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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  
МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ З ПИТАНЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ  
 

У статті доведено необхідність визначення питання збереження здоров’я дошкільників одним 
із пріоритетних аспектів підготовки майбутніх вихователів. Презентовано модель підготовки 
студентів до формування в дітей здоров’язбережувальної компетентності, яка складається з 
чотирьох компонентів: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, процесуального, рефлексивного. 
Розкрито форми і методи навчання студентів.  

Доведено, що цілеспрямована підготовка майбутніх вихователів буде сприяти їхній професій-
ній самореалізації і стимулювати прагнення до здорового способу життя. 

Ключові  слова :  майбутні вихователі дошкільних навчальних закладів, діти дошкільного  
віку, здоров’я, здоров’язбережувальна компетентність, анкетування, спецкурс, інтерактивне  
навчання студентів. Здоров’я підростаючого покоління право-мірно розглядається не лише, як найбільша соціальна цінність, а й вирішальний чинник економічного розвитку, конкурентоспромож-ності держави. Тому на сучасному етапі роз-витку суспільства проблема збереження здо-ров’я дітей є пріоритетним напрямом діяль-ності держави. Незаперечним є факт, що про-відну роль у процесі засвоєння дітьми дошкі-льного віку правил здорового способу життя, формування в них ціннісного ставлення до власного здоров'я відіграють дорослі – їх вчинки, стосунки. Дошкільники схильні на-слідувати поведінку, підтримувати оцінку подій, речей тих людей, які викликають у них любов і користуються авторитетом: батьків і вихователів. Тому дорослі мають володіти певним рівнем знань щодо основ здоров’я, методики формування у дітей ціннісного ста-влення до здоров’я, здоров’язбережувальної компетентності.  Виходячи з вищесказаного, одним із пріоритетних аспектів підготовки майбутніх вихователів у вищих навчальних закладах є питання збереження здоров’я ді-тей дошкільного віку, формування в них здо-ров’язбережувальної компетентності. 

Різні аспекти підготовки фахівців дошкі-льної освіти представлені в дослідженнях сучасних вчених: підготовка вихователів до розвитку мовлення у дітей (А. Богуш, Н. Гавриш, О. Трифонова), підготовка вихова-телів до організації еколого-дослідницької діяльності дітей в природі (Н. Лисенко, З. Плохій, Н. Глухова). Межують з проблема-тикою статті роботи Т. Книш (валеологічна підготовка майбутніх вихователів) і В. Несте-ренко (підготовка майбутніх педагогів до ви-ховання у дошкільників навичок здорового способу життя). Однак проблема підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчаль-них закладів до формування у дітей здоров’я-збережувальної компетентності не була пре-дметом дослідження українських вчених. 
Мета статті – проаналізувати обізна-ність майбутніх вихователів дошкільних на-вчальних закладів у сфері збереження здоро-в’я. Презентувати модель підготовки студен-тів до формування в дошкільників здоров’яз-бережувальної компетентності. Розкрити її структуру. Визначити ефективні форми і ме-тоди навчання студентів, що сприятимуть їхній професійній самореалізації в напрямі 
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збереження здоров’я дошкільників і стиму-люватимуть прагнення до здорового способу життя. Одним із пріоритетних завдань сучасної дошкільної освіти є виховання здорової особи-стості, здатної в повній мірі реалізувати свої фізичні, інтелектуальні, моральні та духовні можливості. Важливою умовою забезпечення зазначеного є відповідна професійна діяль-ність педагогів, яка за визначенням Л. Омель-ченко і О. Омельченко, має бути «спрямована на збереження і зміцнення здоров’я дитини, формування у неї стійкої мотивації на здоро-вий спосіб життя, запобігання негативним впливам навчального процесу» [2, 25]. Необхідність акцентуації на цілеспрямо-ваній підготовці майбутніх вихователів  дошкільних навчальних закладів до здоров’я-збережувальної діяльності, формування у до-шкільників здоров’язбережувальної компете-нтності викликана розумінням того, що педа-гог, який навчає дітей основам здоров’я, має бути взірцем культури здоров’я, компетент-ним у питаннях здоров’язбереження, подава-ти приклад здорового способу життя. «Якщо людина стане носієм ідеї здоров’я як основно-го життєвого пріоритету, то і саме життя буде плідним, здоровим та довготривалим» [3, 88]. З метою підтвердження актуальності про-блеми майбутнім вихователям дошкільних навчальних закладів було запропоновано взя-ти участь в анкетуванні. Аналіз відповідей студентів на 1 запитання анкети показав, що дати визначення поняттям «здоров’я», «компетентність», «здоров’язбережувальна компетентність», «здоровий спосіб життя», «здоров’язбережувальне середовище» їм було достатньо складно. Найбільш повно майбутні вихователі розкрили поняття «здоров’я» і «здоровий спосіб життя», хоч і їх не можна назвати вичерпними. Серед правильних від-повідей на це запитання були такі: «здоров’я» − це «гармонійний фізичний, психічний і ду-ховний стан людини» (32,6%), «позитивне сприйняття життя, відсутність хвороб і душе-вних проблем» (15,6%), «здоров’я − радісна зустріч кожного дня життя» (3%).  Певною мірою розкрили зміст поняття «здоровий спосіб життя» 69,0% респонден-тів. На їхню думку, здоровий спосіб життя характеризується відсутністю шкідливих 

звичок, заняттями фізкультурою та правиль-ним харчуванням.  Поняття «компетентність» було досить складним для розуміння майбутніх педагогів. У більшості випадків (64,3%) вони давали дуже коротку відповідь, обмежували суть по-няття рамками «обізнаність», «знання про щось», «усебічний розвиток». 35,7% респон-дентів взагалі не змогли дати відповідь. Розкриваючи зміст поняття «здоров’я-збережувальна компетентність», 53,5% сту-дентів дали неповну відповідь, пояснивши, що це «знання про те, як треба берегти здо-ров’я», «обізнаність у збереженні здоров’я», «знання про те, якого способу життя треба дотримуватися, щоб не хворіти», «знання за-собів для збереження здоров’я». 16,8% респо-ндентів відзначили діяльнісний аспект ком-петентності. Вони зазначили, що це «вміння застосовувати у житті знання про збережен-ня здоров’я». 29,7% – не змогли пояснити по-няття «здоров’язбережувальна компетент-ність». Сутність поняття «здоров’язбережу-вальне середовище» не розкрили 35,7% опи-таних, оскільки не зовсім його розуміли.  Майбутнім вихователям пропонувалося дати відповіді на блок запитань щодо чинни-ків, які сприяють фізичному, соціальному, психічному і духовному здоров’ю. Найбільш вагомими, за їхніми міркуваннями, чинника-ми збереження фізичного здоров’я (2 запи-тання) є такі: спорт (62,5%), фізичні вправи (85,7%), ходьба (51,8%), харчування (92,8%), активне життя (64,3%), загартування (91,0%), активний відпочинок (51,8%), повноцінний сон (57,1%), довколишнє середовище (26,8%), здоровий спосіб життя (96,4%), гігієнічні на-вички (87,5%), рухливі ігри (44,6%), сонце (69,6%), повітря (85,7%), вода (91,0%), здоро-ва їжа (75,0%) тощо.  Визначити чинники, що мають вплив на соціальне здоров’я (3 запитання), майбутнім вихователям виявилося досить складно. Серед небагатьох чинників були названі такі: реаліза-ція себе як особистості (37,5%), умови життя (57,0%), моральні норми (48,2%), фінансове забезпечення (58,9%), позитивний клімат у сім’ї (55,4%), соціальне середовище (73,2%), здоровий спосіб життя (51,8%), виховання (21,4%) тощо. Однак 32,1% респондентів утри-малися від відповіді на це запитання.  
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Щодо чинників, які сприяють збережен-ню психічного і духовного здоров’я (4 запи-тання), то майбутні педагоги відповіли: ду-шевний спокій (60,7%), повага (51,8%), ком-фортне навколишнє середовище (55,3%), внутрішня гармонія (26,8%), рівновага (42,8%), віра в найкраще (60,7%), виховання (19,6%), тактовні люди навколо (39,3%), все-бічний розвиток людини (42,8%), толерант-ність (75,0%), здорова сім’я (71,4%), взаємо-розуміння (92,8%), позитивні емоції (96,4%), позбавлення себе від негативу (46,4 %), духо-вний саморозвиток (35,7%). Не змогли дати відповідь на це запитання 10,7% опитуваних. Аналіз отриманих відповідей дав змогу дійти висновку, що студенти в більшій мірі володіють інформацією щодо чинників, що сприяють фізичному здоров’ю. Потребує до-даткової корекції їхній рівень обізнаності що-до чинників, які забезпечують збереження соціального, психічного і духовного здоров’я. Відповідаючи на 5 запитання анкети «Які життєві навички сприяють збереженню здо-ров’я?», майбутні вихователі виділили такі: «дотримання режиму дня» (62,5%), «від-сутність шкідливих звичок» (76,8%), «вміння налагоджувати стосунки з людьми» (41,0%), «заняття на спортивних тренажерах» (26,8%), «проведення загартування» (48,2%), «взаємо-розуміння» (16,1%) тощо. Більшість із них та-кож стосується фізичного здоров’я. Як зрозу-міло із наведених прикладів, ніхто з респонде-нтів не визначив увесь комплекс життєвих навичок, які сприяють фізичному, соціально-му, психічному та духовному здоров’ю. Тому одним із напрямів навчання має бути підгото-вка майбутніх вихователів до формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку і безпосередньо жит-тєвих навичок, що сприяють фізичному, соці-альному, психічному і духовному здоров’ю. Корисними для студентів були запитан-ня анкети, що стосувалися методів, які доці-льно використовувати для мотивації дітей на здоровий спосіб життя (6 запитання); надан-ня дітям знань про здоров’я і здоровий спосіб життя (7 запитання); закріплення дітьми здоров’язбережувальних життєвих навичок (8 запитання). Для мотивації дітей вони про-понували використовувати бесіди (64,3%), 

заохочення (41,4%), перегляд відеофільмів (12,9%), приклад дорослих (75,7%), спортив-ні змагання (17,1%), спостереження (7,1%), фізичні вправи (15,7%), загартування (5,7%). Однак 11,4 % майбутніх педагогів не назвали методів, за допомогою яких можна мотивува-ти дошкільників на здоровий спосіб життя. Для надання дітям знань про здоров’я і здоровий спосіб життя, на думку респонден-тів, доцільно використовувати такі методи: бесіди (82,8%), розповіді (75,7%), перегляд відеофільмів (17,1%), читання художньої лі-тератури (64,4%), ситуації (15,7%), дидактич-ні ігри (87,1%), показ ілюстрацій (37,1%), ру-хливі ігри (7,1%). Однак 10,5% осіб утрима-лися від відповіді. З метою закріплення дітьми здоров’язбе-режувальних життєвих навичок, майбутні педагоги пропонували використовувати тес-ти (8,5%), бесіди (21,4%), дидактичні ігри (92,8%), розгляд ілюстрацій (24,3%), сюжет-но-рольові ігри (82,8%), моделювання ситуа-цій (84,2%), фізкультхвилинки (32,8%), зага-ртування (77,1%), розваги (88,5%), спортивні свята (68,6%). Не відповіли на це запитання 12,8% опитаних. Отже, зазначимо, що майбу-тні вихователі певною мірою орієнтуються у тому, які методи доцільно використовувати на кожному етапі формування у дошкільни-ків здоров’язбережувальної компетентності, але наявні знання потребують поглиблення, систематизації і конкретизації.  Проведене анкетування підтвердило пот-ребу у цілеспрямованій підготовці майбутніх вихователів до діяльності з формування в дошкільників здоров’язбережувальної ком-петентності. Ми прагнемо, як зазначає Н. Гавриш, «допомогти людині у процесі роз-витку її особистості накопичити й активізу-вати свою внутрішню енергійну силу для до-цільного використання її на благо себе і ото-чуючих, формування в педагогів нового педа-гогічного мислення. Не зробити за дитину, але активізувати її внутрішні резерви, ство-рити умови для саморуху» [1, 7]. Нами було розроблено модель підготов-ки майбутніх вихователів до діяльності з  формування в дошкільників здоров’язбере-жувальної компетентності, яка складається з таких взаємопов’язаних структурних компо-нентів: 
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– мотиваційно-ціннісного (формування свідомої спрямованості на професійну діяльність з формування здоров’язбере-жувальної компетентності у дітей дошкі-льного віку, усвідомлення майбутнім пе-дагогом ідей збереження здоров’я); 
– когнітивного (наявність системи знань, засвоєння яких забезпечує теоретичну готовність майбутнього вихователя до діяльності з формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності); 
– процесуального (наявність системи умінь, оволодіння якими є необхідним чинником реалізації професійної діяль-ності з формування у дітей здоров’язбе-режувальної компетентності); 
– рефлексивного (здатність проводити ана-ліз, осмислення, самоаналіз діяльності, корекцію результатів власної діяльності з формування здоров’язбережувальної ком-петентності у дітей дошкільного віку). Таким чином, першочерговим завданням підготовки майбутніх вихователів дошкіль-них навчальних закладів є стимулювання у них позитивної мотивації до здоров’язбережу-вальної професійної діяльності, формування у кожного студента ціннісного ставлення до власного здоров’я та здоров’я дітей, усвідом-лення пріоритетності здорового способу жит-тя і сприйняття здоров’язбережувальної ком-петентності як його основи. Вмотивованість майбутніх педагогів проявляється в прагненні до оволодіння методикою формування здоро-в’язбережувальної компетентності у дітей до-шкільного віку, зацікавленості в отриманні нової інформації, бажанні реалізовувати набу-ті знання.  Одним з важливих аспектів підготовки майбутніх вихователів до формування здоро-в’язбережувальної компетентності у дітей до-шкільного віку є опора на їхній життєвий дос-від. Ретроспективний аналіз життєвого досві-ду майбутніх вихователів дає їм можливість аналізувати своє ставлення до здоров’я, влас-ний спосіб життя, підкреслює значимість під-тримки і збереження свого здоров’я та здоро-в’я оточуючих. Однак, ми впевнені, що недо-статньо тільки позитивної мотивації і праг-нення до активізації діяльності з формування у дошкільників здоров’язбережувальної ком-петентності. Ефективність педагогічної діяль-ності у зазначеному аспекті забезпечується також цілеспрямованою організацією системи 

