботи на уроці повинні спря-мувати учнів на творче ставлення до пре-дмета, до самостійного застосування здо-бутих знань у повсякденній діяльності, у житті; 
– посилення естетичної функції шкільного курсу літератури як невід’ємної складо-вої частини всього комплексу виховного впливу мистецтва слова на формування особистості; 

– головною метою сучасного уроку літера-тури є зацікавлення учнів навчальним предметом, формування в них високих почуттів людяності, доброти, милосердя, справедливості, виховання любові і пова-ги до історичного минулого України; 
– посилення виховної функції школи шля-хом формування духовного світу і стій-ких моральних переконань засобами ху-дожнього слова; життєвість і сучасність у викладанні літератури в умовах розбудо-ви Української держави; ефективні фор-ми естетичного виховання на уроках і в процесі позакласної роботи з літератури; 
– підвищення розвивальної функції на-вчання засобами мистецтва слова: фор-мування школяра як культурного і вдум-ливого читача; розвиток творчого мис-лення і літературно-творчих здібностей учнів у процесі вивчення літератури в школі; застосування проблемності як ефективного засобу активізації розумо-вої діяльності учнів; формування потре-би вчитися та інтересу до книги, до літе-ратурних занять [1, с. 4-6]. Наведені вище імперативи, закладені Н. Волошиною і вибудувані в Концепції «Нової української школи», узгоджуються між собою, залишаються актуальними, хоч і потребують нового осмислення чи/і переосмислення з но-вих позицій.  Нами розроблено концепцію компетентніс-но-діяльнісного уроку/заняття літератури. Во-на розроблялася з урахуванням того, що проце-си взаємодії й комунікації ґрунтуються на осо-бистих контактах учителя-словесника й учнів-читачів і здійснюються, як правило, шляхом безпосереднього або/і опосередкованого діало-гу і взаємодії суб’єктів/об’єктів літературної освіти. Парадигму співпраці/взаємодії можемо представити в такому орієнтовному форматі: «учні-читачі – автор, літературний персонаж (художній твір і його композиційні компонен-ти) – засоби комунікації – учитель літератури у фасилітативному просторі». Для реалізації означеного кожен має перш за все визначити цільову мету літературної освіти взагалі та уро-ку (заняття) зокрема, спрогнозувати бажаний результат. Учителю літератури важливо змоде-лювати такий набір ситуацій (едукативних), які враховуватимуть процес навчання/учіння, ви-ховання й розвитку для кожного учня-читача. Тоді навчання/учіння на уроці (занятті) розг-лядається як система, що спрямована на досяг-
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нення кожним суб’єктом планованого наперед результату, контактуючи з колективом, окре-мим школярем, учителем та ін. Це може відбу-ватися в класі, у лабораторних, природних умо-вах/середовищі, у колективі, групі, у парі, інди-відуально, з прямим і опосередкованим контак-том, через Інтернет-мережу. До такого режиму співпраці сьогодні вже мають бути готові всі су-б’єкти педагогічного процесу: учителі, школярі, адміністрація навчального закладу, батьки, гро-мадськість, управлінці тощо. Зважаючи на висло-влене, можемо означити робочий варіант розу-міння однієї з можливих організаційних форм педагогічного процесу – уроку (заняття). 
Компетентнісно-діяльнісний урок/

заняття (КДУУЛ) – гнучка цілісна динамічна система взаємопов’язаних змістових ліній літе-ратурної освіти учнів-читачів, складових моде-лі компетентного учня-читача й учителя-словесника (компетенцій), компонентів моделі уроку і педагогічних (едукативних) ситуацій. Суб’єкти КДУУЛ діалогічно взаємодіють між собою у відносно стабільному часово-просто-ровому середовищі зі стабільно визначеною або доцільно необхідною кількістю школярів відповідно до заданої/визначеної кожним сис-теми навчальних цілей для досягнення свого результату, акме-розвитку як Я-особистість [7–8]. Філософсько-освітні імперативи компетен-тнісно-діяльнісного уроку/заняття літератури можемо структурувати так: 
І. Особистісно-гуманні, антропо/дитино/

читацькоцентриські, суб’єкт-суб’єктні векто-
ри уроку (заняття) літератури 1. Урок (заняття) української літератури – не сукупність інформації, а засіб розвит-ку особистості учня-читача як націозорі-єнтованої, успішної Людини Культури. 2. Особистісно-емпатичне ставлення до суб’єктів/об’єктів розмови: «особа пись-менника»,  «літературний персонаж», «художній твір», «літературно-критична праця», «твердження (позиція) автора», «вчинки і дії героя», «думка співрозмов-ника» тощо. 3. Комунікативна забезпеченість компетен-тнісно зорієнтованого уроку як засіб ор-ганізації продуктивної взаємодії вчителя літератури й учня-читача на фасилітати-вній основі. 4. Прийняття учня-читача як індивідуаль-ності, а відбір засобів навчання – для за-безпечення особистісної спрямованості навчального процесу. 

5. Задоволення потреб учнів-читачів у пер-соналізації, суспільному визнанні їхніх досягнень, адекватній соціалізації, щоб відчути себе затребуваною, успішною, компетентною Я-особистістю. 6. Спрямування уваги вчителя літератури на себе як організатора, консультанта, тьютора, коуча, партнера, друга, мудрого наставника під час пізнавальної діяльно-сті учнів-читачів. 7. Оволодіння комунікативними засобами, які забезпечують особистісну рівність учителя літератури й учня-читача як са-модостатніх партнерів співпраці, узаємодії один із одним, і небайдужих до літератур-но-мистецького, літературно-критичного матеріалу, літературної теми уроку тощо. 
ІІ. Філософія уроку (заняття) літератури 

через емпатичне (співпереживальне) прочи-
тання художнього твору 1. Урок (заняття) літератури – театралізо-вана вистава педагогічного дійства, де кожен суб’єкт самостійно визначає й реа-лізує свою стратегію відповідно до спро-гнозованого ним самим результату, щоб одержати естетичне задоволення від співпраці між собою та під час проник-нення в тканину художнього твору, діа-логу з автором, персонажами, учителем, учнями-читачами. 2. Урок (заняття) літератури – щира спо-відь учителя-словесника перед учнями-читачами про своє світобачення і світо-сприйняття. 3. Урок (заняття) літератури досяг своєї мети, якщо вчитель помітив в очах учнів-читачів іскру захоплення чи подиву, сльозинку радості чи болю, драми чи смутку. Важливо в очах побачити і прочи-тати, що він пережив, відчув, чи гармонія зі світом, самим собою відбулася в кож-ного з них. 4. Урок (заняття) літератури не повинен руйнувати гармонію дитини-читача «я-у-світі», вивчення художнього твору. На такому уроці літератури учень-читач має зрозуміти «самого-себе», «світ-у-собі», «себе-у-світі», щоб зрозуміти «інших-із-тобою», «інших-у-світі», «себе-й-інших у світі».  5. Урок (заняття) літератури, учитель-словесник, художній твір мають допомо-гти учням-читачам прийти до самого се-бе через співпереживання, щоб емпатич-но ставитися до автора, літературного персонажа, учителя, один до одного. 