науково-методичної роботи з майбутніми ви-хователями. Вона реалізується за допомогою різноманітних форм і методів навчання сту-дентів: лекцій, бесід, консультацій, семінарів-практикумів, тренінгів, Інтернет-заходів, нав-чально-педагогічних ігор (ділових і рольо-вих), аналізу педагогічних ситуацій тощо. Вирішенню заявленої проблеми також сприяє впровадження підготовленого автором даної статті спецкурсу з підготовки майбутніх вихователів до формування здоров’язбережу-вальної компетентності у дітей дошкільного віку. В рамках спецкурсу студенти опановують теоретичну основу проблеми, вчаться підбира-ти адекватні форми і методи організації освіт-нього процесу з дітьми, спрямованого на фор-мування у них здоров’язбережувальної компе-тентності, організовувати розвивальне сере-довище для закріплення життєвих навичок, які сприяють збереженню фізичного, соціаль-ного, психічного та духовного здоров’я. Спецкурс передбачає світоглядне пере-осмислення пріоритетів у вихованні дітей, спрямовує на розуміння здорового способу життя, існування та діяльності людини в гар-монії з навколишнім світом. Мета спецкурсу – створення умов для  під-готовки майбутніх педагогів до формування в дошкільників здоров’язбережувальної компе-тентності. Завдання спецкурсу: 
– Систематизувати знання щодо: 
– здоров’язбережувального змісту дошкі-льної освіти;   
– методики формування здоров’язбережу-вальної компетентності в дітей дошкіль-ного віку; 
– життєвих навичок, що сприяють збере-женню фізичного, соціального, психічно-го і духовного здоров’я особистості;  
– побудови освітнього процесу в дошкіль-ному навчальному закладі на основі ком-петентісного підходу. 
– Сформувати вміння (навички): 
– розкривати сутність поняття «здоров’я», враховувати вимоги до формування його складових у роботі з дошкільниками;  
– використовувати компетентнісний під-хід в процесі навчання дошкільників ос-новам здоров’я;  
– визначати наявний рівень сформованос-ті здоров’язбережувальної компетентно-сті в дітей старшого дошкільного віку; 
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– формувати у дітей життєві навички, які сприяють збереженню фізичного, соціа-льного, психічного і духовного здоров’я. 
– Посилити мотивацію до: 
– самореалізації; 
– створення здоров’язбережувального се-редовища в дошкільних навчальних зак-ладах; 
– аналізу та рефлексії; 
– креативності; 
– інноваційності. Розкриємо змістове наповнення спецкур-су. Наведемо тематику лекцій, які були запро-поновані майбутнім педагогам: «Компетен-тісний підхід до формування здоров’я дошкі-льників», «Здоров’язбережувальна компетен-тність дошкільників: умови формування», «Ціннісне ставлення до власного здоров’я – основа здорового способу життя», «Життєві навички, необхідні для формування  здоров’я-збережувальної  компетентності  дошкільни-ків». Тема семінарського заняття: «Насичення здоров’язбережувальним змістом різних видів діяльності дітей». Теми практичних занять: «Технології збереження фізичного здоров’я дітей», «Розробка навчальних завдань для фо-рмування життєвих навичок, що сприяють фізичному, соціальному, психічному і духов-ному здоров’ю», «Аналіз форм і методів  навчання, що сприяють формуванню здоро-в’язбережувальної компетентності в дітей до-шкільного віку», «Визначення у дошкільників рівня сформованості здоров’язбережувальної компетентності». Дієвим є проведення семінарів-практи-кумів та тренінгів для ознайомлення студен-тів з методикою формування здоров’язбере-жувальної компетентності в дітей дошкільно-го віку:  
– семінари-практикуми: «Форми організа-ції освітнього процесу з формування в дошкі-льників здоров’язбережувальної компетент-ності», «Різновиди здоров’язбережувальних технологій в сучасній дошкільній освіті», «Здоров’я та фізичний розвиток дитини», «Взаємодія дошкільного навчального закладу і сім’ї в процесі формування здоров’язбережу-вальної компетентності в дітей дошкільного віку». Під час семінарів-практикумів учасники вчаться в доступній формі знайомити дітей з чинниками, що сприяють збереженню здоро-

в’я, добирати доцільні форми і методи роботи з формування у дітей здоров’язбережувальної компетентності, створювати спокійну, добро-зичливу обстановку в групі для збереження психічного здоров’я дітей, спрямовувати бать-ків на забезпечення умов для збереження фі-зичного, соціального, психічного і духовного здоров’я дітей. − тренінги: «Формування у дошкільників здоров’язбережувальних життєвих навичок», «Набуття дітьми досвіду здорового способу життя в різних видах діяльності». – індивідуальні і групові консультації: «Здоров’язбережувальні технології: методичні рекомендації щодо впровадження», «Комп-лексний підхід до оздоровлення дошкільни-ків», «Довірче спілкування: передумови фор-мування позитивних взаємин», «Моделювання емоційно збагачених виховних ситуацій», «Рухлива гра – ефективний спосіб збереження здоров’я дітей», «Здоров’язбережувальний ефект музики» тощо. Навчання майбутніх вихователів було орі-єнтовано на підвищення рівня знань і розши-рення уявлень про здоров’я та його складові (фізичне, психічне, духовне, соціальне); розу-міння специфіки виховання культури здоро-в’я в дошкільників. У студентів формували усвідомлення, що для зміцнення здоров’я ви-хованців дошкільних навчальних закладів не-обхідно будувати навчально-виховний процес у такий спосіб, щоб при цьому цілковито впроваджувався принцип оздоровлення. Таким чином, маємо зазначити, що запро-понована модель підготовки майбутніх вихо-вателів дошкільних навчальних закладів до формування в дітей здоров’язбережувальної компетентності забезпечить їм можливість не тільки засвоїти специфічні знання здоров’яз-бережувального змісту, форми і методи фор-мування здоров’язбережувальної компетент-ності в дітей дошкільного віку, а й навчитися використовувати їх на практиці. Це буде спри-яти їхній професійній самореалізації в зазна-ченому напрямі і стимулювати прагнення до здорового способу життя. Предметом наших подальших пошуків виступає дослідження педагогічних умов фор-мування здоров’язбережувальної компетент-ності у майбутніх вихователів дошкільних на-вчальних закладів. 
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Андрющенко Т. Повышение качества профессиональной подготовки  будущих воспита-

телей дуз по вопросам сохранения здоровья детей  
В статье доказана необходимость определения проблемы сохранения здоровья дошкольников 

одним из приоритетных аспектов подготовки будущих воспитателей. Презентована модель под-
готовки студентов к формированию у детей здоровьесберегающей компетентности, которая 
состоит из четырёх компонентов: мотивационно-ценностного, когнитивного, процессуального, 
рефлексивного. Раскрыты формы и методы обучения студентов.  

Доказано, что целенаправленная подготовка будущих воспитателей будет содействовать их 
профессиональной самореализации и стимулировать стремление к здоровому образу жизни. 

Ключевые  слова :  будущие воспитатели дошкольных учебных заведений, дети дошкольного 
возраста, здоровье, здоровьесберегающая компетентность, анкетирование, спецкурс, интерак-
тивное обучение студентов.  

Andriushchenko T. Improvement of the quality of professional training of future teachers of 
pee on the questions of maintaining children’s health 

The article highlights the most important state problem of nowadays – maintaining and strengthening 
growing generation’s health. It underlines the necessity to determine questions of maintaining preschoolers’ 
health, to form health-keeping competence as one of the priority aspects of future teachers’ training in 
higher educational establishments. The topicality of the above given is proved by the analysis received from 
the results of survey.  

The article presents the model of future teachers’ training as for the formation of health-keeping com-
petence in preschool children. This competence consists of four interrelated structural components: motiva-
tional and valuable, cognitive, procession, reflexive. 

The accent is made on the expediency of organization a system of scientific-methodical work with future 
teachers, which is realized with the help of various forms and methods of teaching students. 

The arguments as for the expediency of involvement of the special course of future teachers’ preparation 
for formation of health-keeping competence in preschool children, prepared by author of the given article, 
are given. It is announced that during the course students will know theoretical background of the problem, 
learn how to choose forms and methods of organization of educational process, aimed on formation of 
health-keeping competence, organize developing environment to strengthen health-keeping life skills. 

It is proved that task-oriented preparation of future teachers for the formation of health-keeping com-
petence in preschool children will facilitate their professional self-realization in the given direction and 
stimulate their ambitions to the healthy way of life.  

Key  words:  future teachers of preschool educational establishments, preschool children, health, 
health-keeping competence, survey, special course, interactive education of students.  Стаття надійшла до редколегії 10.09.2017   
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ГРУПИ ТА РІВНІ МОТИВАЦІЙНОГО ПРАГНЕННЯ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО НАВЧАННЯ  
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  
НА КАФЕДРІ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ  

Стаття присвячена мотиваційним аспектам студентської  молоді щодо оволодіння майбут-
ньою професією за спеціальністю. Визначені групи мотивів навчання та рівні мотиваційного праг-
нення студентської молоді до навчання у вищому навчальному закладі на кафедрі військової підго-
товки із врахуванням особливостей закінчення попереднього навчального закладу та місця прожи-
вання. Ключові  слова:  мотиваційне прагнення, рівень сформованості, студент, кафедра військової 
підготовки, анкетування. На сучасному етапі розвитку суспільства держава потребує висококваліфікованих спе-ціалістів з військової підготовки професійно компетентного, який на високому рівні воло-діє новітніми методиками й технологіями. Головним завданням в цьому виступає підготовка військових професіоналів, ділових людей, здатних реалізувати себе в умовах конкуренції по отриманій спеціальності. Але постає питання у мотиваційному аспекті, що-до навчання на кафедрі військової підготов-ки вищого навчального закладу аналізуючи працевлаштування студентської молоді після закінчення навчання. У сучасних дослідженнях висвітлено різні сторони проблеми формування позитивної мотивації навчально-пізнавальної діяльності у вищих навчальних закладах (Г. А. Мухіна, А. Н. Мечніков, С. В. Бобровицька), виявлено динаміку змін мотивів на різних курсах (Н. В. Бордовська, А. О. Реан, П. М. Якобсон), виділені умови, які сприяють формуванню у студентів позитивної мотивації до навчаль-ної діяльності (Н. П. Волков, С. С. Занюк). Дослідження Л. В. Помиткіної мотивації до навчання та професійної діяльності особи-

стості показали, що студенти 1–3 курсів не мають остаточної впевненості щодо профе-сійного вибору, не володіють навичками про-фесійного та особистісного зростання належ-ним чином [2]. Це означає, що основне стра-тегічно життєве рішення щодо професійного самовизначення остаточно не прийняте і, ві-дповідно, стратегія досягнення ще не вибу-дована. Мета статті: розглянути проблему моти-вації студентів та курсантів кафедри військо-вої підготовки до навчання та визначити чинники, які впливають на формування по-зитивних мотивів навчально-пізнавальної діяльності з метою вироблення стратегії, сис-теми військово-патріотичного виховання; виявити групи та рівні мотиваційного праг-нення до навчання з метою вдосконалення, пошуку засобів підвищення системи військо-во-патріотичного виховання студентської молоді. Для визначення мотивації, мотиваційно-го прагнення студентської молоді до навчан-ня у вищому навчальному закладі на кафедрі військової підготовки, що пов'язана з майбу-тньою педагогічною діяльністю в навчальних 
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закладах освіти, службою у Збройних силах України на різних посадах, нами адаптовано методики на вивчення мотиваційного праг-нення, які запропоновані М. І. Томчуком [3]. За аналогічною процедурою на початковому етапі експерименту розроблено і перевірено на надійність та валідність методику вивчен-ня мотивації студентів до навчання на кафед-рі військової підготовки. На першому етапі методом вільного по-шуку (усного опитування: бесід, інтерв'ю) були виявлені мотиви, які спонукають студе-нтів навчатися на кафедрі військової підгото-вки. Всю сукупність мотивів, залежно від їх змісту, окремо за кожним видом діяльності, було класифіковано у певні групи. Розроблена нами анкета на визначення мотивації навчання на кафедрі військової підготовки включає вербальний (словесний) текст у вигляді закритих мотивів-суджень, з якими майбутній фахівець військової підго-товки може погодитись, приймаючи їх як свою точку зору, чи не погодитись. 
Анкета 

на визначення мотиваційного прагнення 
студентської молоді до навчання  

у вищому навчальному закладі на кафедрі 
військової підготовки Шановні колеги, дайте, будь ласка, відпо-віді на запропоновані ситуації, позначивши потрібні. 

Навчаюся у вищому навчальному закладі 
на кафедрі військової підготовки, тому що: 1. Хочу оволодіти знаннями, навичками з фізичної та військової підготовки, які необхідні для моєї майбутньої педагогі-чної діяльності. 2. Заняття з фізичної підготовки на кафе-дрі військової підготовки дисципліну-ють, формують волю, силу та характер. 3. Хочу піти в Збройні сили України, щоб в майбутньому мати змогу захищати Укра-їну на високому професійному рівні. 4. Кафедра дасть можливість знайти но-вих друзів та товаришів у військовій сфері. 5. На кафедрі військової підготовки вчать-ся всі мої друзі. 6. Лише тому, бо хочу атестат вищої освіти та військове звання про всяк випадок. 7. Це потрібно мені, бо маю бажання бути учителем початкової військової підго-товки, тренером.  

8. Після закінчення навчання отримаю військове звання та продовжити служ-бу в Збройних силах України за контра-ктом тому що ця робота має високу за-робітну плату. 9. Отримую добру професійно-прикладну фізичну підготовку у процесі занять. 10. Для захисту свого народу я повинен ма-ти військові знання, мати відмінну фі-зичну підготовку, вміти володіти збро-єю, навчати цьому учнів в школі, бути зразковим командиром для підрозділу у лавах Збройних сил України. 11. Отримаю військовий квиток офіцера запасу, можу у майбутньому працювати в структурах (Служба Безпеки України, Міністерство Внутрішніх Справ). 12. Отримую підготовку, яка необхідна для моєї майбутньої професії – учитель з початкової військової підготовки. 13. Викладачі кафедри військової підготов-ки для мене – це взірець справжніх чо-ловіків (сильні, вольові, грамотні). 14. Кафедра військової підготовки користу-ється авторитетом серед студентів (викладачів). 15. Кафедра дає можливість не служити у лавах Збройних сил України. 16. Отримую знання з початкової військо-вої підготовки та фізичної культури, планую бути учителем. 17. На кафедрі військової підготовки я фі-зично розвиваюсь та вдосконалюю себе. 18. У мене буде більше шансів та перспек-тиви стати  генералом. 19. У мене родичі військові-педагоги і я хо-чу йти по їх шляху. 20. Хочу бути таким фізично підготовле-ним, як викладачі кафедри військової підготовки та постійно підтримувати свій фізичний стан. 21. Вимагають батьки. 
 Окремо взяті відповіді-судження не є діа-гностичними. Тільки за сукупністю відпові-дей можна визначити структуру мотивації, спрямованість особистості. Студенти вибира-ли ті мотиви, які їм імпонують, але не більше кількості, виділених нами груп. Залежно від того, які мотиви і в якій кіль-кості вибирав для себе студент, ми судили про його індивідуальну мотивацію. На вели-ких виборках студентів визначалась серед-ньостатистична вагомість кожної групи мо-тивів в процентному співвідношенні. Для ви-значення інтервалів мотивації брались до 
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уваги нормальність закону розподілу вибор-ки, їх середня арифметична величина, серед-нє квадратичне відхилення, інші показники. З метою кількісної оцінки мотивації на-вчання кожного студента зокрема і колекти-ву групи в цілому нами розроблена методика по обрахуванню рівнів їх розвитку в балах. Експериментальним шляхом нами виді-лені також сім груп мотивів навчання на ка-федрі військової підготовки. Ними є: 1. Соціально значимі мотиви (усвідомлення студентами суспільної значу-щості військової діяльності, до навчання спо-нукають почуття патріотизму, бажання доб-ре підготуватися до військової діяльності, усвідомлення їх ролі у формуванні готовності до захисту Вітчизни на офіцерських посадах Збройних сил України, чи майбутньої педаго-гічної діяльності в ролі учителя предмету За-хист Вітчизни. 2. Мотиви розвитку, вдосконалення 
своєї особистості, як майбутнього військо-вого чи майбутнього вчителя з предмету За-хист Вітчизни (навчання розглядається сту-дентами як умова, можливість розвитку хара-ктеру, волі, патріотизму, інших якостей осо-бистості необхідних справжньому чоловіку, педагога, захисника України) 3. Мотиви військово-професійної спря-
мованості (простежуються у студентів, що мають стійку орієнтацію на офіцерську служ-бу, службу за контрактом у званні лейтенан-та, по спеціальності, тощо. Ці мотиви взаємо-пов'язані з мотивацією подальшої роботи у загальноосвітніх та військових закладах; 4. Мотиви, пов'язані з плануванням 
майбутньої життєдіяльності (для студента інституту фізичної культури і спорту навчан-ня розглядається, як період, який буде впли-вати на майбутнє кращого життя, оволодіє необхідною майбутньою спеціальністю, після навчання, влаштується на роботу, на яку не приймали до цього (поліція, СБУ); вступить до іншого навчального закладу ін.); 5. Викладач кафедри військової підго-
товки як приклад, взірець для наслідуван-
ня студентами. Цей мотив характеризує рі-вень авторитету викладача кафедри військо-вої підготовки, є показником успішності його педагогічної діяльності. 