В а с и л ь Ш УЛЯ Р  •  Філософсько-освітні імперативи компетентнісно-діяльнісного  уроку (заняття) літератури у вимірах Ніли Волошиної і нової української школи 



522 НАУКОВИЙ  ВІСНИК  МНУ  ІМЕНІ  В .  О .  СУХОМЛИНСЬКОГО .  ПЕДАГОГІЧНІ  НАУКИ  

6. Урок (заняття) літератури буде резуль-тативним, якщо учень-читач через худо-жній твір пізнає самого себе, своє Я, всту-пить у діалог із автором, літературним персонажем, потім – із самим собою. 7. Урок (заняття) літератури цінний не мо-ральною проповіддю, а здатністю пробу-джувати людську совість учнів-читачів, осягати тканину художнього твору, щоб забезпечити кожному вибудову власної етичної програми життя. 
Суб’єкти літературної освіти, в яких розви-

нуто субстанціональне (сутнісне, засадниче, 
критичне) мислення, здатні творити емфати-
чний (почуттєво-виразний) простір сучасного 
уроку (заняття) літератури, емпатично 
(співпереживально) прочитувати художні тво-
ри, щоб руйнувати різного типу комплекси і бу-
ти самодостатніми серед інших. 

ІІІ. Місія компетентнісно-діяльнісного 
уроку (заняття) літератури 1. Забезпечити право вибору для самого се-бе своєї позиції, своєї ціннісної моделі і за свій вибір нести відповідальність самому. 2. Жити в гармонії з собою, духовно вижи-вати в єдності зі світовою гармонією. 3. Моральна проповідь уроку (заняття) лі-тератури в ім’я сповіді і для сповіді в ім’я проповіді. 4. Учити учнів-читачів засобами літератури не як жити, а просто так жи-ти, щоб зберегти своє Я. 5. Учні-читачі прислухаються і будуть сповідувати місію вчителя літератури, якщо місія – духовне й фізичне здо-ров’я як мета виживання у складному й неоднозначному житті, яке сповнене різними синергіями. 6. Оволодіти (озброїти себе) субстанціональним мислен-ням, щоб кожен суб’єкт літе-ратурної освіти відчув себе особистістю не тільки побу-тово-буденною, а й бутійно-богоносною. 7. Відчути сюжет як розповідь про себе, щоб пробудити бажання учнів-читачів зреа-лізувати себе в сюжеті влас-ного тексту в єдності змісту і форми. 8. Розуміти, що сюжет худож-нього твору пов’язаний із 

читачем не лише опосередковано, опові-дає не тільки про щось чи когось узагалі, а саме про нього. 9. Споглядати «муки життя і радості» літе-ратурних персонажів як віртуальних лю-дей – аморально. 10. Співпереживальна позиція на уроках (заняттях) літератури вимагає дотриму-ватися не тільки прав персонажів на гід-ність, але й подібних же прав письмен-ника, коли вивчатиметься його особисте життя. 11. Заходити в клас не стільки для того, щоб учити, скільки – щоби вчитися самому. 12. Бути не сіячем «розумного, вічного, добро-го», а будителем людської совісті читача. 13. Не стільки убезпечувати та рятувати учнів-читачів, стільки рятуватися само-му від побутивізму, формальності, при-мітивізму, щоб не спровокувати на це своїх вихованців. 14. Допомогти пізнати читачеві самого себе, Я-себе-соціум, Я-себе-в-соціумі. 15. Пробудити бажання в прагненні до мо-рального та духовного зцілення. Зважаючи на філософсько-освітні імпера-тиви, спадщину професора Ніли Волошиної, аспекти Нової української школи, модель ком-петентнісно-діяльнісного уроку (заняття) літе-ратури можемо мати такий варіант: 
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Піраміда (див. рис.) – умовна модель компе-тентнісно-діяльнісного уроку/заняття літера-тури із його складовими. Основою є літературні (навчальні) знання, уміння і навички, якими оволодівають учні-читачі у відповідності до свого літературного, психоемоційного, інтелек-туального, фізичного тощо рівнів. На цьому етапові вчитель має дати відповідь на питання «ЩО?», «ХТО?», «ЯКІ?», «КОГО?», «ЧИМ?» т. ін. Наприклад, що таке ліро-епічна поема? які осо-бливості ліро-епічної поеми? хто автор поеми «Євшан-зілля»?  чим викликано емігрування М. Вороного? тощо. Наступний крок – визначення компетенції, якої набуває учень-читач у процесі вивчення даної теми. Наприклад, літературоз-навча компетенція, аспект – теоретико-літературне поняття «ліро-епос». Тут важливо дати відповідь на питання «ЯК?», «ЯКИМ ЧИ-НОМ?», «У ЯКИЙ СПОСІБ?»; учень-читач може набути такої здатності – вичленяти особливос-ті ліро-епічної поеми, застосовувати знання і вміння про особливості такого жанру під час практико-орієнтованої читацької діяльності. Це логічно підготує школярів «піднятися» до вер-шини – досвід літературно-читацької діяльнос-ті. На цьому етапові вчитель подає систему за-вдань, які сприятимуть через читацькі дії за конкретним художнім твором, наприклад, Ми-кола Вороний, «Євшан-зілля», аналізувати, ін-терпретувати ліро-епічну поему як компетент-ні читачі, здатні виявляти змістові та формо-творчі особливості художнього твору, свідомо застосовувати літературознавчу інформацію для досягнення планованого кінцевого резуль-тату. І такий результат – особистісно й соціаль-но значущий, який демонструватиме рівень сформованості компетенції, яка була визначена суб’єктами уроку/заняття. Тим самим кожен зможе дати відповідь на питання: «ДЛЯ ЧОГО?», «З ЯКОЮ МЕТОЮ?», «ЧОМУ?» саме цей худож-ній твір  вивчали чи набували визначеної ком-петенції, обрали ту чи іншу ціннісну модель, щоб саме вона стала нормою життя для учня-читача (і вибір він має робити сам, щоб за нього нести персональну відповідальність). Вектор пізнання літературно-мистецького матеріалу, що вивчається на конкретному уроці/занятті має здійснювати «знизу-догори» (ліва стрілка), а ось вектор збагачення – навпаки: «згори-донизу» (стрілка праворуч). Такий підхід забез-печить набуття тієї чи іншої компетентності та освоєння досвіду культури, що вивчається вза-галі та закладена конкретним художнім твором 

зокрема. І цей процес має здійснюватися як «колообіг». За такої умови кожен суб’єкт уроку/заняття літератури зможе досягти особистісно й соціально значущого продукту. Для вчителя літератури це – професійно-фаховий, а для уч-нів-читачів – літературно-мистецький (нав-чальний) продукт через діалог один із одним, де посередником буде художній (-і) твір (-ри). Цим самим ми забезпечимо тексто(творо)центричний підхід, формування Я-особистості, ЛЮДИНИ КУЛЬТУРИ, щоб кожному жити і дія-ти за вищими духовними законами і нормами.     Аспектне вивчення наукової спадщини Н. Й. Волошиної дає нам підстави стверджувати, що виявлені філософсько-освітні імперативи уроку (заняття) літератури в більшості своїй не втратили теоретичної і практичної значущості й сьогодні. Задеклароване вченою знайшло своє втілення словесниками і філологами різ-них поколінь, стало предметом розгляду коле-гами-науковцями, поглиблено в практичній діяльності вчителів літератури. Ідеї науковця перемежовуються з філософськими основами нової української школи. Обраний напрям дос-лідження праць Ніли Волошиної у зіставленні із сучасними підходами реформування освіти вза-галі та літературної зокрема може бути продов-жено і за іншими аспектами, вибудувано та структуровано за імперативним підходом. Це допоможе «визначитися самому в собі», «пе-рейнятися усвідомленням морального обов’яз-ку» продовжити те, що було закладено Н. Й. Во-лошиною, «діяти так, щоб твоя поведінка могла стати всезагальним правилом» (І. Кант). 
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Автор статьи попытался аспектно изучить наследство известного ученого – Н. И. Волошиной 
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Розв’язання проблеми розбудови націона-льної шкільної літературної освіти неможливе без ґрунтовного аналізу, узагальнення та екст-раполяції позитивного методичного досвіду минулого. Системний аналіз тенденцій розвит-ку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах підтвер-джує тенденційний характер розвитку предме-тної методики та є необхідною основою науко-вого пізнання, на ґрунті якого виникають нові-тні науково-методичні концепції.  Проблема розвитку методики навчання української літератури принагідно висвітлена у різноаспектних дослідженнях учених-мето-дистів другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (Т. Бугайко, Ф. Бугайко, К. Сторчак, О. Мазурке-вич, Н. Волошина, Є. Пасічник, С. Пультер, А. Лісовський, С. Жила, А. Градовський, А. Сит-ченко, Ю. Бондаренко, О. Куцевол, Г. Токмань, В. Уліщенко, В. Шуляр). У працях науковців роз-глянуто загальні закономірності розвитку ме-тодики навчання української літератури, ви-значено ефективні методи і форми організації навчальної діяльності учнів-читачів у контексті утвердження стратегій шкільної літературної освіти в різні історичні періоди, що дозволяє окреслити її основні тенденції. 
Мета статті полягає в науковому обґрун-туванні тенденційного характеру розвитку ме-тодики навчання української літератури. Ретроспективний огляд надбань методики навчання української літератури дає можли-вість прослідкувати та виявити тенденційний характер реалізації ідей особистісно орієнтова-ного навчання літератури. Так, теоретико-

методичним підґрунтям для розв’язання сучас-них завдань особистісно орієнтованого навчан-ня української літератури слугують такі конце-пти: урахування індивідуальних запитів учнів, їхніх пізнавальних можливостей та керування процесом вивчення словесності в школі (А. Климентов, 1906 р.); визначення мети, зміс-ту і методів розвивального навчання на уроках літератури (В. Данилов, О. Дорошкевич, 1917 р.); навчання і виховання особистості засобами ми-стецтва слова (Т. Бугайко і Ф. Бугайко, 60-ті рр. ХХ ст.); особливості індивідуального художньо-го сприймання та основні види аналітико-синтетичної роботи учнів під час опрацювання твору (Н. Молдавская, О. Никифорова, 70-ті рр. ХХ ст.); духовно-моральне та естетичне вихо-вання учнів у процесі вивчення української лі-тератури (С. Жила, Н. Волошина, А. Лісовський, Б. Степанишин, 80–90- ті рр. ХХ ст.); формуван-ня національної свідомості, духовного світу, морально-етичних та родинних цінностей осо-бистості на уроках української літератури (Г. Бійчук, Л. Драчук, А. Фасоля, Т. Яценко, поч. ХХІ ст.); компетентнісний підхід до навчання української літератури (О. Ісаєва, З. Шевченко, В. Шуляр, Т. Яценко, поч. ХХІ ст.); реалізація ін-терсуб’єктного навчання української літератури на екзистенціально-діалогічних засадах (Г. Ток-мань, В. Уліщенко, поч. ХХІ ст.); розвиток креа-тивності учителя-словесника (О. Куцевол, поч. ХХІ ст.). Проблема формування гармонійно розви-неної особистості порушувалася під час укла-дання навчальних програм із української літе-ратури, зокрема в пореформений період розви-
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У статті науково обґрунтовано тенденційний характер розвитку предметної методики. Пре-
зентовано ретроспективний огляд надбань методики навчання української літератури щодо реа-
лізації ідей особистісно орієнтованого навчання. Проаналізовано зміст шкільної літературної 
освіти від періоду освітньої реформи 1984 року і до початку ХХІ століття в означеному контекс-
ті. Визначено теоретико-методичне підґрунтя для розв’язання сучасних завдань особистісно оріє-
нтованого навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах.  
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тку шкільної літературної освіти (1984). Однак зауважимо, що її розв’язання корелювало з пи-танням визначення ідейно-політичних переко-нань учня-читача, утвердженням морального ідеалу активного будівника комуністичного суспільства. У наступних варіантах навчальних програм із української літератури, розроблених на поча-тку 90-х років ХХ століття, спостерігалося супе-речливе розуміння особистісної орієнтації ви-вчення пропонованого шкільного курсу літера-тури [10]. Так, у Пояснювальній записці до про-грами Інституту педагогіки, підготовленій О. Бандурою та Н. Волошиною, акцентувалося на важливості осягнення ідейно-художнього змісту творів, виявлення конкретно-історич-ного та загальнолюдського значення зображе-ного письменником, необхідності формування морально-естетичних ідеалів та засвоєння ме-тодологічних принципів оцінки явищ словесно-го мистецтва, однак не розглядалося питання особистісного вивчення української літератури [10, 1]. У варіанті навчальної програми, створе-ної колективом науковців Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка, виокремлювалося поняття ціннісної орієнтації особистості та її духовного світу, що певною мірою засвідчувало особистіс-ний підхід до вивчення шкільного курсу україн-ської літератури [10, 166]. У програмі авторсь-кого колективу Київського державного універ-ситету імені Т. Г. Шевченка переконливою була спрямованість на реалізацію особистісного під-ходу до опрацювання навчального матеріалу, а метою вивчення української літератури визна-чалося «формування суспільно свідомої, гармо-нійно розвиненої особистості» [10, 285]. Отже, у шкільній літературній освіті радян-ського періоду її реформування (1984–1991) проблема особистісно орієнтованого навчання української літератури, що охоплювало б його змістовий та формальний аспекти, цілісно не розв’язувалася. Водночас пріоритетного зна-чення набувало питання духовно-морального виховання особистості та поступово окреслю-валася орієнтація на особистісний підхід у про-цесі вивчення творів української літератури, тому допускаємо можливість вказати на тенде-
нційний характер утвердження особистісно 
орієнтованого літературного навчання. На початку 90-х років ХХ століття, у період відродження національної школи, проголошу-вався пріоритет формування особистості, сфор-мованої на демократичних цінностях та здатної 