6. Престижні мотиви (навчання на кафе-дрі військової підготовки користується авто-ритетом, популярністю серед абітурієнтів, студентів, навчаються мої ровесники. В осно-ві цих мотивів лежить менш усвідомлена пот-реба у вивченні педагогічної справи: конфор-мізм, наслідування інших хлопців тощо); 7. Мотиви-вимоги (мотиви негативного характеру, що свідчать про відсутність інте-ресу студентів до занять, відсутність до вдос-коналення себе, як особи з педагогічною на-правленістю, негативне ставлення до почат-кової військової підготовки і педагогіки в ці-лому. Вчаться на кафедрі військової підготов-ки лише тому, що так того вимагають батьки, беруть участь у спортивному житті кафедри тільки тому, що отримають негативну харак-теристику за навчання, за фізичні нормативи або зовсім не отримають, відсутність стипен-дії, якщо навчається за кошти держави); Результати анкетування аналізувались на якісному і кількісному рівнях. На якісному рівні виявлялись мотиви, які вибирає той чи інший студент або ж група студентів. Встано-влювалась їх кількість, зміст, особливості. На кількісному рівні вираховувалась алгебраїч-на сума балів з усіх вибраних студентом мо-тивів, визначалась їх вагомість, виділялись групи  студентів з різним рівнем розвитку мотивації тощо. Для аналізу мотивації до навчання вико-ристовувались ключі для підрахунків і спосо-би інтерпретації результатів. З метою кількісного та якісного аналізу рівня сформованості у студентів мотивації до навчання занять нами аналогічно до методи-ки, представленої в роботі, розроблені на ос-нові власного експерименту ключ та інтерп-ретація результатів: Ключ для підрахунків: 1-ша група мотивів (1, 8, 15) – +7 балів; 2-га група мотивів (2, 9, 16) – +5 балів; 3-тя група мотивів (3, 10, 17) – +4 бали; 4-та група мотивів (4, 11, 18) – +3 бали; 5-та група мотивів (5, 12, 19) – +3 бали; 6-та група мотивів (6, 13, 20) – +2 бали; 7-ма група мотивів (7, 14, 21) – – 7 балів. Інтерпретація результатів: 24 і більше балів – мотивація висока; 15 – 23 бали – достатня мотивація; 
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6 – 14 балів – низька мотивація; 5 і менше балів – негативна мотивація. Прагнення особистості до навчання, як складне психологічне новоутворення прохо-дить у своєму становленні під впливом різ-них соціальних факторів та ряду складних трансформацій. Паралельно загальному осо-бистісному розвитку студентів, в навчально-му, за змістом діяльності, процесі спілкуван-ня проходить становлення мотивації студен-тів до навчання. В основі його лежить стійко домінуюча система мотивів, потреб особисто-сті, які сприяють концентрації уваги щодо навчальної діяльності. Дана обставина спри-яє розвитку прагнення до наслідування рис, якостей кращих військових педагогів, видат-них учителів, науковців. Інтегральною суб’єктивною оцінкою мо-тиваційного прагнення студентів до навчан-ня, є їх бажання оволодіти знаннями військо-вої справи, захищати Батьківщину. З метою вивчення рівня сформованості до навчання студентів, різних за типом за-

кладу та місцем проживання де вони навча-лися, нами був проведений констатуючий експеримент. Його результати представлені в таблицях Як видно з таблиці 1, у студентів з сільсь-кої місцевості у порівнянні з міськими в два рази менші за вагомістю мотиви-вимоги Як видно з таблиці 1, у студентів різних за своїм соціальним походженням, в групу провідних мотивів до навчання у вищому на-вчальному закладі на кафедрі військової під-готовки входять соціально значущі, мотиви розвитку, вдосконалення особистості та мо-тиви, що зумовлені змістом навчального про-цесу. В групу менш вагомих, другорядних мо-тивів входять мотиви-вимоги та престижні мотиви. З кожним роком навчання у студен-тів все більше знижується вагомість групи соціально значимих мотивів. В структурі про-відних мотивів ця група за вагомістю знахо-диться на другому місці. Це у певній мірі свід-чить про зниження у студентів бажання у майбутньому бути військовим, що може бути 

Таблиця  1  

Залежність вагомості мотивації до навчання у вищому навчальному закладі  
на кафедрі військової підготовки 

Групи мотивів 

Студенти (N = 250) 

Весь загал Село Місто Велике місто 

1 Соціально значимі мотиви 40 (16%) 23 (25,6%) 11 (9,2%) 6 (15%) 

2 Мотиви розвитку, вдосконалення своєї особистості 50 (20%) 21 (23,3%) 17 (14,1%) 12 (30%) 

3 Мотиви військово-професійної спрямованості 60 (24%) 10 (11,1%) 45 (37,5%) 5 (12,5%) 

4 Мотиви, пов'язані з плануванням майбутньої  
життєдіяльності 

40 (16%) 20 (22,2%) 18 (15%) 2 (5%) 

5 Взірець для наслідування 15 (6%) 5 (5,6%) 9 (7,5%) 1 (2,5%) 

6 Престижні мотиви 15 (6%) 6 (6,7%) 5 (4,2%) 4 (10%) 

7 Мотиви-вимоги 30 (12%) 5 (5,5%) 15 (12,5%) 10 (25%) 

Всього студентів 250 90 120 40 

Таблиця  2  

Рівні мотиваційного прагнення до навчання у вищому навчальному закладі на кафедрі  
військової підготовки в залежності від специфіки закінченого навчального закладу (%) 

Рівні мотиваційного прагнення Негативний Низький Достатній Високий та дуже високий 

Вид закінченого навчального закладу % 

(n) 

% 

(n) 

% 

(n) 

% 

(n) 

Середня школа 
(174) 

26,44 

(46) 

38,51 

(67) 

18,96 

(33) 

16,09 

(28) 

СПТУ 

(34) 

20,59 

(7) 

23,53 

(8) 

29,41 

(10) 

26,47 

(9) 

Ліцей 

(42) 

21,43 

(9) 

26,19 

(11) 

30,95 

(13) 

21,43 

(9) 

Всього студентів 

(250) 

24,80 

(62) 

34,40 

(86) 

22,40 

(56) 

18,40 

(46) 
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детерміновано як особливостями організації останньої з боку дорослих, так і певною соціаль-но-економічною ситуацією в освіті, в державі. Виявлено, що у студентів зростає ваго-мість групи мотивів розвитку, вдосконалення особистості. Це свідчить про актуальність по-треб, бажань студентів в розширенні свого світогляду, який необхідний справжньому військовому, про всезростаючу у них потребу у різнобічному розвитку, вдосконаленні осо-бистості. На превеликий жаль, достатньо високу вагомість в групі другорядних мотивів мають мотиви-вимоги, що свідчить в багатьох випа-дках про примусовий характер навчання на кафедрі військової підготовки. З метою вивчення особливостей диферен-ціації студентів на групи з різним рівнем роз-витку мотивації до навчання у вищому навча-льному закладі на кафедрі військової підгото-вки та пошуку шляхів вдосконалення процесу навчання та виховання з ними, нами проведе-но їх тестування та групування. Його резуль-тати наведені в таблицях 2, 3. Як видно з таблиці 2 близько 30% студен-тів, які закінчили середню школу мають низьку та негативну мотивацію до навчання. Серед таких студентів перш за все ті, які соціально пасивні, не мають бажання бути військовим та проходити строкову військову службу в Зброй-них Силах України, не приймають участі в гро-мадському житті вищого навчального закладу. 

Виходячи з даних аналізу результатів, представлених в таблиці 3 простежується, що мотиваційне прагнення до навчання на війсь-кової підготовки виявляється на значно ви-щому рівні у студентів з села у порівнянні з бажаннями підлітків, які навчалися у місті. Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо в наступній статті, де плануємо роз-глянути рівень сформованості особистісних якостей громадянина-патріота (на підставі проведення анкетування та отриманих ре-зультатів). Актуальність обумовлена тим, що в даний час в суспільстві поступово відбувається зміна культурних норм, моральних орієнтирів і цін-ностей, забуваються традиції суспільства. У сучасних дітей і підлітків та студентів недостатньо сформовані якості громадянина-патріота. Дійсно, рішення ряду проблем в житті країни багато в чому залежить від рівня сформованості громадянської позиції у підро-стаючого покоління, потреби в духовно-моральному вдосконаленні, повазі до істори-ко-культурної спадщини України [1]. У суспільстві втрачаються почуття обов'яз-ку і відповідальності перед сім'єю, вчителями, класним колективом, Вітчизною, державою. Тому формування патріотизму у підроста-ючого покоління потребує підтримки, як з боку держави, так і з боку соціальних інститутів. У нашому випадку – з боку кафедри війсь-кової підготовки. 

Таблиця  3  

Рівні мотиваційного прагнення до навчання у вищому навчальному закладі  
на кафедрі військової підготовки в залежності від попереднього місця проживання 

Рівні мотиваційного прагнення Негативний Низький Достатній Високий та дуже високий 

Попереднє місце проживання % 

(n) 

% 

(n) 

% 

(n) 

% 

(n) 

Село 

(90) 

20,00 

(18) 

24,44 

(22) 

26,67 

(24) 

28,89 

(26) 

Місто 

(120) 

22,50 

(27) 

24,17 

(29) 

32,50 

(39) 

20,83 

(25) 

Велике місто 

(40) 

30,00 

(12) 

35,00 

(14) 

20,00 

(8) 

15,00 

(6) 

Всього студентів 

(250) 

22,80 

(57) 

26,00 

(65) 

28,40 

(71) 

22,80 

(57) 
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молодёжи к обучению в высшем учебном заведении на кафедре военной подготовки 
Статья посвящена мотивационным аспектам студенческой молодежи по овладению будущей 

профессией по специальности.  
Определены группы мотивов обучения и уровни мотивационного стремления студенческой 

молодежи к обучению в высшем учебном заведении на кафедре военной подготовки с учетом осо-
бенностей окончания предыдущего учебного заведения и места жительства.  

Ключевые  слова : мотивационное стремление, уровень сформированности, студент, кафед-
ра военной подготовки, анкетирование.  

Bakhtin A., Leleka V. Groups and levels of motivational striving of student youth to study at a 
higher educational institution at the Department of Military Training 

The article is devoted to the motivational aspects of student youth as to the mastering of future profes-
sion in the specialty. The groups of study motives and the levels of motivational striving of student youth as 
to the studying at a higher educational institution at the Department of Military Training, taking into ac-
count the features of the completion of the previous educational institution and the place of residence are 
determined. 

Key  words:  motivational striving, level of formation, student, department of military training, ques-
tionnaire. Стаття надійшла до редколегії 10.09.2017 
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ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ  
У статті висвітлюються концептуальні засадничі положення, що є основою розвитку інклю-

зивного навчання і виховання, визначаються основні підходи до надання освіти дітям з особливос-
тями психофізичного розвитку. Подано визначення таким поняттям як «інклюзія», «інклюзивне 
навчання», «інклюзивна освіта» з точок зору різних вчених та проаналізовано їх. Визначено відмін-
ності між інтеграцією та інклюзією. Охарактеризовано відмінності між синонімічними поняття-
ми: мейнстримінг, інклюзивне навчання. Описано принципи, на яких базується інклюзивна освіта. У 
статті розглядаються особливості інклюзивної освіти дітей з вадами психофізичного розвитку, 
описані у міжнародних нормативних документах. 

Ключові  слова :  інклюзія, інклюзивне навчання, інклюзивна освіта, інтеграція, діти з вадами 
психофізичного розвитку. У сучасному світі постійно відбуваються зміни, спрямовані на демократизацію і гума-нізацію суспільства. Якісні зміни в освіті спрямовані на створення необхідних умов, які будуть сприяти розвитку особистості ко-жної дитини і її самореалізації у житті.  Включення дітей з вадами психофізично-го розвитку в загальноосвітній простір є сві-товою тенденцією. Удосконалення цього про-цесу передбачає врахування всіх індивідуаль-них особливостей дітей із психофізичними порушеннями та створення сприятливих умов для їх розвитку. Політика України в освітній галузі остан-нім часом спрямована на проблеми інтеграції людей з вадами психофізичного розвитку у систему суспільних стосунків. Так, у «Націо-нальній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки» передбачено ряд завдань, спрямованих на оптимізацію освіти дітей з особливими потребами [9]. Зокрема, заплано-вано розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання у навчальних закла-дах різних рівнів дітей з особливостями пси-хофізичного розвитку; пріоритетне фінансу-вання та навчально-методичне і матеріально-технічне забезпечення тих навчальних закла-дів, які надають освітні послуги таким людям. Проблеми освіти дітей із вадами психофі-зичного розвитку розглядають багато  