до самовдосконалення. В цей період у методиці української літератури домінувало розуміння ролі мистецтва слова як «передумови гармоній-ного розвитку особистості» [11, 3]. Посилаю-чись на авторитет В. Сухомлинського, Б. Степа-нишин, як і його попередники-методисти, аргу-ментував тезу про необхідність поєднання «інтелектуального входження у світ із розвит-ком морально-естетичної культури» учнів-читачів. Обстоюючи ідею розвивального на-вчання школярів на психологічних засадах, дос-лідник акцентував на важливості розвитку пі-знавальних і творчих здібностей учнів-читачів, їхніх навчальних та читацьких інтересів, моти-вів діяльності, створенні відчуття естетичної насолоди тощо [11, 75]. Вказувалося на важли-вість цілісного інтелектуального осмислення та емоційного сприйняття учнями-читачами твору, зміцнювалося переконання про єдність читацьких думок та почуттів, тобто наголошу-валося на потребі цілеспрямованого формуван-ня гармонійної особистості. Методична думка кінця ХХ століття утвер-джувала пріоритет якісної шкільної літератур-ної освіти як однієї з найважливіших умов духо-вного становлення і творчого розвитку особис-тості. Актуальність особистісно-розвивального навчання науковці обґрунтовували необхідніс-тю формування в учнів читацьких здібностей у процесі аналітичної роботи над текстом, що сприяє глибокому осягненню його ідейно-художнього змісту. Як слушно свого часу вказу-вав Б. Степанишин, – «читання літературного твору – це «освіта душі», моральне самозаглиб-лення і естетичний зв’язок свого єства зі світом ідей та образів даного твору» [11, 206]. Подібні роздуми висловлювали й методисти минулого століття. Так, А. Климентов стверджував, що читання є головним знаряддям духовної освіти людини і водночас головним двигуном всієї су-часної науки, культури, прогресу [2, 109]. Акцен-туючи на пріоритетній ролі читання щодо гар-монійного формування особистості, вчені насам-перед дбали про розвиток її розуму і моральнос-ті (за П. Юркевичем), якими учням необхідно керуватися, засвоюючи мистецькі взірці та виро-бляючи соціально відповідальну поведінку. Тому виховне значення літератури не обмежується ли-ше визначенням основної думки художнього тво-ру, а полягає в її естетичному впливові на почуття, свідомість та розумові можливості учнів. У методиці навчання української літерату-ри рубежу ХХ та ХХІ століть, як наголошував 
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Є. Пасічник, «одним із найважливіших завдань вивчення літератури в школі було формування в учнів естетичних потреб» [7, 55]. Учений вка-зував на важливість цілеспрямованого розвит-ку естетичної культури та необхідність духов-ного збагачення школярів у процесі літератур-ного навчання. Однією з умов забезпечення йо-го ефективності науковець називав обов’язкове врахування сенситивного віку учнів, який ви-значається відповідними особливостями їхньо-го психо-фізіологічного розвитку. Зауважимо, що акцентування на естетичному аспекті шкі-льного вивчення української літератури пояс-нювалося прагненням методистів позбутися соціологічного підходу в оцінці літературно-художніх явищ. Як свого часу слушно зазначав В. Данилов, поняття естетичного історично змінне, тому й достатньо суб’єктивне, ситуати-вне та стосується конкретного художнього тво-ру, а не художніх явищ узагалі [1]. Тому важли-во в процесі шкільного літературного навчання розвивати в учнів-читачів художню сприйнят-ливість, інтелектуальні почуття та здатність до логічних узагальнень. Водночас Є. Пасічник вказував на відсутність прямої залежності між інтелектом і почуттями особистості, а тому й акцентував на необхідності їх взаємодії та роз-витку в процесі літературного навчання [7, 57]. Одним із чинників реалізації мети шкільної лі-тературної освіти методист називав виконання навчальних завдань із літератури, головне при-значення яких – «змінювати сам суб’єкт діяль-ності, тобто, самого учня, формувати його як особистість» [7, 95]. Відтак актуалізувалася проблема класифікації завдань, критеріями яких визначалися їх відповідність стандартизо-ваним вимогам, варіативність та спрямованість на формування особистісних і громадянських якостей учнів.  Обґрунтовуючи наукові основи методики навчання української літератури на початку ХХІ століття, вчені наголошували, що «літера-тура формує нову особистість: духовно багату, гармонійно розвинену, національно свідому, з високими моральними ідеалами й естетичними потребами, підготовлену до життя і праці на розвиток свої держави» [6, 47-48]. Досягнення цієї високої освітньої мети, як пояснювала Н. Волошина, можливе за умов використання ефективних форм організації навчально-виховного процесу. Наукові пошуки методистів першого деся-тиліття ХХІ століття зосереджуються на питан-

ні вибору результативних шляхів викладання української літератури в школі та визначенні їх формувального впливу на особистість учня-читача. Як стверджує Г. Токмань, гуманізація та диференціація освіти в Україні є основними принципами її реформування з орієнтацією на інтелектуальний розвиток учнів [12, 15]. Важ-ливими ознаками сучасної предметної методи-ки вчена визначає спрямованість шкільної літе-ратурної освіти на формування високорозвине-ної особистості в умовах глобалізації інформа-ційного простору та міжлюдської комунікації, що обумовлює зміни як у свідомості учителя, так і учнів [12, 16]. Учена порушує актуальну методичну проблему класифікації навчальних завдань, акцентуючи на «завданнях особистіс-ного сприймання твору мистецтва» як одному із чинників успішної організації особистісно орієнтованого навчання української літерату-ри. Запропонована дослідницею система за-вдань диференціюється за такими ознаками: а) зміст роботи; б) рівень роботи; в) ступінь самостійності учня; г) відношення до худож-нього тексту тощо [12, 101-110]. Система таких завдань передбачає максимальне врахування індивідуальних здібностей та інтересів учнів-читачів, можливість контекстного вивчення програмового матеріалу, що узгоджується із завданнями особистісно орієнтованого навчання.  На початку ХХІ століття програмне забезпе-чення особистісно орієнтованого навчання української літератури здійснювалося з ураху-ванням положень Державного стандарту базо-вої і повної загальної середньої освіти (2004). Так, у навчальній програмі з української літера-тури (2005), утверджувалася концепція розвит-ку національної гуманітарної сфери, згідно з якою «найвищою цінністю проголошується лю-дина» та передбачається створення передумов для всебічного розвитку школярів [13, 3]. Та-кий підхід до організації навчання спрямовує вчителя-словесника на виховання національно свідомої особистості засобами мистецтва слова та виразно підтверджує принципову спрямова-ність шкільного курсу української літератури на реалізацію ідей особистісно орієнтованого навчання [13, 3-7]. Змістовий компонент навча-льної програми орієнтує на впровадження осо-бистісно орієнтованого та компетентнісного підходу в процесі опрацювання художніх творів (а не вивчення історії української літератури), що сприяє розвитку читацького інтересу учнів, активізує «морально-етичні аналогії, суспільно-
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ціннісні орієнтири через естетико-літературо-знавчі категорії, поняття» та зміцнює розумін-ня української літератури як органічного ком-понента світового літературного процесу [13, 9]. Завдання шкільної літературної освіти що-до «сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й саморе-алізації особистості», виховання її громадянсь-кої свідомості та гуманістичного світогляду чітко увиразнюються в наступній навчальній програмі з української літератури (2010), що підтверджує зміцнення тенденції особистісно 
орієнтованого літературного навчання [8, 3]. Реалізація цих освітніх пріоритетів орієнтує на формування ключових та читацької компетент-ностей учнів, що забезпечують очікуваний ре-зультат навчання української літератури. У Концепції літературної освіти (2011) за-значається, що «об’єкт літературної освіти – особистість учня (його духовно-емоційний стан, моральні цінності та орієнтації, творче мислення, уява, читацькі компетенції, мовлен-ня)» [4]. Окреслені у документі освітні завдання стосуються особистісних якостей учнів-читачів, що виразно вказує на особистісно орієнтований характер предметного навчання: формування читацьких інтересів та естетичного смаку шко-лярів, здатності критично оцінювати художні явища, розуміти літературу як мистецтво слова та невід’ємну складову частину духовної куль-тури людства. Особистісна спрямованість предметного шкільного курсу української літератури чітко окреслюється в переліку ключових понять та в змістових лініях чинного Державного стандар-ту базової і повної загальної середньої освіти (2011). Відповідно у навчальних програмах із української літератури (2013, зі змінами, внесе-ними у 2015 р.) прослідковується тенденційний характер особистісно орієнтованого предмет-ного шкільного курсу. Так, у рубриці «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів» запропоновано диференційовані завдан-ня, укладені, «з наростаючою складністю, що зручно й необхідно для особистісно орієнтова-ного навчання, при врахуванні рівня підготов-леності учнів, а також для оцінювання їхніх знань» [5]. У документі акцентується на необ-хідності формування в учнів ключових компе-тентностей, що сприятимуть розвитку особис-тості та її повноцінній самореалізації в сучасно-му житті.  

Висновки і перспективи досліджень. Отже, 
особистісно орієнтоване літературне навчан-
ня, що спрямоване на активізацію суб'єкт-суб'єктних відносин між учасниками навчаль-ного процесу, передбачає діяльнісний підхід до його організації, врахування суб'єктного досві-ду учнів-читачів та сприяє формуванню їхніх ключових та предметної читацької компетент-ностей, має виразний тенденційний характер у поступального розвитку вітчизняної предмет-ної  методики. Однак такий підхід до розгляду порушеної проблеми передбачає можливість її подальшого дискусійного обговорення.  
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Яценко  Т .  О .   
ТЕНДЕНЦИОЗНЫЙ ХАРАКТЕР РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ  
ИЗУЧЕНИЯ УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ 

В статье научно обоснованно тенденциозный характер развития предметной методики. 
Представлен ретроспективный обзор достижений методики преподавания украинской литерату-
ры в аспекте реализации идей личностно ориентированного образования. Прослеживается тен-
денция личностно ориентированного образования в содержании школьного литературного обра-
зования от периода образовательной реформы 1984 года и до начала ХХІ века. Определена теоре-
тико-методическая основа для достижения целей современного личностно ориентированного 
обучения украинской литературе в общеобразовательной школе. 

Ключевые  слова :  общеобразовательные учебные заведения, украинская литература, мето-
дика обучения, тенденция, личностно ориентированное обучение, художественное произведение, 
ученик-читатель, читательская компетентность. 
 
Yatcenko T.   

TENDENCIOZ CHARACTER OF RAPZVITIYA METHOD  
OF UKRAINIAN LITERATURE STUDY AT SCHOOL 

In the article scientifically grounded tendentious character of development of subject method. The ret-
rospective review of acquisitions of method of studies of Ukrainian literature is presented in relation to re-
alization of ideas of the personality oriented studies. Maintenance of school literary education is analysed 
from the period of educational reform in 1984 and to beginning of ХХ century in the noted context. Certainly 
theoretic-methodical subsoil for the decision of modern tasks of the personality oriented studies of Ukrain-
ian literature in general educational establishments: an account of individual queries of students, their cog-
nitive possibilities and process control of study of literature, is at school (beginning of ХХ century); determi-
nation of purpose, maintenance and methods of developing studies, is on the lessons of literature (beginning 
of ХХ century); studies and education of personality by facilities of art of word (60th ХХ century); features of 
individual artistic perception and basic types of analytic-synthetic work of students are during working of 
work (70th ХХ century); spiritually moral and aesthetically beautiful education of students in the process of 
study of Ukrainian literature (80–90th ХХ century); forming of national consciousness, spiritual world, 
moral and domestic values of personality, is on the lessons of Ukrainian literature (beginning of ХХI cen-
tury); the competition approach to the studies of Ukrainian literature (beginning of ХХI century); realiza-
tion of inter-subject studies of Ukrainian literature on existential-dialogic principles (beginning of ХХI cen-
tury); development of creative of teacher-philologist (beginning of ХХI century). 

Key words:  general educational establishments, Ukrainian literature, method of studies, tendency, 
personality oriented studies, artistic work, student-reader, reader competence. Стаття надійшла до редколегії 11.05.2017 
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На сучасному етапі суспільного розвитку України лідерство набуває змісту як фактор стабільності, інтеграції інтересів різних груп населення, адже лідери, формуючи стратегію й визначаючи засоби її реалізації, виступають ініціаторами перетворень та ключовими фігу-рами успішного проведення усіх реформ на де-мократичних засадах. Люди, які спроможні не тільки вивести суспільство із кризових смуг, а й «вдихнути» нове життя в його повноцінній роз-виток, повинні мати якості лідера. Сьогодні Україні вкрай потрібні лідери-патріоти в будь-якій сфері життєдіяльності: на виробництві, на державній службі, в начальному закладі різних рівнів та інше.  Актуальність проблеми формування лідер-ського потенціалу полягає в необхідності підго-товки нової генерації лідерів, які б до виконан-ня безпосередніх професійних функцій стави-лися з наявною патріотичною спрямованістю, з розумінням важливості громадянського обов’я-зку щодо зміцнення та розвитку держави, захи-сту її інтересів та суверенітету. Дослідженням лідерства займалися багато зарубіжних учених: К. Альдерфер, Р. Блейк, Р. Грін-ліф, Г. Джонс, П. Друкер, Г. Лазарус, Р. Лайкерт, К. Левін, А. Лоутон, К. Льюдман, Д. Макгрегор, Д. Мак Карті, А. Маслоу, А. Менегетті, Д. Мутон, Ш. Паффер, Е. Роуз, Р. Стогділ, Ф. Тейлор, С. Уолтер, Г. Фейрхольм, Е. Хартлі, Дж. Хемфілл, К. Ходжкінсон, Е. Холандер, Дж. Шанахан та ін-ші.  