вчених, як у соціальній, так і спеціальній пе-дагогіці (Л. Гречко, В. Засенко, А. Колупаєва, М. Матвєєва, С. Миронова, В. Синьов, О. Чопік, Л. Фомічова, А. Шевцов та ін.) Існує багато досліджень, присвячених роз-робці змісту й методів навчання різних катего-рій дітей з вадами психофізичного розвитку у системі інклюзивної освіти, зокрема, праці В. Бондар, К. Косової, Н. Компанець, І. Кузави, Г. Кумаріної, О. Кучерук, В. Липи, Н. Савінової, Т. Сак, Є. Синьової, М. Шеремет та ін. Вчені на-голошують на необхідності корекційної спря-мованості навчання таких дітей незалежно від типу закладу; у своїх роботах висвітлюють по-ложення про те, що зміст та засоби корекції обумовлюються специфікою наявного пору-шення, а не формами організації навчання.  На сучасному етапі розвитку педагогічної науки немає єдиного визначення інклюзив-ної освіти, яке б охоплювало всі сторони та особливості цього поняття. Метою статті є визначити понятійно-термінологічне поле інклюзивної освіти. У сучасному освітньому просторі, як свід-чать нормативно-правові документи та нау-ково-педагогічні джерела, існує декілька під-ходів до освіти дітей з вадами психофізично-го розвитку. А. Колупаєва у своєму дослідженні визна-чає такі терміни, що використовуються як 
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близькі за значенням, але не тотожні: мейнс-тримінг, інтеграція, інклюзивна освіта. Вона зазначає, що мейнстримінг передба-чає розширення соціальних контактів між ді-тьми з обмеженими можливостями здоров’я та їхніми однолітками. Здебільшого – це поза-урочна форма спілкування: участь у спільних масових заходах, літніх таборах, клубах за ін-тересами тощо. Проте, таке спілкування хара-ктеризується нетривалістю та обмеженістю [6, 17]. На думку А. Колупаєвої, освітня інтег-рація передбачає надання можливості учням з порушеннями психофізичного розвитку на-вчатися у звичайних класах загальноосвітньої школи, при цьому такі діти мають опанувати програму масової або спеціальної школи, їм надаються усталені освітні послуги [6, 23].  Інклюзивне навчання науковець визна-чає як гнучку, індивідуалізовану систему на-вчання дітей з особливостями психофізично-го розвитку в умовах масової загальноосвіт-ньої школи за місцем проживання [6, 24]. У міжнародних документах, зокрема у Саламанкській декларації про принципи, по-літику та практичну діяльність у сфері освіти осіб з особливими потребами, яка була при-йнята на Всесвітній конференції з питань освіти осіб з особливими потребами у червні 1994 року, зазначається, що «Інтеграція дітей та молоді з особливими освітніми потребами відбувається найкраще в рамках інклюзив-них шкіл, які повинні приймати всіх дітей, не зважаючи на їхні особливості» [10, 7]. Саме цей документ став першим міжнародним до-кументом, у якому вперше подано визначен-ня інклюзивної освіти та наголошено на  не-обхідності проведення освітніх реформ у цьо-му напрямі. Відповідно до Саламанкської декларації, принцип інклюзивної освіти полягає в тому, що всі діти перебувають у звичайних школах, за винятком тих випадків, коли не можна вчинити інакше. У зверненні до всіх урядів наголошується, що пріоритетним з точки зору політики та бюд-жетних асигнувань має бути реформування системи освіти, яке б дало змогу охопити навчанням усіх дітей, незважаючи на індивідуальні відмінності та труднощі; зако-нодавчо визнати принцип інклюзивної освіти [10, 9]. 

На думку білоруських вчених А. Конопльо-вої та Т. Лещинської, інклюзія, на відміну від інтеграції, характеризує більш глибокі проце-си, що відбуваються в суспільстві, тому зосере-димо увагу на таких поняттях як «інклюзивна освіта», «інклюзивне навчання», «інклюзія». У країнах Західної Європи перебудова спеціальної освіти почалась ще у 70-х роках ХХ століття. Зокрема, європейські вчені ви-значили інклюзивне навчання дітей з вадами психофізичного розвитку як основну форму здобуття освіти. У Інтернет-виданні «Вікіпедія» поняття «інклюзивне навчання» подається як «система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права ді-тей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умо-вах загальноосвітнього закладу. Інклюзивні заклади повинні адаптувати навчальні про-грами та плани, методи та форми навчання, використання існуючих ресурсів, партнерст-во із громадою до індивідуальних потреб ді-тей з особливими потребами» [4]. ЮНЕСКО визначає інклюзивне навчання як процес звернення і відповіді на різнома-нітні потреби учнів через забезпечення їх-ньої участі у навчанні, культурних заходах і житті громади та зменшення виключення в освіті та навчальному процесі [8].   Відповідно до концепції розвитку інклю-зивної освіти,  інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних за-кладах на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання, з урахуван-ням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей [5, 3].  Поряд із терміном інклюзивне навчання вчені використовують термін «інклюзія». Англійське дієслово «inclusion» перекла-дається, як включати, мати місце у своєму складі. Тому inclusion є терміном, який відо-бражає новітні погляди не лише на освіту, але й на місце людини з вадами психофізич-ного розвитку в суспільстві. Шеріл Діксон, характеризуючи особливо-сті навчання дітей з вадами психофізичного 
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розвитку у провінції Манітоба (США), харак-теризує інклюзію як філософію, яка є корис-ною для всіх учнів, а не просто розміщення дітей з порушеннями у звичайні класи. Ін-клюзія займається впорядкуванням соціаль-них просторів і наданням усім учням можли-вості навчатися і розвиватися там. У своїх статтях Ш. Діксон стверджує, що успішна ін-клюзивна навчальна спільнота сприяє спів-праці, розв’язанню проблем, самостійному навчанню і критичному ставленню до дійсно-сті усіх членів інклюзивного класу [8]. ЮНЕСКО розглядає інклюзію як динаміч-ний процес, який полягає у позитивному ста-вленні до різних дітей у навчальному середо-вищі, сприйнятті індивідуальних особливос-тей розвитку кожної дитини як можливостей для розвитку, а не як проблеми. Тому, на дум-ку вчених, рух у напрямку інклюзії – це не тільки організаційні терміни, але і певна фі-лософія в освіті [8]. На думку Н. Грозної, інклюзія – це двосто-ронній процес, який передбачає взаємну ада-птацію та готовність шкільного колективу прийняти дитину з особливостями розвитку [1, 27]. У своїх дослідженнях С. Миронова описує інклюзію як політику та процес, що дає мож-ливість усім дітям брати участь у різноманіт-них освітніх та розвивальних програмах. Го-ловний принцип інклюзії вчена визначає та-кий: «Рівні можливості для кожного». Інклю-зія, на її думку, орієнтує педагогів на зміщен-ня акцентів у корекційно-педагогічній роботі з дітьми: об’єктом впливу стає не порушення, а особистість дитини [3, 7–8]. Поряд із інклюзією С. Миронова оперує поняттям «інклюзивна освіта». Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрун-тується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, і передбачає навчання дитини з особливостями психофізичного роз-витку в умовах загальноосвітнього закладу [3, 9]. У дослідженнях І. Кузави встановлено, що інклюзивна освіта – процес забезпечення од-накових прав на одержання освітніх послуг дітьми із різним рівнем психофізичного роз-витку за місцем проживання в умовах загаль-

ноосвітнього закладу. Це передбачає ство-рення сприятливих соціально-педагогічних умов для їхнього подальшого розвитку. Вче-на вказує на те, що педагогічна концепція інклюзивного навчання ґрунтується на усві-домленні природи дитини, досвіду її спілку-вання у певному середовищі. Інклюзивна освіта не є альтернативою спеціальній освіті, а значно розширює її можливості [7,  20]. І. Дичківська характеризує інклюзивну освіту як освіту, яка передбачає особистісно-орієнтовані підходи до кожної дитини, мето-ди навчання з урахуванням особливостей, зді-бностей, психофізіологічних порушень дітей, та представляє гнучку систему, у якій врахо-вані потреби кожної дитини, а також етніч-них, соціальних груп, різного віку, статі [2, 4].  Таким чином, в основі тлумачення вчени-ми терміну «інклюзивна освіта» лежить соці-альна модель розуміння особливостей дітей з вадами психофізичного розвитку, яка трак-тує вади розвитку, як поняття, яке може ево-люціонувати, і є результатом тісної взаємодії між людьми, які мають порушення здоров`я, і бар`єрами, що існують у зовнішньому середо-вищі.  В основу інклюзивної освіти покладена концепція, яка виключає будь-яку дискримі-націю учнів з особливостями розвитку і ство-рює хороші умови для отримання якісної освіти, виховання та розвитку для таких ді-тей. Педагоги та вчені, які впроваджують ос-нови інклюзивної освіти у сучасну школу ви-знають, що кожна дитина може повноцінно навчатися, а певні особливості людей з вада-ми психофізичного розвитку гідні поваги та мають бути джерелом навчально-виховної роботи для усіх учасників навчально-виховного процесу. На основі аналізу корекційно-педагогіної літератури, робимо висновок, що інклюзивна освіта – це освітньо-виховна та корекційно-розвивальна технологія, яка передбачає на-вчання, виховання і розвиток дітей з вадами психофізичного розвитку у звичайному зага-льноосвітньому закладі, де створені відповід-ні умови для забезпечення максимальної ефе-ктивності навчального процесу таких дітей. Для України інклюзивна освіта є педаго-гічної інновацією і в той же час вимогою не 
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лише часу, а й з моменту ратифікації Конвен-ції ООН про права інвалідів – одним із міжна-родних зобов`язань держави. Інклюзивна освіта в Україні базується на принципах, затверджених у Конвенції ООН «Про права інвалідів»: недискримінація осіб з інвалідністю; повне й ефективне залучення їх в суспільство; повага до особливостей та зді-бностей інвалідів; прийняття їх як компонен-та людського різноманіття та частини людст-ва; рівність можливостей; повага до права зберігати свою індивідуальність [8]. Для розуміння сутності інклюзії мають значення чотири ключові аспекти: 1. Інклюзія – це процес, постійний пошук ефективних способів врахування питання багатоманітності. Інклюзія навчає співіснува-ти людей з особливими потребами з їхніми однолітками. 2. Інклюзія спрямована на виявлення й усунення бар`єрів спілкування. Вона передба-чає збір, узагальнення і оцінку інформації з 

великої кількості різних джерел з метою вдо-сконалення освітньої політики і практики, заохочення дітей і дорослих до навчання. 3. Інклюзія створює умови для присутно-сті, участі та досягнень усіх учнів. Термін «присутність» означає місце навчання дітей і те, наскільки регулярно вони його відвіду-ють. Термін «участь» описує якість їхнього навчального досвіду і тому вимагає враху-вання думок тих, хто навчається. Термін «досягнення» стосується не лише результа-тів тестів чи екзаменів, а охоплює також ре-зультати навчання в межах усіх навчальних планів і програм (curriculum). 4. Інклюзія вимагає підвищеної уваги до дітей з вадами психофізичного розвитку, для яких існує вірогідність виключення чи низь-кої успішності [8].  Інклюзія як освітня концепція постійно активно розвивається, і є важливою для фор-мування політики й стратегій, спрямованих на усунення причин і наслідків дискриміна-ції, нерівності та виключення. 
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Береговая М. И. Понятийно-терминологическая основа изучения инклюзивного 

образования 
В статье освещаются концептуальные основные положения, являющиеся основой развития 

инклюзивного обучения и воспитания, определяются основные подходы к оказанию образования 
детям с особенностями психофизического развития. Даны определения и проанализированы такие 
понятия как «инклюзия», «инклюзивное обучение», «инклюзивное образование» с точек зрения 
разных ученых. Определены различия между интеграцией и инклюзией. Охарактеризованы 
различия между синонимичными понятиями: мейнстриминг, инклюзивное обучение. Описаны 
принципы, на которых базируется инклюзивное образование. В статье рассматриваются 
особенности инклюзивного образования детей с нарушениями психофизического развития, 
которые описаны в международных нормативных документах. 

Ключевые  слова :  инклюзия, инклюзивное обучение, инклюзивное образование, интеграция, 
дети с недостатками психофизического развития 
 

Beregova M. Conceptual and terminological basis for the study of inclusive education 
The conceptual framework that forms the basis of the development of inclusive education and education 

covers in the article. The main approaches to the provision of education for children with peculiarities of 
psychophysical development define in the article. The author is defined the definition as «inclusive», 
«inclusive education» from the point of view of different scientists 

Inclusion is a process, a constant search for effective ways to take into account diversity. Inclusion 
teaches co-existence of people with special needs with their peers. 

Inclusion requires increased attention to children with mental retardation, for which there is a possibil-
ity of exclusion or poor performance. 

Inclusive education is an educational and correction-developing technology, which involves the educa-
tion, upbringing and development of children with mental and physical defects in a regular general educa-
tion institution, where appropriate conditions are created to ensure the maximum effectiveness of the edu-
cational process of such children. 

The article deals with the peculiarities of inclusive education of children with mental and physical de-
fects, described in international normative documents. 

Inclusive education in Ukraine is based on the principles approved by the United Nations Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities: non-discrimination of persons with disabilities; full and effective in-
volvement of them in society; respect for the characteristics and abilities of the disabled; accepting them as 
a component of human diversity and of humanity; equality of opportunity; respect for the right to maintain 
their individuality. 

Key  words:  inclusion, inclusive education, integration, children with disabilities in psychophysical 
development. Стаття надійшла до редколегії 17.09.2017  
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ДІАГНОСТИКА НЕГАТИВНИХ ПРОЯВІВ ЕМОЦІЙ  
ЗА МАЛЮНКОВИМИ МЕТОДИКАМИ У МОЛОДШИХ  

ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 
 

У статті представлені результати дослідження стану агресії у молодших школярів з пору-
шеннями мовленнєвого розвитку. За результатами підсумкового аналізу науково-методичних 
джерел було виділено три види та шість підвидів агресії та визначена їх симптоматика: саморе-
гульований вид агресії вмістив контрольований і змагальний підвиди; прихований – захисний і де-
пресивний; поведінковий – демонстративний і фізичний. Виявлено особливості агресії та рівень її 
прояву в дітей із нормальним психофізичним розвитком, із фонетичним недорозвиненням мовлен-
ня (ФНМ), фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення (ФФНМ) та нерізко вираженим 
недорозвиненням мовлення (НЗНМ). 