Свій внесок у розвиток дослідження лідер-ських якостей зробили як закордонні, так і віт-чизняні науковці: О. Бандурка, К. Базарова, С. Бо-чарова, О. Віханський, Б. Головешко, Д. Гоулман, О. Євтіхов, О. Журавльова, Є. Землянська, Т. Ка-баченко, Л. Кисельова, О. Наумов, О. Нестуля, С. Новікова, О. Романовський, В. Саляхов, В. Спі-ваковський, Н. Юртаєва, В. Ягоднікова та інші. Педагогічні умови формування лідерських якостей представили у працях К. Базарова, Т. Вє-жевіч, О. Гунічева, О. Долгопол, О. Євтіхов, А. Зо-ріна, О. Кін, Л. Конишева, О. Маковський, І. Мо-розов, С. Новікова, К. Сайкіна, В. Саляхов, Н. Се-менченко, Н. Сушик, С. Тарасова, Н. Юртаєва, В. Ягоднікова та інших. Аналіз наукових праць свідчить, що не зва-жаючи на достатню увагу науковців питанням лідерства проблема формування лідерських якостей у майбутніх професіоналів-патріотів під час навчання в університеті та роль у цьому психолого-педагогічної підготовки ще не дос-татньо досліджені в теоретичному та практич-ному аспектах.  Мета статті – проаналізувати концепції лі-дерства та визначити з них такі, що стануть засадовими для подальшого наукового дослі-дження. Лідер (від англ. leader – ведучий), як авто-ритетний член організації чи соціальної групи, особистий вплив якого дозволяє йому відігра-вати істотну роль у соціально-політичних ситу-аціях і процесах, у регулюванні взаємовідносин 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ  
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЛІДЕРА 

Розглянуто поняття лідера, проаналізовано основні концепції теорії лідерства, які стануть 
методологічною основою подальшого наукового дослідження щодо формування та розвитку лідер-
ського потенціалу студентської молоді в умовах освітнього простору університету. Базовими 
концепціями виявлені такі, як теорія рис, поведінкова та ситуативна теорія, теорія функціональ-
ного лідерства, ціннісна теорія, емоційного лідерства, теорія цілеспрямованого розвитку та час-
тково – теорія лідерства-служіння. На основі теоретичних положень даних концепцій будуть роз-
роблені методичні основи впровадження методів, прийомів та форм роботи зі студентською мо-
лоддю щодо формування та розвитку лідерського потенціалу патріотично орієнтованого грома-
дянина країни. 

Ключові  слова :  лідер, лідерський потенціал, студентська молодь, патріот, концепції лідерс-
тва, теорії лідерства. 
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у колективі, групі, суспільстві [2], не той, хто досягає результату будь-якою ціною, а той, хто допомагає іншим організувати ефективну взає-модію в процесі вирішення виробничих задач.  Тобто лідер – особа, яка чітко формує свою ціль і знаходить прибічників, які будуть допо-магати їй у самореалізації та досягненні вже спільної мети. Саме тому лідерство як процес, за допомогою якого людина здійснює вплив на іншу людину чи на групу людей [4], є сучасною концепцією управління, в тому числі управлін-ня змінами, ефективності його сприяє не стіль-ки рівень посади, скільки ступінь впливовості діяльності особи. У сучасній філософській, соціально-полі-тичній та психолого-педагогічній літературі існує приблизно 300 визначень лідерства. Од-нак, не дивлячись на різницю між визначення-ми у різних авторів, існує і певна їх схожість. Отже, в інтерпретації терміна «лідер» варто виокремити дві найбільш популярні концепції: 
– лідер – це індивід, який займає своє по-ложення в результаті більш ефективної діяльності чи внаслідок здатності пев-ним чином впливати на членів групи за-вдяки властивим йому особистісним яко-стям; 
– лідер – це індивід, за яким група визнає право на прийняття рішень, найзначні-ших з точки зору групового інтересу. Проблема лідерства має глибоке коріння. Природі лідерської обдарованості і якостям лідера приділяли увагу багато філософів і мис-лителі минулого. За античності лідером вважа-ли особу, здатну творити історію. Певні істори-чні умови вимагали свого лідера, вождя. Понят-тя «лідер» було виявлено в англійській мові в ХІІІ столітті, а похідне від нього поняття «лідерство» з’явилось значно пізніше, лише на початку минулого ХХ століття. Проблема лідер-ства як об’єкт наукової цікавості виявляється на початку ХХ століття. Відомо, що перші фун-даментальні дослідження з проблеми лідерства проводили К. Левін та його послідовники Р. Ліппіт, Р. Уайт у 30-ті роки ХХ ст. в США. За-вдяки цим дослідженням були зроблені перші кроки до становлення основних понять, пов’я-заних з цим феноменом [1]. Пізніше стало відомим, що дослідженням явища лідерства також займались філософ Фрі-дріх Ніцше, соціолог Габріель Тард, кожен з яких мав власний погляд на цю проблему. Свою теорію лідера-надлюдини розвинув німецький 

вчений Ф. Ніцше (1844-1900). Лідер, за його концепцією, вищий біологічний тип людини, що ігнорує встановлені соціальні норми, мо-раль та політичні цінності. У праці «Генеалогія моралі» Ф. Ніцше вказував на прагнення люди-ни зайняти пост лідера, як на природній ін-стинкт, і зазначав, що лідер має право ігнорува-ти мораль. Соціолог Габріель Тард вважав, що лідер є рушієм суспільного процесу, силою, яка спонукає та певною мірою скеровує розвиток людської історії [1]. Усі ці дослідники проблеми лідерства по-в’язували її, у першу чергу, з особистістю.  Серед існуючих концепцій лідерства розг-лянемо у статті ті, що, на нашу думку, можуть стати засадовими для формування лідера-патріота в умовах освітнього простору універ-ситету. З античних часів і до середини XX століття панувала теорія рис, що виявляє особливості лідера як видатної особистості. Дослідники описували властиві лідерам характеристики, питання про діалектичному розвитку яких під-німався рідко; лідерська обдарованість всупе-реч її онтологічної природи розглядалася як атрибут видатної особистості і сприймалася як дар природи або як результат виховання. Так, засновник школи наукового управлін-ня у сфері вивчення організаційного лідерства Фредерік Тейлор розробив список 10 лідерсь-ких характеристик, які включали: розум, освіту, спеціальні або творчі знання, фізична сила та спритність, такт, енергія, рішучість, чесність, послідовність і здоровий глузд, міцне здоров’я [5]. Засновник адміністративної школи управ-ління Анрі Файоль об’єднав у шість рубрик су-купність якостей і знань, різноманітних нави-чок згідно сфер діяльності: фізичні якості, розу-мові якості, моральні якості, загальний розви-ток, спеціальні знання, досвід.  Прихильник теорії лідерських рис О. Тід до суттєвих рис, які він ідентифікував як лідерсь-кі, відносив фізичну й емоційну витривалість; розуміння призначення організації та спряму-вання її діяльності; ентузіазм; дружелюбність і прихильність; порядність. Під впливом ситуативного підходу Р. Сто-глід зробив важливий висновок, що існують не окремі якості лідера, а їх кластери. Відомий лідеролог Р. Драфт узагальнив до-слідження, що були проведені вченими на чолі з Е. Локом, і склав список із чотирнадцяти осо-бистісних якостей лідера, найсуттєвішими з 
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яких назвав упевненість у собі, чесність, прямота, наполегливість (драйв). Складений А. Едвард-сом «Список особистих переваг» дав змогу вио-кремити п’ятнадцять якостей, притаманних лідерам. Аналіз розглянутих досліджень показує, що під час здійснення навчально-виховного проце-су в університеті можна впроваджувати певні методи, прийоми, форми роботи щодо розвитку та формування у студентів лідерських якостей.  Однак, слід зауважити, що незважаючи на ґрунтовні дослідження і представлені списки якостей лідера, теорія рис не змогла повністю вирішити проблему феномену лідерства, але стала поштовхом для виникнення інших конце-пцій лідерства. На сучасному етапі – з середини 70-х років XX століття – можна виділити кілька підходів до розробки теорій лідерства та керівництва. Серед них – філософський (приділяє увагу, перш за все, ціннісним аспектам), соціологічний (ви-вчає особливості груп і дій в них лідера), психо-логічний (який розглядає психологічні особли-вості лідера і послідовників, їх взаємини), прак-тичний (дає конкретні рекомендації з управління колективами в конкретних сферах діяльності). Одночасно з теорією рис розроблялася по-ведінкова концепція лідерства, в основі якої виступають такі поняття як «стиль лідерства», «стиль управління». Аналізуючи проведене К. Левіним дослідження Р. К. Віте та Р. Ліппет розглянули авторитарний, демократичний та ліберальний стилі за певними критеріями. Заслуговує на увагу дослідників і теорія лідерства Дугласа Макгрегора, яку умовно на-зивають теорією Х/У. Згідно теорії лідерства Ренсіса Лайкерта іс-нують чотири стилі керівництва в базових систе-мах – експлуататорсько-авторитарна, прихильно-авторитарна, консультативно-демократична, заснована на участі. Не менш цінною в його дос-лідженнях була ідея впливу авторитету лідера на його статус та ставлення до нього підлеглих. Для подальшого наукового дослідження, що пов’язане з формуванням лідера-патріота в умовах освітнього простору університету, не можливо не звернутися до ситуативних теорій лідерства, оскільки ситуація настільки може вплинути на людину, що її поведінка може бути непередбачуваною. Саме прихильники ситуативного підходу почали вживати термін «прихильники», тобто прихильники лідера – ті, на кого поширюється 

його вплив. Лідер почав розглядатися не у ва-куумі не лідерів, а як частина групи, яка склада-ється з його прибічників [3, с. 80]. Серед дослідників, які пов’язали стиль лі-дерства з організаційною структурою, був Ф. Фідлер. Відповідно до його ситуативної тео-рії ефективність лідера залежить від того, наскі-льки його стиль поведінки з підлеглими відпові-дає ситуації, у якій вони працюють. За критері-єм провідної людської потреби Фідлер виділяє два основних стилі керівництва лідера: лідер, орієнтований на взаємовідносини; лідер, орієнто-ваний на успішне виконання завдань [3, с. 88]. На думку науковця обидва ці стилі можуть бути ефективними у відповідних ситуаціях. Ситуативна теорія «шляхи-цілі» Мітчела й Хауса підводить до ціннісних теорій лідерства, оскільки вибір лідерського стилю (директив-ний, підтримуючий, орієнтований на досягнення, участі) залежить від ціннісних орієнтацій само-го лідера та групи підлеглих.  Отже, ситуативні теорії лідерства вказують на необхідність озброєння лідерів компетенція-ми з діагностики застосування необхідного сти-лю та гнучкості поведінки. Враховуючи попередні дослідження Джон Адаїр запропонував розглянути три основні концепції – теорія рис особистості, ситуаційна і групова – як єдине ціле, як взаємодоповнюючі одна одну. Вирішуючи проблему лідерства че-рез цінності, Дж. Адаїр пропонує статус лідера визначати через три фактори або змінні: лідер – особистісні якості й характеристики; ситуація – частково стабільні, частково мінлива; команда (колектив) – потреби й цінності її членів. Відповідно, у контексті функціонального лідерства по-новому підходять й до визначення рис характеру лідера, розподіляючи їх за потре-бами – завдання, колектив, індивідуум, з яких випливає функціональна цінність [3, с. 123]. Концепцію функціонального лідерства Дж. Адаїр поширює на лідерів трьох рівнів – командний, оперативний, стратегічний. Розглянута концепція Дж. Адаїра може бу-ти застосована в освітній діяльності викладача університету з метою розвитку лідерського по-тенціалу майбутніх педагогів. Наступними концепціями, які мають бути взяті за базові у науковому дослідженні, є цінні-сні теорії лідерства К. Ходжкінсона, Г. Фейр-хольма й Т. і С. Кучмарських та С. Кові. На думку К. Ходжкінсона у класифікації лі-дерства, де за основу взято парадигми ціннос-
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тей, можна виділити чотири основні архетипи – «лідер-кар’єрист», «лідер-політик», «лідер-тех-нік», «лідер-поет». За дослідженнями Г. Фейрхольма існують шість основних принципів ціннісного лідерст-ва, кожному з яких відповідає свій набір ціннос-тей. Т. і С. Кучмарських, продовжуючи дослі-дження Г. Фейрхольма, виділяють десять пока-зників ціннісного лідерства. Проаналізувавши ціннісні теорії лідерства, можна зробити висновок, що для нашого дослі-дження більшу теоретичну і практичну цін-ність становить теорія С. Кові, яка представле-на через чотири ролі лідера – зразок, штурман, настроювач, натхнення – і розкрита за допомо-гою співвіднесення головних характеристик особистості з її покликанням. Цікавою для розгляду є концепція лідерст-ва-служіння (автор – Р. Грінліф). На основі ана-лізу його праць Роберт Рассел і А. Григорі Стоун та Л. Спірс виділили десять основних характе-ристик теорії лідерства-служіння: слухання, емпатія, зцілення, поінформованість, переко-нання, концептуалізація, передбачення, опікун-ство, підтримка і заохочення, формування спе-ціального співтовариства [3, с. 204–205]. Якщо концепція лідерства-служіння є в де-якій мірі неоднозначною, і може бути застосо-вана лише частково, то концепції емоційного лідерства завжди знайдуть підтримку серед практиків, оскільки позитивний емоційний фон допомагає мобілізувати людину на виконання поставленої мети та досягнення успіху. Емоційне лідерство засновано на самосві-домості. Самосвідомість розуміється як пізнан-ня характеру власних емоцій, усвідомлення своїх сильних і слабких сторін, цінностей і мо-тивів. Такому лідерові притаманна інтуїція, здатність застосовувати поряд з надбаними вміннями і життєву мудрість. Лідери, яким при-таманно зберігати в будь-якій ситуації здоро-вий глузд, позитивний настрій, впевненість у вирішення завдання, «випромінюють» заряд позитивних емоцій на підлеглих, створюючи відповідний резонанс настрою. Визначають наступні стилі емоційного лі-дерства – ідеологічний, навчаючий, товарись-кий, демократичний, амбіційний, авторитар-ний. Перші чотири з названих стилів вважають-ся позитивними. Ще однією концепцією, що входить до скла-ду базових у нашому дослідженні є модель роз-витку лідерських здібностей або теорія ціле-

спрямованого розвитку Р. Бояціса. Програма складається з чотирьох етапів. кожний з яких розгортається в певній послідовності і потребу-ють певних тренувань. Отже, при проведенні наукового дослі-дження щодо формування та розвитку лідерсь-кого потенціалу серед студентської молоді в умовах освітнього простору університету будемо використовувати надбання розглянутих конце-пцій лідерства, а саме: теорії рис, поведінкової та ситуативної теорій, теорії функціонального лідерства, ціннісної теорії, емоційного лідерст-ва, теорія цілеспрямованого розвитку та част-ково – теорії лідерства-служіння. На основі тео-ретичних положень даних концепцій будуть розроблені методичні основи впровадження методів, прийомів та форм роботи зі студентсь-кою молоддю щодо формування та розвитку лідерського потенціалу патріотично спрямова-ного громадянина країни. 
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О к с а н а  О Л ЕК С Ю К Концептуальні засади проблеми формування особистості лідера  
Олексюк  О .  Є .   