Ключові  слова :  агресивний стан, види агресії, підвиди агресії контрольована агресія, змага-
льна агресія, захисна агресія, депресивна агресія, демонстративна агресія, фізична агресія. Для дослідження неусвідомленого стану агресії ми використали низку проективних малюнкових методик: «Малюнок неіснуючої тварини», «Малюнок моєї сім'ї», «Малюнок мого класу». Але в «оригінальному» вигляді, за допомогою них вивчали неусвідомлені психічні властивості особистості всесторон-ньо, що не відповідало меті дослідження. То-му нами була проведена вузьконаправлена їх модернізація,  завдяки чому було виділено лише ті ознаки, що підтверджували в дослі-джуваних дітей наявність агресії. Дані мето-дики були апробовані в умовах загальноосві-тньої школи, при дослідженні учнів молод-ших класів: з нормальним та порушеним мов-ленням.  На основі аналізу науково-теоретичних джерел нами було визначено, що малюнок дитини може вміщає безліч ознак, які вказу-ють на той чи інший підвид агресії. Які ми спробували, окремо один від одного, описати за виконаними малюнків дітей у різних аспе-ктах дослідження та продемонструвати на прикладі. Що у подальшій роботі надало мож-ливість по кожному підвиду агресії зробити доповнення до складеного нами, на основі аналізу наукових праць (Р. Бернса, Дж Бука, Вульфа, М.З. Друзкевич, Д. Ділео, С. Кауфмана, 

Л. Кормана, М. Люшера, К. Маховера, С. Розен-цвейнг, Д. Скот, І. А. Фурманов, В. Хьюлса, В. Амен, А. Басс і А. Даркі, М. Доркі, С. Розенц-вейнга, P. Темл, О. Романова, І. Фурманова), якісного аналізу. Результати аналізу особливостей вико-нання молодшими школярами проективних малюнкових методик, доводять, що учні з вадами мовлення а саме ФНМ, ФФНМ, НЗНМ у своїх малюнках використовували більш агре-сивні ознаки, за скритим та поведінковим 
видами агресії ніж їх однолітки з нормаль-ним психофізичним розвитком, які віддавали перевагу саме саморегулюючому виду агре-сії. Також, у великої кількості робіт дітей з ПМР, нами визначені деталі яки відносились до змагального, захисного та демонстрати-
вного підвиду агресії. У свою чергу, учні з но-рмальним мовленням віддавали перевагу 
контролюючому, змагальному, демонстра-
тивному підвидам агресії. В нашій роботі, за малюнковими методи-ками, ми розглянули види агресії молодших школярів за їх підвидами в прогресивному зрості від менших проявів агресії до більших. Такім чином,  одним з позитивних підвидів агресії у нашій класифікації являвся контро-
люючий підвид. За показниками результатів 
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дослідження найбільше він застосовувався у малюнках дітей з нормальним мовленнєвим розвитком. Це характеризувалось тим, що мовлення даної категорії молодших школя-рів є основним регулятором їх поведінки. На другому місті, своїми негативними емоціями намагалися керувати учні з ФФНМ, які не значно відставали від показників норми. За ними, набрали середні результати – діти з ФНМ, і найменше ознак за контрольованою агресією накопичили молодші школярі з НЗНМ. Наявність даного підвиду агресії найкра-ще проявлялась у малюнках  зображення яких знаходились тчуть вище низу аркушу паперу, з використанням чітких, рівномірних та гнучких ліній, з переважанням зелених кольорів. Що характеризувало у особистос-тях відчуття впевненості, самоконтролю, емоційну рівновагу та гнучкість вольових якостей. За змістом, малюнки були добре промальовані, прикрашені погодними яви-щами, або деталізовані у сфері одягу. Струк-тура зображення визначала пропорційність усіх улюблених героїв за різним родом їх дія-льності та позитивним настроєм і адекват-ною поведінкою. Позначені деталі у малюн-ках характеризували дітей з почуттями влас-ної гідності, внутрішнього спокою, рівнова-гою при розподілі своїх сил,  емоційною лабі-льністю та стабільністю, стійкою тенденцією до діяльності, що піддається обміркуванню, плануванню та здатністю активної реалізації своїх замислив, а також  з завищеними вимо-гами як до самої себе, так і до оточуючих її людей.  Так наприклад, зображуючи свою сім’ю учні, в малюнках яких переважав даний під-вид агресії, намагалися показати своїх рідних у доброму, веселому настрою, у активній дія-льності. Зазвичай малювали їх на природі, де світило, і навіть у де яких, посміхалося сонце. Результати аналізу малюнків показують, що улюблені члени сім’ї у дітей намальовані перші, з ліва, вони вище та крупніше від ін-ших членів родини. Деталі малюнка виконані добре. У більшості дітей даного підвиду улю-бленим персонажем були матері, які викону-вали функції лідера у сім’ї. Вони являлися прикладом для наслідування, їх думка у ро-

дині була провідною. Другу, не менш важли-ву, роль у сім’ї діти віддавали татусям, їх вони малювали поруч з матерями, але недуже яск-равими та не великими за розміром. Що вка-зувало на те, що вони налаштовані оптиміс-тично, ведуть себе активно, весело, енергій-но, з задоволенням проводять свій вільний час зі своїми дітьми у спілкуванні та розва-гах. У братів та сестер претендування  на лі-дерство у сім’ї не дуже відчутне, на це вказу-вали такі особливості у малюнках як зобра-ження їх поруч з улюбленими членами сім’ї, тому у дітей вираженої агресії в них не спо-стерігалось. Деяка частина дошкільників у своїх малюнках  визначну роль відводила ді-ду і бабусі, вони намальовані поряд з самою дитиною, що говорило про повагу і довіру дітей до старшого покоління. Самі діти, у сім’ї  почували себе захищеними, упевненими в собі, доброзичливо відносились до оточую-чих, уміли підтримувати контакти з іншими людьми. Вони  вірять у себе, що дозволяло їм бути незалежними, самостійними, впевнени-ми у своїх діях, що робить їх більш сприйнят-ливими і відкритими новому досвіду. Слідкуючим, за великою кількістю агре-сивних ознак, у дітей з ПМР визначається за-
хисний підвид агресії. Найбільше він перева-жав у дітей з ФФНМ, на другому місті за кіль-кістю набраних ознак – у школярів з ФНМ та НЗНМ, і найменше визначався у дітей з нор-мальним мовленнєвим розвитком. Малюнки учнів, що визначали захисний підвид агре-
сії. розташовувались у кутку, або висіли у простору, їх персонажі були промальовані тонкими, перерваними з різними натисками лініями, часто підтиранні гумкою та понов-ленні, їх визначний колір залишався, перева-жно – жовтим. Зміст та структура малюнка визначались банальністю, відсутністю твор-чих здібностей. Зображені герої у більшості «складені» з геометричних фігур, мали відчи-нений рот без губ та язика, руки або лапи  заховані за спину, іноді прижаті до тулуба. Виділені за малюнками ознаки агресії харак-теризували у дітей низьку активність, скри-тість, острах, підвищену тривожність та  замкнутість в оточуючому їх середовищі. За-нижений рівень самооцінки та почуття непо-вноцінності призводять до невпевненості у 
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своїх силах, боязливості приймати рішення та брати на себе відповідальність, тому за частую, реалізація їх ідей залишається лише на рівні мрій та фантазій. 
Депресивний підвид агресії є одним з найнижчих показників, який за ознаками аг-ресії проявився у однаковій пропорції у всіх категоріях молодших школярів. Малюнки, що зазначали даний підвид агресії були викона-ні у нижній частині аркушу паперу, з недоста-тньою деталізацією, з нечіткими, слабкими майже павутинними лініями, з переважним використанням коричневих кольорів, а та-кож малювання деталей звичайною ручкою, або простим олівцем. Зображення часто сти-ралось гумкою без подальшого поновлення, іноді, діти відмовлялись малювати запропо-нованих за завданням героїв. Голова у персо-нажів намальована в профіль, де коли в ан-фас, рот замальований або відсутній, руки або лапи не позначені або прикриті одягом. Набрана кількість ознак агресії за малюнка-ми характеризується невпевненістю у собі, низькою самооцінкою, пригніченістю, нері-шучістю, відсутністю тенденції до самоствер-дження, що розкривається у незацікавленості своїм положенням у суспільстві. Психологіч-ний захист такої особистості проявляється у замкнутості, слабкості, підозрілості, скритос-ті, несприйнятливості, недовірливості. В неї виражена обережність, боязливість, пасив-ність у прийнятті рішень, нестійкість на-строю, переважна схильність до тривожності, емоційних переживань, і фізичного диском-форту, а також неприємних хворобливих від-чуттів та страху.   Прикладом депресивної агресії є зображу-вальні учнями неіснуючі тварині, які виконані на примітивному рівні: без голови, і її функці-ональних частин: вух, очей, роту, або познача-лися дуже маленькими та непропорційними. Розмальовуванні персонажі, як правило, мали коричневі, оранжеві кольорі, виконані тонки-ми лініями звичайним простим олівцем або ручкою. Герої часто стиралися гумкою, і потім не поновлювалися. Розміщували тварин у ни-жній частині, у кутку, або у самому верху ар-кушу паперу, що свідчило про нерішучість, невпевненість у власних силах, незадоволе-ність та низький рівень самооцінки.  

Наступним, за більшістю набраних ознак агресії є демонстративний підвид  агресії. За однаковою кількістю визначених деталей, що його позначають, він спостерігався у мо-лодших школярів без мовленнєвих патології, з ФНМ та НЗНМ, і найменше використовував-ся у дітей з ФФНМ. Його показники розкрива-ли малюнки, зображення яких знаходились у верхньому краю аркушу паперу, займали усю сторінку, були промальовуванні товстою пе-рерваною штриховкою та відрізнялись відті-нками червоних кольорів. Голови персонажів були промальовані в анфас, виділені великі вії, відчинений або усміхнений рот, іноді з язиком. Як правило, персонажі прикрашені декоративними не функціональними части-нами, мали полегшену опору та знаходились біля поважних, сильних персон. Також, визна-чались  малюнки у яких герої мали примітив-ний вид зображення,  або на яких не було  видно одягу. Такій підвид агресії за якісним показником характеризував дитину як егоце-нтричну особистість, яка мала значно зави-щений рівень своєї самооцінки, що не завжди визнавалось зі сторони оточуючих її людей. Завишення власної значущості призводило до емоційної неврівноваженості, імпульсив-ності, безконтрольності, впертості та амбіціо-зності. А підвищена активність таких учнів визивала сильне почуття суперництва, самос-твердження та бажання зайняти авторитетне місце у своєму оточені. Їм також були прита-манні якості, що характеризували наполегли-вість, оптимістичність, веселість і балаку-чість. У колективі вони шумні, нестримані, прагнули охопити різноманітні сфери діяль-ності, щоб звернути на себе увагу та отрима-ти схвалення від оточуючих їх людей.  Самим сильним показником агресії явля-ється підвид фізичної агресії. Молодші шко-лярі, з різних мовленнєвих категорій, у своїх малюнках використали ознаки фізичної агре-сії найменше, ніж ознаки інших підвидів. Але і за малими показниками лідерами у даному підвиді агресії становляться школярі з ФНМ, наступними є діти з нормальним мовленнє-вим розвитком та з НЗНМ, і найнижчу кіль-кість ознак набирають учні з ФФНМ.  Деталі фізичної агресії у малюнках, спо-стерігались у намаганнях змінити правила 
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завдань, яке було поставлено експеримента-тором це – розподілити свій малюнок за вер-тикаллю, або вийти за рамки стандартизова-ного аркушу паперу. Лінії у малюнках занад-то товсті та протяжні, з перевагою чорних, сірих кольорів. У змісті та структурі – визна-чається перебільшеність гострих кутів, ши-пів, наростів, а також вуглуватість персона-жів та їх величезний розмір. Їх малюнкові ге-рої проявляють негативні емоції, в них дета-лізовано промальовані зуби, довгі руки, зжаті кулаки або пальці з нігтями, у де яких відсут-ні очі, вуха або рот. Ознаки даного підвиду агресії характеризують особистість з висо-кою самооцінкою та рівнем домагань, з пре-тензіями на визнання та схильністю до не-контрольованих роздратувань та нападів. Дитина категорично не сприймає інформа-цію та думки оточуючих, проявляє байду-жість до почуттів інших, вона у постійній бо-йовій готовності до опротестувань у відпо-відь на засудження. Як правило, для розв’я-зання любих  конфліктних ситуацій викорис-товує свою авторитетну силу.  Отже, апробація проективних малюнко-вих методик показала, що при дослідженні дітей молодшого шкільного віку з нормаль-ним та порушеним мовленнєвим розвитком, виникають певні труднощі які характеризу-валися тим, що по-перше були діти які відмо-влялись виконувати запропоновані нами за-вдання аргументуючи це тим, що не вміють малювати. По-друге, аналіз малюнкових ро-біт доводить, що дівчата малювали набагато краще ніж їх однолітки хлопці, тому зазначе-ні характеристики агресії  не завжди співпа-дали з особистістю таких учнів. Дане припу-щення також було зазначено у роботах нау-ковця минулого століття Л. Бендер, який пи-сав, що дитина яка погано малює має просто недостатнє представлення про своє тіло. І тому, діти, одного віку з рівними інтелектуа-льними можливостями могли малювати своїх героїв по-різному. І щоб краще розрізнити емоціональні розлади необхідно спочатку, 

розвити у таких дітей поняття про власне тіло. Не зробивши цього вони і надалі будуть сприймати оточуюче їх навколишнє у скрив-леному вигляді [1].  По-третє, при використані методики «Неіснуюча тварина», молодші школярі, з різ-ним мовленнєвим розвитком, не могли читко визначити поставлене перед ними завдання. Що має бути намальоване? Персонаж з муль-тфільмів, казок, або звичайна модернізована тварина? Тобто, дана невизначеність приво-дила дітей до того, що вони малювали стере-отипи знайомих їм героїв, тварин, банально прикрашували та проводили їх маскіровку. Наприклад, домальовуючи коту вуха більшо-го розміру, або розкрашуючи зайця у ярко-оранжевий окрас та інше.  Аналіз дитячих малюнкових робіт, дово-дить що у більшості дітей початкових класів з нормальним мовленнєвим розвитком, уява сформована ще недостатньо добре, і у проце-сі навчальної діяльності потребує подальшо-го свого розвитку [2, 3, 4]. А подібна пробле-ма у дітей логопатів, вказувала на те, що не-дорозвиток їх мовлення має значний вплив на діяльність психічних процесів, у тому чис-лі на і на творчий підхід у малюванні [5, 6].   Тому, у нас виникла необхідність сформу-вати новий тип методики, який би ґрунтува-вся на вікових особливостях учнів молодших класів, а саме застосування у діагностиці аг-ресії наочного матеріалу. Такім чином, на ос-нові аналізу практичних літературних дже-рел була складена нова модифікована «Сюжетно-ситуативно-ілюстрована» методи-ка, яка дала можливість нам визначити вид та підвид неусвідомленої агресії у молодших школярів з нормальним та порушеним мов-леннєвим розвитком. Дитина за даною мето-дикою мала можливість, на власний розсуд, обрати ті ілюстровані картинки, які би про-довжували агресивну дію у визначеній ситуа-ції. Що значно полегшувало процес дослідни-цької роботи, і наближало до визначеної ме-ти нашого наукового дослідження.  
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Белова Е. Диагностика негативных проявлений эмоций по рисуночным методикам у 
младших школьников с нарушениями речи 

В статье представлены результаты исследования состояния агрессии у младших школьников 
с нарушениями речевого развития. По результатам итогового анализа научно-методических ис-
точников было выделено три вида и шесть подвидов агрессии и определена их симптоматика: 
саморегулирующийся вид агрессии вместил контролируемый и соревновательный подвиды; скры-
тый – защитный и депрессивное; поведенческий – демонстративный и физический. Выявлены осо-
бенности агрессии и ее проявления у детей с нормальным психофизическим развитием, с фонети-
ческим недоразвитием речи (ФНМ), фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНМ) и 
нерезковыраженным недоразвитием речи (НЗНМ).  

Ключевые  слова: агрессивное состояние, виды агрессии, подвиды агрессии контролируемая 
агрессия, соревновательная агрессия, защитная агрессия, депрессивная агрессия, демонстратив-
ная агрессия, физическая агрессия.  

Belova O. Diagnosis of negative manifestations of emotions by drawing techniques in younger 
schoolchildren with speech disorders 

This article introduced the results of studies of aggression in early elementary school kids. According to 
the results of the summary of the scientific methods there have been discoveries of three types of aggression 
and six pro-types of aggression and also their symptoms: self-controlled types of aggression includes con-
trolled and completed pro-types of aggression; hidden type – protective and depressed ; behavior type – de-
monstrative and physical. There have been discoveries of sides of aggression and a level of aggression shown 
in kids with normal physical and psychological development and also in kids with phonetic underdevelop-
ment of speech and also with signs of slightly underdevelopment of speech. Also there was a comparison of 
specific signs of aggression in 3 subjects: «I am an individual», «I am in a family», «I am in a social mind». 