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ЛИДЕРА  

Рассмотрены понятие лидера, проанализированы основные концепции теории лидерства, ко-
торые станут методологической основой дальнейшего научного исследования по формированию и 
развитию лидерского потенциала студенческой молодежи в условиях образовательного про-
странства университета. Базовыми концепциями определенны такие, как теория качеств, пове-
денческая и ситуативная теория, теория функционального лидерства, ценностная теория, эмо-
ционального лидерства, теория целенаправленного развития и частично – теория лидерства-
служения. На основе теоретических положений данных концепций будут разработаны методиче-
ские основы внедрения методов, приемов и форм работы со студенческой молодежью по формиро-
ванию и развитию лидерского потенциала патриотически ориентированного гражданина страны. 

Ключевые  слова :  лидер, лидерский потенциал, студенческая молодежь, патриот, концеп-
ции лидерства, теории лидерства. 
 
Oleksyk O.  

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF FORMING  
A PERONALITY OF A LEADER 

The notion of a leader is studied; major concepts of the leadership theory are analyzed, which will con-
stitute the methodological grounds of a further scientific research of forming and developing the potential 
of a leader among students in terms of the university educational process. As basic concepts were defined 
the following ones: the theory of traits, behavioral and situational theory, the theory of functional leader-
ship, value theory, the theory of emotional leadership, the theory of purposeful development and partly the 
theory of serving leadership. 

The analysis of the scientific resources proved that in terms of the educational process at a university 
certain methods and forms of work could be introduced, aimed at developing and forming leadership quali-
ties of students. 

The theoretical grounds of the concepts mentioned could be used as guidelines to develop methodical 
recommendations on how to introduce methods and forms of work with students in order to form and de-
velop their leadership potential as patriotic citizens of the country.  

Key words:  leader, leadership potential, students, patriot, leadership concepts, theories of leadership.  Стаття надійшла до редколегії 18.05.2017  
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У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії (далі – ХГПА) 20 квітня 2017 року від-булася V Всеукраїнська науково-практична кон-ференція «Актуальні питання мистецької педа-гогіки: проблеми теорії і практики», організова-на кафедрою теорії та методики музичного мис-тецтва (завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент М. А. Михаськова) факультету мистецтв (декан – доктор філософських наук, доцент О. С. Поліщук) під патронатом Міністерства осві-ти і науки України, Хмельницької обласної дер-жавної адміністрації, Хмельницької обласної ра-ди, управління освіти і науки Хмельницької обла-сної державної адміністрації. Ведучою конферен-ції, за традицією, була завідувач кафедрою теорії та методики музичного мистецтва ХГПА, канди-дат педагогічних наук, доцент М. А. Михаськова.  Мета конференції – обговорення актуаль-них проблем мистецької педагогіки, висвітлен-ня нових наукових тенденцій та досліджень у галузі мистецької освіти, обмін науково-практичним досвідом використання інновацій-них навчальних технологій, підвищення ефек-тивності та якості професійної підготовки май-

бутніх фахівців мистецької освіти. Відповідно, реалізація мети наукового форуму була уніфі-кована за такими секційними напрямами: 1) актуальні питання історії мистецької педаго-гіки, 2) підготовка майбутніх учителів мистець-ких дисциплін у контексті сучасних освітніх технологій, 3) розвиток мистецьких компетент-ностей майбутніх вчителів, 4) новітні засоби навчання в мистецькій освіті: проблеми впро-вадження та стандартизації, 5) професійно-творча самореалізація педагога у сучасній на-вчально-виховній практиці.  У роботі конференції взяли участь біля 70 науковців, викладачів вищих навчальних закла-дів, працівники освіти та культури, аспірантів, здобувачів із Житомира, Івано-Франківська, Кам’янець-Подільського, Києва, Львова, Пере-яслав-Хмельницького, Полтави, Славути, Хмельницька.  Із вітальним словом до усіх присутніх звер-нулася голова оргкомітету, ректор ХГПА, заслу-жений діяч науки і техніки України, доктор пе-дагогічних наук, професор, дійсний член Акаде-мії наук вищої школи України І. М. Шоробура.  

Юрій НАЙДА кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва, завідувач предметно-циклової комісії музично-інструментальних дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 
Віра НАЙДА кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва,  член предметно-циклової комісії диригентсько-хорових дисциплін  та вокалу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 

V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  
КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МИСТЕЦЬКОЇ  

ПЕДАГОГІКИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ» 

ПОДІЇ 
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Обрана тематика науково-практичної кон-ференції уможливила науковий диспут щодо подальшого вдосконалення змісту, форм і мето-дів мистецької освіти, обмін теоретичним і практичним доробком у цій сфері. Так, на пле-нарному засіданні учасники конференції обго-ворили цікаві, глибокі, ґрунтовні доповіді уче-них. С. М. Царук – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії та методики му-зичного мистецтва ХГПА розкрила особливості формування професійних якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва в класі постанов-ки голосу. М. В. Ярова – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри шкільної педаго-гіки ХГПА закцентувала увагу на музиці як за-собі музично-естетичного виховання учнів у теорії й практиці початкової школи. Ю. В. Поплавська-Мельниченко – кандидат мис-тецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва ХГПА окрес-лила проблеми музично-естетичного вихован-ня дітей у контексті сучасних тенденцій освіти. Н. С. Ілініцька – кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри теорії та методики му-зичного мистецтва ХГПА, завідувач предметно-циклової комісії фортепіанних дисциплін про-аналізувала питання диференціації в освіті.  За результатами V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання мистецької педагогіки: проблеми теорії і прак-тики» організаційний комітет планує видати матеріали конференції (статті) у періодичному науковому виданні «Актуальні питання мисте-цької педагогіки» який відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1021 від 7 жовтня 2015 року включено до переліку нау-кових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати наукових досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата (доктора) наук в галузі «Педагогічні науки». Усі учасники наукового зібрання отримали програ-ми та були нагороджені сертифікатами конфе-ренції. Глибина обговорюваних питань засвід-чили, що мистецька освіта поступово відроджує свою значущість, бо людині, за природою, влас-тиве прагнення до прекрасного.  

Ю р і й  Н АЙ ДА ,  В і р а  Н А Й Д А  •  V Всеукраїнська науково-практична конференція   «Актуальні питання мистецької педагогіки: проблеми теорії і практики» 
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