It has been determined that the relationship between the level of underdeveloped speech and a special 
appearance of different kinds of aggression in determination of early elementary school kids with normal 
speech development, phonetic underdevelopment of speech, and slightly underdevelopment of speech. A gen-
eral level of aggression in kids of early elementary school with normal speech development and also with the 
deviation of speech development have been studied.  

Keywords:  aggression, aggressive kinds and types of aggression, controlled aggression, competitive 
aggression, protective aggression, depressive aggression, demonstrative aggression, and physical aggres-
sion.  Стаття надійшла до редколегії 10.09.2017  
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АНАЛІЗ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  
ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ  

В ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ 
 

У статті розглянута проблема розвитку здібностей дитини у дошкільному віці в працях відо-
мих учених. Зосереджена увага на актуальності та ступені розробленості досліджуваної пробле-
ми.  

Приділяється увага впливу одержаної в дитинстві освіти на досягнення в майбутньому знач-
них успіхів у різних галузях науки і мистецтва. Аналіз праць науковців дозволив узагальнити трак-
тування категорій: «задатки», «здібності», «обдарованість». Наголошується, що вроджені задат-
ки дитини можуть бути реалізовані лише в активній життєдіяльності індивіда, у сприятливому 
середовищі, під впливом правильного виховання і навчання.  

Ключові  слова :  дошкільний вік, задатки, інвенції, розвиток здібностей. Одним із стратегічних напрямів процесу державотворення в Україні на сучасному етапі є реформування системи вищої освіти. Основ-ні завдання щодо її розбудови і докорінного оновлення визначені Законом України «Про освіту», Указом Президента України «Про ос-новні напрями реформування вищої освіти в Україні», національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ століття), іншими документами. «Розбудова системи освіти, її докорінне рефо-рмування, – наголошується в національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття), – мають стати основою відтворення інтелекту-ального, духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної науки, техніки, культури на світо-вий рівень, національне відродження, станов-лення державності та демократизації суспіль-ства в Україні». Національна доктрина розвитку освіти (Україна у ХХІ ст.) визначає головну мету дія-льності дошкільних закладів, яка полягає у створенні умов для розвитку і самореалізації кожної особистості [1, 3]. У державній програмі виховання і навчан-ня дітей від трьох до семи років «Дитина» (2003 р.) окреслені основні завдання дошкіль-ного закладу, серед них – забезпечення умов повноцінного розвитку дитини для вихован-ня творчої особистості [2].  

На думку українських дослідників, в осно-ву формування особистості повинні лягти, передусім, ідеї гуманістичної парадигми осо-бистісно орієнтованої освіти та виховання, мета якої полягає в тому, щоб знайти, підтри-мати, розвинути здібності дитини, закласти в неї механізм самореалізації особистості.  Постановка завдання – аналіз розв’язання проблеми розвитку здібностей дитини у до-шкільному віці в працях вітчизняних учених. Проблемою розвитку здібностей у дітей займаються вчені України та країн зарубіжжя (Ш. Амонашвілі, І. Волощук, О. Кульчицька, Н. Лейтес, М. Лещенко, Н. Ліфарєва, О. Музика та ін.) Значну роль цьому питанню приділяли К. Ушинський, В. Сухомлинський, О. Захаренко. На сучасному етапі дослідження проблем дитинства здійснюють українські вчені А. Бо-гуш, Л. Варяниця, С. Литвиненко, Т. Поніман-ська та ін. Поряд з цим Л. Артемова, Д. Богоявленсь-ка, М. Матюшкін, М. Подьяков, О. Проскура, К. Щербакова, Г. Щукіна та інші підкреслюють виняткову важливість «пізнавальної діяльно-сті» у розвитку особистості, хоча залишається значна кількість не визначених перспектив-них засобів, які стимулюють як загальний ро-звиток особистості, так і її пізнавальну актив-ність [3, 1].  
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Незважаючи на розширення зазначених напрямів досліджень, проблема розвитку зді-бностей особистості дошкільника не знайш-ла належної науково-методичної розробки. Очевидними є суперечності, зокрема: ідеєю нової філософії освіти, яка визнає за дитиною право бути самою собою і традиційною педа-гогічною позицією ставлення до  дітей пере-важно як до об'єктів виховного впливу [4, 3].  Н. Ліфарєва у навчальному посібнику «Психологія особистості», встановлюючи  роль дитинства у становленні особистості, зазначає, що у ранньому дитинстві особистіс-ні риси формуються в результаті взаємодії генотипу і середовища, а потім розвиваються вже на основі соціально-психологічних зако-нів. «У дошкільному віці оформлюються зада-тки, проте сенситивний період розвитку здіб-ностей на їх основі продовжується аж до за-кінчення школи» [5, 56]. В. Маляко та О. Музика, досліджуючи зді-бності, творчість і обдарованість, відзнача-ють, що задатки – це вроджене утворення, а здібності – набуте. Відпочатку, здібності – це не причина успішності людини в діяльності, а наслідок розвитку задатків у діяльності. Включаючись у діяльність, суб’єкт мобілізує свої задатки, які переструктуровуються, сплавляються і створюють якісно нове утво-рення – здібності [6, 37]. Тлумачення понять «задатки», «здіб-ності» розвивається в роботах Н. Лейтеса, який зазначає: «Вродженими можуть бути тільки передумови, або задатки здібностей, а те, які ж здібності розвинуться і якою мірою – залежить від конкретно-історичних умов, від змісту життя, від того, в які види діяльності буде включена зростаюча людина. Саме взає-модія дитини з тим, що її оточує – оволодіння мовою, засвоєння і застосування накопиче-них поколіннями людей знань, умінь – дже-рело формування у неї на основі загальних можливостей людського мозку і індивідуаль-них задатків різноманітних здібностей. З по-няттями «здібності», «обдарованість» не по-винне пов'язуватися уявлення про готовий дар природи: – тільки передумова, одна з умов розвитку психічних властивостей. Фор-мування, розвиток здібностей – це обов'язко-во залучення до занятть, багатств культури, це праця дитини, її наполегливість, захопле-

ність справами. І, звичайно, дуже багато що залежить від вихователя: чи зуміє він вчасно підтримати, спрямувати, надихнути дитину. Ніякі задатки самі по собі ще не зумовлюють його майбутнє» [7, 104–105]. У практиці вихователів дошкільних на-вчальних закладів прийнято здебільшого на-давати схвалення за точне відтворення дити-ною заданого зразка діяльності, а не за його відмінності (творчі дії). Однак однією з умов розвитку творчих здібностей дошкільників у продуктивній діяльності є визнання та схва-лення дорослими не лише наслідувальних, але й творчих дій. Вчені припускають, що ро-звиток творчості та творчих здібностей до-шкільників здійснюється на основі ціннісної регуляції наслідування. Результати досліджень В. Моляко та О. Музики свідчать, що усвідомлення дошкі-льниками випадкових продуктивних інвен-цій та подальше цілеспрямоване їх викорис-тання для отримання творчого результату є одним із механізмів розвитку творчих здіб-ностей у наслідуванні. Виявлено, що випад-кові інвенції виникають на будь-якому етапі оволодіння діяльністю внаслідок нездатності дошкільників точно відтворити дії доросло-го. Однак, якщо на початкових етапах освоєн-ня діяльності діти орієнтуються на насліду-вання дій дорослого та відкидають випадкові інвенції, то при досконалому виконанні за-вдання інвенції викликають інтерес як самої дитини, так і ровесників. У результаті кілька-разового успішного включення випадкових інвенцій у зміст діяльності діти усвідомлюва-ли їх ціннісність як засіб отримання визнан-ня за творчий результат. Досконалість наслі-дувальної діяльності в поєднанні зі здатніс-тю до усвідомленого цілеспрямованого вико-ристання інвенцій як засобів творчості є свід-ченням формування творчої спрямованості та одним із ключових показників розвитку творчих здібностей особистості. Вчені вважа-ють, що ознакою обдарованості дошкільни-ків є рефлексія власних здібностей та можли-вості їх розвитку, усвідомлене розмежування власних та наслідувальних дій, усвідомлення перенесення наслідувальних та інвенційних дій. Рефлексія як один із механізмів регуляції діяльності вимагає достатньо високого рівня розвитку абстрактного мислення, оскільки 
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передбачає «відсторонення» від власних про-цесів [6, 56–61]. І. Волощук підтримує думку названих учених. Він вважає, що людина народжується з певними інтелектуальними задатками, які проявляються у формі загальних та спеціаль-них здібностей, що інтелектуальні задатки проростають у формі аналітичних та синте-тичних здібностей індивіда. Аналітичні здіб-ності особистості є основою пізнавальної дія-льності, запорукою його успішного навчання. Синтетичні здібності відповідають за ство-рення нових ідей і є основою творчої діяль-ності особистості [8, 119]. Концепції вказаних учених досить ґрун-товні.  Ми відмічаємо, що в результаті розвитку здібностей у характері дитини раніше закла-даються такі риси як доброта, чуйність, пра-цьовитість тощо. Вони формуються і закріп-люються в іграх дітей, у доступних видах пра-ці – це у ранньому і дошкільному дитинстві. Закріплюються ті риси у характері дитини цого віку, які постійно підкріплюються. Слід також зазначити, що обдаровані діти у віці приблизно чотирьох років характеризуються раннім розвитком, доброю пам’яттю, швидко накопичують словниковий запас, проявля-ють інтерес до певних занять. Тобто вже в дошкільному віці у них формуються ознаки обдарованості, творчості. Більшість дослідників (Д. Богоявленська, Н. Лейтес, К. Роджерс, І. Якиманська та ін.) розглядають поняття «обдарованість» крізь призму мотиваційних, емоційних, індивідуа-льних та інших особистісних якостей. У процесі аналізу праць учених – педаго-гів, психологів – виявилися різні підходи до проблеми особливостей обдарованості, на основі чого можна висновити, що обдарова-ність дитини – це здібності до певного виду діяльності, які розвиваються на основі при-родних задатків, це комплексне явище психі-ки людини, що включає єдність інтелекту, творчості і мотивації, розвивається в творчій діяльності, обумовлюється мотивацією на-вчальної діяльності. Що стосується узагальненої позиції нау-ковців у визначенні сутності категорії «творчість», то можна зауважити: творчість визначається діяльністю людини, спрямова-

ною на створення якісно нових матеріальних і духовних цінностей, має суспільну значи-мість, відзначається неповторністю, оригіна-льністю, передбачає певні особистісні харак-теристики (уміння, уява, інтуїції тощо). Творчість, подібно до обдарованості, – поняття широке. Слід зазначити, що обдаро-ваність указує більше на можливості, а під творчістю розуміємо досягнення. Нам імпонує думка І. Волощука та М. Єв-туха, які розкривають механізм творчості. Вчені вважають, що творчість провокується потребою зрозуміти, вдосконалити. Ці потре-би, будучи усвідомленими і незадоволеними, сприяють нагромадженню у психіці негатив-них емоцій. До того ж, чим більші інтелектуа-льні обдаровання у людини, тим більш гли-бинні зв’язки вона прагне розкрити, тим си-льніші негативні емоції нагромаджуються в її психіці, а отже, виникають більші потенції для творчості, яка супроводжується нейтра-лізацією негативного емоційного заряду. Вчені дотримуються думки, що у стані твор-чості людина на деякий час пориває зі світом звиклих тривіальних речей та ідей і перено-ситься у світ незвичного, дивовижного, що у хвилини творчого натхнення людина вихо-дить за межі звичайного, але невдовзі повер-тається звідтіля, що люди, які постійно пере-бувають поза межами звичайного світо-сприймання, як і ті, що постійно знаходяться у царині звичайного світосприймання, нічого оригінального створити не можуть [9, 8]. Вчені стверджують, що однією з особливос-тей творчого процесу є діалектична єдність процесів руйнування старого і створення но-вого [9, 11]. Аналіз праць науковців дає можливість узагальнити трактування категорії «здібно-сті» – індивідуально-психологічні властивості особистості, завдяки яким реалізується певна діяльність і забезпечується її успіх. Розвиток здібностей зумовлюють задатки – вроджені анатомо-фізіологічні особливості людини. Від їх розвитку залежить легкість і швидкість оволодіння знаннями та вміннями. Розглянемо найбільш актуальні концеп-ції про найбільш дискусійне питання – роль задатків у психічному розвитку людини. Осо-бливу увагу цій проблемі приділив А. Бруш-линський. На ранніх етапах онтогенетичного 
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розвитку людини в якості внутрішніх умов розвитку виступає природне. До таких умов належать спадкові та вроджені задатки майбу-тніх здібностей особистості (спадкові переда-ються від предків – вони можуть виявлятися і через декілька років після народження; вро-джені – вже наявні до моменту народження). Взаємодія внутрішніх умов (спадкові і вроджені) і зовнішніх причин (різні подраз-ники, інші люди, об’єкти тощо) являє собою детермінацію психічного розвитку. Відомі психологи (С. Рубінштейн, Г. Костюк, Б. Теп-лов, Н. Менчинська та ін.) використовують найбільш адекватний принцип детермінізму: зовнішні причини діють опосередковано че-рез внутрішні умови [10, 17–18]. Дослідники стверджують, що багато над-звичайно обдарованих людей не реалізували своїх можливостей через несприятливе вихо-вання у дитинстві [11, 12, 13, 14, 15]. Так художньо обдарована дитина з пле-мені Центральної Африки ніколи не стане художником тільки тому, що не отримає в руки фарби, якими б вона могла виразити свій внутрішній світ [16, 86].  Творчо обдарованій дитині потрібен до-рослий, який готовий бачити в ній творчу особистість, дати їй в руки скрипку чи пенз-лик, підтримати її ініціативу, схвалити оригі-нальність. Малюк готовий користуватися до-свідом свого вчителя й наслідувати свого ку-мира. Важливо пам’ятати, вроджені задатки дитини можуть бути реалізовані лише в ак-тивній життєдіяльності індивіда, у сприятли-вому середовищі, під впливом правильного виховання і навчання [17].  Вчені значну роль у розвитку здібностей дитини відводять оточуючим: батькам, вихо-вателям, учителям. Поєднання дитячої безпосередності та дос-віду дорослого може дати особливий творчий імпульс, якщо дорослий зуміє діяти як справж-ній майстер-ювелір, що гранить діамант, при-бирає зайве та примушує його сяяти [16, 86]. І. Біла надає значної ролі використанню біографічного методу у розвитку творчих зді-бностей, що дослідниця підтверджує на прик-ладі дитинства відомого поета-генія – Олек-сандра Блока. І мати, і дідусь, і бабуся, і тітки й уся сім'я з її літературністю, ідеалізмом, ро-

мантизмом – все це значно впливало на О. Блока з раннього дитинства. Протягом пе-рших 7 років, «коли закладається найбільш міцний фундамент тілесного та духовного», маленький О. Блок проводив 3–4 місяці на рік серед природи та побуту села Шахматово. Особливо викликали захоплення їхні подоро-жі з дідусем-ботаніком лугами, болотами, лі-сами. Все це стало передумовою виникнення у нього тієї любові до природи та села, яка була характерною для його поезії.  Читати він навчився до 5 років і вже тоді почав писати маленькі оповідання, вірші. У своїй дитячій поезії поет виявляв неабияку любов до тварин.  У домі, де ріс О. Блок, панувала атмосфера відкритості, дозволеності, права на свободу, усі його творчі прояви знаходили підтримку та заохочення. І як наслідок – стратегія виховання маленького О. Блока виявилася ефективною – він став талановитим поетом [17, 62–63]. Г. Мелхорн та Х. Мелхорн [18] наводять приклади розвитку здібностей з раннього дитинства. Вони стверджують, що більшість відомих людей, які досягли значних успіхів у різних галузях науки і мистецтва, вже в ран-ньому дитинстві одержали досить значну освіту. Так, Г. Лейбніць до шести років одер-жав від свого батька такі знання, що після його ранньої смерті міг самостійно продов-жувати свою освіту: у вісім років він вивчив латинь, в одинадцять знав грецьку, а в п’ят-надцять вступив до Лейпцігського унівесите-ту; Моцарт був вундеркіндом, а Р. Вагнер у дитинстві написав оперу. Слід зазначити, що проблема творчості та розвитку творчих здібностей дітей все ще за-лишається дуже складною та багатогранною.  Таким чином, можна стверджувати, що виникнення творчості в дошкільному віці визначається як особливостями оволодіння дошкільниками змістом самої діяльності, так і особливостями взаємостосунків з оточен-ням. Рушійною силою відмови від насліду-вання дій дорослого та переходу до усвідом-леного включення інвенцій у діяльність є мо-жливість задоволення потреби у визнанні засобами інвенційно-творчого наслідування. Розвитку творчих здібностей дошкільників мають допомагати батьки, вихователі. 
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Бида Е. Анализ решения проблемы развития способностей ребенка в дошкольном воз-

расте в трудах отечественных ученых 
В статье рассмотрена проблема развития способностей ребенка в дошкольном возрасте в 

трудах выдающихся ученых. Сосредоточено внимание актуальность и степени разработанности 
исследуемой проблемы. 

Уделяется внимание воздействию полученного в детстве образования на достижение в буду-
щем значительных успехов в различных областях науки и искусства. Анализ работ ученых позво-
лил обобщить трактовку категорий: «способности», «одаренность» и др. Отмечается, что врож-
денные задатки ребенка могут быть реализованы только в активной жизнедеятельности инди-
вида, в благоприятной среде, под влиянием правильного воспитания и обучения. 

Ключевые  слова :  дошкольный возраст, одаренность, инвенции, развитие способностей. 
 

Bida O. Development abilities of the child at preschool age 
In the article tells about the problem of ability of the child at preschool age in the works of Ukrainian 

scientists. Focuses on the relevance and degree of elaboration of the studied problem. 
Attention is paid to the impact received in childhood education to achieve significant success in the fu-

ture in various fields of science and art. Analysis of works allowed researchers to generalize the interpreta-
tion of the categories: «makings», «ability», «talent.» It is noted that the child's innate inclinations can be 
realized only in the active life of the individual in a supportive environment under the influence of proper 
education and training. The conditions of development of creative abilities of preschool children. First child 
development ability is conditioned by several social factors, among them – the social situation leading game 
development and operations. Spontaneous development ability and creativity preschool origin of what is 
happening in terms of playing and productive activities aimed at meeting the need for recognition of the 
immediate social environment. Precise reproduction action activity adult becomes the target preschool chil-
dren for which they expect recognition. 

The emergence of creativity in early childhood is defined as preschoolers features mastering the content 
of the activities and features of relationship with the environment. The driving force behind the rejection of 
imitation of adult actions and deliberate transition to include inventions of activity is the ability to meet the 
needs of the recognition means inventsiyno and creative imitation. Development of creative abilities of pre-
school children have to help parents, educators. 

Key  words:  preschool age, inclinations, Inventions, development ability. Стаття надійшла до редколегії 10.09.2017  
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У статті автор представляє результати експериментального дослідження сформованості 
лексичної сторони мовлення у дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення 
(ЗНМ). Аналізує і характеризує виявлені механізми порушень, вказує на їх взаємозв’язок з іншими 
складовими комунікативного компонента. Вказує на несформованість процесу активного викорис-
тання слів різних частин мови в експресивному мовленні, труднощі в актуалізації словника, стере-
отипність використання сталих лексичних форм, порушення механізму лексичного прогнозування 
через недостатній словниковий запас, порушення фонематичних уявлень, пам’яті. Зазначає, що 
виявлені недоліки є однією із причин недостатньої сформованості мовленнєвої діяльності у зазна-
ченої категорії дітей. На основі отриманих результатів буде розроблено зміст методики форму-
вання комунікативного компонента у дітей п’ятого року життя із ЗНМ. 

Ключові  слова :  діти п’ятого року життя, дослідження, загальний недорозвиток мовлення, 
мовленнєва діяльність, лексика.   Одним із пріоритетних напрямів націона-льної політики України виступає модерніза-ція освіти щодо забезпечення всебічного гар-монійного розвитку особистості дитини з особливими освітніми потребами. Одним із найпоширеніших порушень психофізичного розвитку серед дошкільників є загальний недорозвиток мовлення (ЗНМ), під яким від-повідно до сучасних явлень у логопедичній науці розуміють складне мовленнєве пору-шення, що проявляється у недостатній чи повній несформованості всіх складових мов-леннєвої діяльності (фонетико-фонематич-ної, лексичної, граматичної) на імпресивному та / чи експресивному рівні, а також тих фун-кцій і операцій, які забезпечують засвоєння мови (зокрема, мисленнєвих функцій і опера-цій, функцій сприймання, уваги, пам’яті та контролю різних модальностей) унаслідок дії шкідливих екзогенних і / чи ендогенних фак-торів на різних етапах розвитку (пренаталь-ному, натальному, постнатальному) [3, 3]. У дітей із загальним недорозвитком мов-лення (ЗНМ) спостерігається порушення мов-леннєвої діяльності внаслідок несформова-ності її структурних компонентів, що особли-во виразно проявляється в процесі комуніка-

ції. Відповідно до розвитку основних психіч-них процесів (мислення, сприйняття, пам’яті, уявлень), розширення взаємодії з навколиш-нім світом, удосконалення комунікаційних процесів, узагальнення сенсорного досвіду дитини, якісної зміни провідної діяльності формується і її словник в кількісному і якіс-ному аспектах. Однак порушення зазначених складових у дітей із ЗНМ зумовлює специфіч-ні особливості їх лексичного розвитку. Тому очевидною є необхідність комплексного ви-вчення складових комунікативного компоне-нта, зокрема лексики, у дітей п’ятого року життя із ЗНМ. Особливостям розвитку лексики дитини дошкільного віку присвячена велика кіль-кість досліджень представників різних галу-зей – лінгвістики, психолінгвістики, психофі-зіології, психології, дефектології (Л. Виготсь-кий, О. Вінарська, О. Гвоздєв, Д. Ельконін. М. Жинкін, Н. Жукова, М. Кольцова, О. Леонтьєв, Т. Мастюкова, Є. Соботович, Т. Філічева та ін.). Всі вони підкреслюють складність та багатоаспектність процесу ово-лодіння лексикою дітьми у ранньому та до-шкільному віці [4; 5]. Л. Виготський у своїх працях зазначав, що найперше необхідність 
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розвитку мовлення дитини мотивується пот-ребою у встановленні контактів з оточуючим світом, спілкуванні з дорослими [1, 215].  Питання порушення формування лекси-ки у дітей із ЗНМ аналізувалось у досліджен-нях багатьох науковців та практиків (Н. Жу-кова, Л. Єфименкова, Р. Ладаєва, Г. Мисарен-ко, В. Пугакова, Ю. Рібцун, Є. Соботович, Л. Трофименко, Т. Філічева, Г. Чиркіна). Вони зазначають, що особливостями порушеного формування лексики є обмеженість словни-кового запасу, неточне вживання слів, невід-повідність активного і пасивного словника [2, 20]. Метою статті є аналіз виявлених пору-шень лексичної сторони мовлення, яка є складовою комунікативного компоненту мо-вленнєвої діяльності дітей п’ятого року жит-тя із ЗНМ. Діагностика рівня сформованості лексич-ної сторони мовлення передбачала виявлен-ня наявності у словнику слів-назв предметів, слів на позначення дій предмета та діяльнос-ті людей, слів на позначення ознак предмета, узагальнюючих слів, синонімів, антонімів, паронімів. Розглянемо особливості стану сформованості різних складових лексичного запасу дітей п’ятого року життя зі звичайним мовленнєвим розвитком та загальним недо-розвитком мовлення. Кількісний аналіз результатів діагности-ки наявності у словнику іменників, дієслів та прикметників (проби 1.55–1.58) дозволив виявити наступні показники:  
– наявність слів-назв предметів (проба 1.55) зафіксовано на високому рівні у 12% дітей ЕГ, на достатньому – у 72%, на низькому – у 16% (в КГ у 76% дітей – високий рівень, у 24% – достатній); 
– наявність слів на позначення дій пред-мета та діяльності людей (проби 1.56, 1.58) діагностовано на високому рівні у 4% дітей ЕГ, на достатньому рівні – у 66%, на низькому – у 30% (в КГ у 64% – високий рівень, у 36% – достатній); 
– наявність слів на позначення ознак пре-дмета (проба 1.57) зафіксовано на висо-кому рівні у 16% дітей ЕГ, на достатньо-му – у 84% (в КГ у 64% – високий рівень, у 36% – достатній). Отримані дані свідчать, що у дітей із ЗНМ ІІІ рівня якісні і кількісні показники активно-

го словника не відповідають віковій нормі. Особливих труднощів у них не виникало при називанні предметів, дій, ознак предметів, з якими вони мають досвід щоденної практич-ної взаємодії. Однак, зважаючи на те, що цей досвід є недостатнім, то і словник, особливо предикативний, є обмеженим і стереотипним.  Характерною особливістю більшості ді-тей ЕГ виявлено незнання правильних назв, що призводить до неточного вживання слів, заміни слів за семантичними ознаками (дах – 
будинок, сяпка – одягати, комірець – сойочка, 
червоний – помідой). При називанні людей за професійною ознакою назви замінювалися описом дій (той, со їсти ваїть – кухар). Зафік-совані заміни видових понять родовими і на-впаки (іглашка – машинка, голобчик – ворона, 
муха – комар). При називанні дій тварин мали місце неточності, обумовленні невмінням виділити диференційні ознаки значення сло-ва (іде – підходить, обходить, переходить, від-
ходить; летить – відлітає, прилетіла, круж-
ляє). Спостерігається сприйняття навколиш-ньої дійсності переважно на чуттєвій основі, що призводить до утворення та використан-ня синтагматичних асоціацій (мукає – корова, 
різати – ножик, сміятися – радість). Все це вказує на несформованість семантичних по-лів у дітей п’ятого року життя із ЗНМ. При проведенні діагностичних проб у ді-тей ЕГ спостерігалась нестійкість уваги, хао-тичність рухів, бажання відповідати без по-переднього обдумування. В процесі називан-ня слів-ознак предмета вони потребували допомоги педагога, оскільки здебільшого об-межувалися одним словом, яке попередньо найчастіше використовувалось. При акценту-ванні уваги на інших ознаках (який їжак на 
дотик?) відповідали словосполученнями – описами (з коючками). Лише при наведенні уточнюючих запитань (якщо є колючки, то 
він який?), називали відповідне слово-ознаку.  Наведені результати експериментального дослідження свідчать про збідненість словни-ка дітей п’ятого року життя із ЗНМ, несформо-ваність процесу активного використання слів різних частин мови в експресивному мовлен-ні, труднощі в актуалізації словника, стерео-типність використання сталих лексичних форм, несформованість семантичних полів. 
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Виявлення рівня навиків використання узагальнюючих слів (проба 1.59) продемонс-трувало наявність значних труднощів у дітей п’ятого року життя із ЗНМ. Лише 36% дітей ЕГ показало достатній рівень виконання за-вдання, у 64% зафіксовано низький рівень (в КГ у 74% дітей – високий рівень, у 26% – дос-татній). Засвоєння абстрактного значення слова та його понятійної співвіднесеності за-лишається недостатньо сформованим у дітей даної вікової групи. Виявлено, що діти в де-яких випадках розуміють значення очікува-ного узагальнюючого слова (те, шо діти гла-
юца), виділяють загальні та найбільш істотні характеристики предметів, але саме слово в активному словнику відсутнє.  Зафіксовано, що діти із ЗНМ (36%) змог-ли з мінімальною допомогою педагога згру-пувати предмети і назвати їх узагальнюючим словом на достатньому рівні (іграшки, птахи, квіти, тварини, овочі, фрукти). Однак при пред’явленні більш складних варіантів (посуд, продукти, взуття, меблі, інструменти, побутова техніка) не змогли підібрати відпо-відне слово. Про недостатню сформованість понятій-ної співвіднесеності слів свідчать труднощі у доборі дітьми слів на продовження семантич-ного ряду (жовтий, червоний,…; літак, поїзд,…; 
веселий, щасливий,….). Неточні відповіді свід-чать про недостатність розуміння значення запропонованих понять. При дослідженні особливостей розвитку лексико-семантичних явищ (проби 1.60–1.62) дітям пропонувалося підібрати слова – сино-німи, антоніми в процесі бесіди (Яким словом 
можна замінити слово «машина»?) та слова – пароніми з опорою на стимульний матеріал (Назви, що намальовано на картинці).  З’ясовано, що підібрані завдання є склад-ними і викликали труднощі у дітей п’ятого року життя обох груп. Лише 30% дітей із ЗНМ змогли підібрати слова-синоніми з допомо-гою дорослого (достатній рівень), 70% дітей виконали завдання на низькому рівні (утруднювалися у доборі слів при наявності розширеної педагогічної допомоги). В КГ  60% дітей із ЗМР виконали завдання на висо-кому рівні, 40% – на достатньому. Значні не-порозуміння виникали при доборі іншого 

слова зі схожим значенням, оскільки най-більш поширеним було утворення синонімів шляхом додавання частки не- (сумний – неве-
сеїй). Зафіксовано ситуації, коли діти із ЗНМ не змогли підібрати жодного слова-синоніма, хоча широко використовувалася педагогічна допомога – ставилися навідні запитання, ви-мовлявся перший звук, мімічні підказки. Добираючи антоніми до запропонованих слів, діти обох груп показали дещо кращі ре-зультати: 38% дітей ЕГ показали достатній рівень, 62% – низький (в КГ у 64% дітей – ви-сокий рівень, у 36% – достатній). Якісний аналіз отриманих результатів дав можли-вість виділити наступні особливості прове-дення проби 1.61в ЕГ: 

– замість нового слова називалося вихідне з додаванням заперечної частки не- (не 
мокий, не холодний, не доб’їй); 

– називання слів-синонімів (говоїти – спі-
вати, казати); 

– смислові заміни внаслідок недостатньої диференціації ситуативного зв’язку (високий –веїкий). Не до всіх слів діти-логопати змогли на-віть з допомогою дорослого підібрати антоні-ми. Зокрема, це стосувалося слів, що означа-ють якості (твердий, свіжий), емоційні стани (сум, здивування).  Ми вважаємо, що неадекватне використан-ня антонімів обумовлено недостатнім розумін-ням дітьми ЕГ та КГ парадигматичних пар, в основі яких лежить елемент заперечення. Так само складно було дітям п’ятого року життя обох груп правильно назвати малюн-ки, використовуючи слова-пароніми: у 48% дітей із ЗНМ – достатній рівень, у 52% – низь-кий (в КГ у 43% – високий рівень, у 57% – до-статній). Зафіксовані неточності звучання слів, обумовлені несформованістю звукови-мови (сапка – сапка); незнання назв предме-тів, відсутність диференціації у їх називанні. Діти виконували завдання невпевнено, пові-льно, потребували підбадьорювання з боку дорослого. Відповіді довго обдумували, але все одно припускалися помилок. Отримані результати вказують на значні порушення у використанні слів на позначен-ня лексико-семантичних  явищ мовленнєвої діяльності. В словнику дітей п’ятого року життя із ЗНМ мало узагальнюючих слів, рідко 
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використовуються антоніми, а синоніми і омоніми практично відсутні.  Експериментальне дослідження рівня сформованості лексичного ймовірного про-гнозування було здійснено за допомогою проб 1.63–1.66 (на імпресивному рівні) та проб 1.67–1.70 (на експресивному рівні). Во-ни були спрямовані на вивчення особливос-тей використання словникового запасу діть-ми п’ятого року життя, з’ясування рівня сфо-рмованості навичок ймовірного прогнозу-вання на лексичному рівні.  Кількісний аналіз дослідження неверба-льного прогнозування показав, що на достат-ньому рівні із завданням впоралися 64%  дітей із ЗНМ, 36%дітей – на низькому (в КГ 68% дітей показали високий рівень, 32% – достатній рівень). Досвід попереднього опе-рування аналогічними лексичними одиниця-ми дозволив значній частині дітей обох груп успішно справитись із завданням. Наочний матеріал став додатковим стимулом для отримання позитивного результату. Ймовірність появи певної картинки була обумовлена доцільністю її смислового поєд-нання з попереднім словом-означенням або ж змістом цілого речення. Труднощі, які ви-никли у дітей із ЗНМ, були пов’язані саме з цим аспектом – вони довго не могли зрозумі-ти, за яким принципом має добиратися кар-тинка. Надавалася допомога педагога у ви-гляді покрокового  пошуку потрібного зобра-ження: Чи можемо ми сказати «повітряні  
фарби»? Повітряні яблуко? Помічено, що діти в цьому процесі менше звертали увагу на гра-матичне оформлення слів у вислові, а біль-ше – на семантичне співвідношення. Саме тому зафіксовані різноманітні варіанти агра-матичних відповідей у дітей ЕГ (повітряна 
кульки, багатовейхий будинки, жовті лис-
ток), не зважаючи на попередній еталонний мовленнєвий зразок педагога. Це дало нам можливість зайвий раз пересвідчитись у не-стійкості слухової уваги дітей із загальним недорозвитком мовлення, порушенні фоне-матичного сприймання та фонематичного слуху, обмеженості словникового запасу. Складно було дітям передбачити доціль-ність появи картинки, яка б логічно закінчу-вала розпочате речення, адже при цьому  

потрібно було утримувати в пам’яті увесь семантичний ряд. Вони відволікалися на роз-глядання запропонованих картинок, почина-ли їх описувати, розпочинали відсторонені розмови.  Порівняльний аналіз відповідей дітей із ЗНМ та із ЗМР засвідчив наявність суттєвих відмінностей в підході до розв’язання постав-леного завдання. В нормі діти намагалися зрозуміти суть поставленого завдання, уточ-нювали незрозумілі зображення, виправляли допущені помилки і враховували їх в подаль-шій роботі. Аналіз запропонованих дітьми ЕГ варіантів відповідей показав, що найчастіше вони обирали картинки, які асоціативно були пов’язані з їхнім незначним життєвим досві-дом. При цьому вони не зважали на невідпо-відність між їхнім вибором і суттю поставле-ного завдання. Отже, це дає нам можливість констатувати затримку у формуванні семан-тичної структури слова у дітей п’ятого року життя із ЗНМ. Кількісний аналіз дослідження вербаль-ного прогнозування показав, що на достат-ньому рівні із завданням впоралися 54% ді-тей із ЗНМ, 46% дітей – на низькому (в КГ  53% дітей показали високий рівень, 47% – достатній рівень). Виконання запропонова-них діагностичних проб передбачало не тіль-ки вибір ймовірного зображення, вербальне озвучення свого вибору, а й наявність нави-ків роботи з картками-символами. Це стало можливим завдяки впровадженню прийомів ейдетики в систему корекційної роботи лого-педичних груп експериментальних ДНЗ. Завдяки використанню карток-символів діти значно довше утримували свою увагу на дотриманні інструкції, були жвавими і водно-час зосередженими, позитивно налаштовани-ми. Не зважаючи на складність запропонова-них завдань, нам вдалося  отримати достат-ньо перспективні результати.  Аналізуючи дитячі відповіді, отримані в результаті дослідження, варто відмітити їх різноплановість. Діти з допомогою педагога (фіксування уваги на певній ознаці, заохочен-ня перевірити ще раз правильність своєї від-повіді, порівняння протилежних карток-символів) в більшості випадків добирали правильно відповідні слова різних частин 
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мови. Найменше труднощів виникло при під-борі слів-іменників завдяки використанню стимульного матеріалу (предметні картки). Виконання аналогічних завдань без стимуль-ного матеріалу мало значні нижчі результати (лише 28% дітей із ЗНМ показали достатній рівень), в багатьох випадках діти не змогли дати адекватної, аргументованої відповіді. Це свідчить про порушення механізму лексично-го прогнозування через недостатній словни-ковий запас, порушення фонематичних уяв-лень, пам’яті.  При прогнозуванні появи у мовленні слів-прикметників використання карток із симво-лами ознак дало можливість зосередитися на конкретних ознаках. Складно спочатку було підібрати відповідні символи, але понятійна співвіднесеність зображень дозволила дітям виробити нескладний алгоритм пошуку. Вар-то зауважити, що після виконання кількох варіантів, діти почали самостійно добирати по кілька карток-символів, озвучуючи їх. Найхарактернішими помилками було зафік-совано стійкі аграматизми, порушення узго-дження іменників з прикметниками (вишня 
червоний, яблуко квугва).  Найбільше труднощів було зафіксовано при діагностуванні розуміння багатозначнос-ті і точності ймовірного вживання у певній лексичній сполуці (проба 1.69). Мовленнєвий і демонстраційний матеріал добирався таким чином, щоб можна було з’ясувати  розуміння дітьми основного значення слова та його від-тінків у запропонованому словосполученні. Їм потрібно було підібрати декілька карти-нок до зазначеного слова. Найбільша кіль-кість правильних відповідей була зафіксова-на у зрозумілих для дітей сполуках, з якими вони мають досвід практичного оперування (закрити…вікно,книзку, двелі, койобку, очі; ма-

хати…луками, листочками, плаполцем). Від-повіді дітей ЕГ супроводжувались руховими реакціями, які мали на меті переконати екс-периментатора у правильності їх вибору.  Труднощі виникали при відборі ймовірно правильних слів до словосполучень, які не були дітям близькі (гострий, горить). Зафік-совані відповіді (гостлий лижі, голить голо-
ва) засвідчили неадекватність вибору дітей, який вони не могли пояснити внаслідок не-достатнього розуміння значення багатознач-них слів. Отже, отримані результати свідчать, що діти із ЗНМ ІІІ рівня не мають в своєму слов-никовому запасі розширеного розуміння зна-чень великої кількості багатозначних слів, звужують його відносно слів, котрі їм близькі із невеликого життєвого досвіду, недостат-ньо розуміють значення багатозначних слів. Все це відповідно позначилося на недостат-ності сформованості навичок лексичного ймовірного прогнозування у дітей п’ятого року життя із ЗНМ. Проведення різносторонньої діагностики лексичної сторони мовленнєвої діяльності дітей ЕГ дає можливість констатувати, що обмеженість словникового запасу, диспропо-рційність між обсягом активного і пасивного словника, вербальні парафазії, несформова-ність семантичних полів, труднощі актуаліза-ції словника, недостатня сформованість лек-сичного ймовірного прогнозування обумов-лені недостатнім розвитком усіх видів сприй-мання, уваги, пам’яті, недорозвитком фоне-матичних процесів, образно-логічного мис-лення, обмеженістю лексичного досвіду мов-леннєвого спілкування. В комплексі ці чин-ники негативно впливають на формування комунікативного компонента мовленнєвої діяльності дітей п’ятого року життя із ЗНМ. 
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Брушневская И. Н. Исследование сформированности лексики у детей пятого года жизни 
с общим недоразвитием речи 

В статье автор представляет результаты экспериментального исследования сформирован-
ности лексической стороны речи у детей пятого года жизни с общим недоразвитием речи (ОНР). 
Анализирует и характеризует выявленные механизмы нарушений, акцентирует внимание на их 
взаимообусловленности. Обращает внимание на несформированность процесса активного исполь-
зования слов разных частей речи в экспрессивной речи, трудности актуализации словаря, стерео-
типности использования лексических форм, нарушении механизмов лексического прогнозирования 
вследствие недостаточного словарного запаса, нарушения фонематических представлений, памя-
ти. Констатирует, что выявленные недостатки являются одной из причин недостаточной сфор-
мированности речевой деятельности у данной категории детей.   

Ключевые  слова :  дети пятого года жизни; исследование; общее недоразвитие речи; лексика; 
речевая деятельность.  
 

Brushnevska I. The research in the development of lexis of five years old children with gen-
eral speech impairment 

The author of the article presents the results of an experimental study of the lexical speech formation in 
five years old children with General Speech Impairment (GSI). Preschoolers of this category can have а vio-
lation of speech activity due to the lack of its structural components formation, what is especially clearly 
manifested in the communication process. The author analysis and characterizes the detected violation 
mechanisms due to their interrelation with other communication components. Complex diagnostics of the 
lexical side of the speech activity in five years old children with General Speech Impairment makes it possi-
ble to state that the limited vocabulary, disproportion between the amount of active and passive vocabulary, 
verbal paraphasia, incompleteness of semantic fields, difficulties in the vocabulary updating, lack of lexical 
probabilistic prediction formation are the reasons of insufficient development of all kinds of perception, at-
tention, memory, underdevelopment of phonemic processes, figurative and logical thinking as well as the 
limited lexical experience of speech communication. In general all these factors have a negative influence on 
the communicative component of speech activity formation of five years old children with GSI. The content 
of the communicative component forming method of five years old children with GSI will be developed on 
the basis of the obtained results. 

Key  words:  five years old children, research, General Speech Impairment, speech activity, vocabulary. Стаття надійшла до редколегії 15.09.2017 
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КОНТРОЛЬ І ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ  

УЧНІВ 5–9 КЛАСІВ, ЯКІ МАЮТЬ ВІДХИЛЕННЯ  
У СТАНІ ЗДОРОВ’Я  

У статті описано сучасний стан системи контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів 5
–9 класів, які мають відхилення в стані здоров’я. Обґрунтовується необхідність у застосуванні 
диференційованого підходу відповідно до нозологій під час оцінювання навчальних досягнень у фізи-
чній культурі. Також представлено розроблену структуру оцінювання навчальних досягнень з фі-
зичної культури учнів 5-9 класів з відхиленнями в стані здоров’я, яка дає можливість об’єктивно 
оцінювати рівень сформованості в учнів рухових умінь, навичок та рухового досвіду, а також під-
вищити мотивацію учнів до відвідування уроків з фізичної культури та стимулювати учнів до за-
нять фізичними вправами в позаурочний час. 

Ключові  слова :  фізичні вправи, фізична культура, контроль і оцінювання навчальних досяг-
нень, учні, нозології. Реформування освітив Україні спрямова-не на вдосконалення системи фізичного ви-ховання і залучення учнів з відхиленнями в стані здоров’я до занять фізичними вправа-ми. Проте, рівень якості освіти в галузі фізич-ної культури серед учнів 5–9 класів, які ма-ють нозології досі залишається низьким, як і рівень мотивації до занять фізичними впра-вами. Однією із причин даної проблеми є за-старіла система оцінювання і контролю на-вчальних досягнень учнів основної школи з відхиленнями в стані здоров’я. Адже саме вони є необхідними компонен-тами педагогічного процесу, які дають мож-ливість одержати якісну характеристику за-своєння учнями навчального матеріалу та стимулювати їх до активного відвідування занять з фізичної культури [6, 22]. Проте, ні вітчизняним, ні зарубіжним фа-хівцям не вдалося розробити систему оціню-вання, яку б можна було застосовувати на уроках фізичної культури з учнями СМГ. Крім того, сучасні науковці та спеціалісти галузі освіти гостро ставлять питання про відміну оцінювання на уроках фізичної культури для учнів спеціальних медичних груп. Оцінюван-ня учнів на уроці – органічний елемент на-вчальної діяльності, який ставить за мету виявити досягнуті результати і таким чином 

слугує для вчителя формою зворотного зв’яз-ку, без чого неможливе якісне управління педагогічним процесом. Аналіз останніх публікацій та досліджень підтверджує важливе значення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів ос-новної школи з відхиленнями в стані здоров’я як процесу управління фізичним вихованням, підвищення мотивації до занять фізичними вправами та покращення рівня фізичного ста-ну здоров’я дітей з нозологіями [2, 5; 3, 25].  Та незважаючи на новації, пропоновані Мі-ністерством освіти і науки України та галузеви-ми фахівцями щодо удосконалення фізичного виховання для учнів СМГ, поза увагою залиша-ється система контролю та оцінювання.  Тому актуальним постає питання розроб-ки нових критеріїв контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 5–9 класів з від-хиленнями в стані здоров’я, що і становить основну мету даної роботи.  При навчанні фізичних вправ учнів осно-вної школі з відхиленнями в стані здоров’я контроль, перевірка і оцінка навчальних до-сягнень є невід’ємними елементами навчаль-но-виховного процесу, без яких неможлива повноцінна взаємодія між учителем і учнем.  В основі розробленої нами структури  оцінювання навчальних досягнень з фізичної 
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культури учнів 5–9 класів з відхиленнями в стані здоров’я лежать критерії оцінювання. За даними В. Г. Арефьєва успішність началь-ної діяльності у фізичному вихованні багато в чому обумовлена своєчасністю і системати-чністю контролю, об’єктивністю оцінки кіль-кісних і якісних показників засвоєння пред-метного матеріалу, повнотою обліку підсум-ків роботи за певний період часу. Оцінка успі-шності у фізичному вихованні ґрунтується на загально-педагогічних принципах, проте має свою специфіку, що проявляється у комплек-сному підході до оцінювання [1, 36]. Об’єктивність оцінювання та визначення досягнутого ефекту залежить від відбору аде-кватних вимірювальних шкал або критеріїв. Критерії оцінювання – це певні положен-ня, які враховуються при виставлені тієї чи іншої оцінки.  З точки зору дидактики критерії оціню-вання – це процес порівняння досягнутого учнями рівня володіння ними з еталонними вимогами, описаними в навчальній програмі. Як процес, оцінка знань, умінь та навичок ре-алізується в ході контролю (перевірки) останніх. Умовним відображенням оцінки є відмітка, яка виражається в балах.  Л. Орел під критеріями розуміє якості, властивості, ознаки об’єкта, що дозволяють досліджувати його стан, рівень функціону-вання та розвитку [5, 18]. Необхідність розробки і використання їх у фізичному вихованні полягає у перевірці рівня сформованості умінь, навичок та рухо-вого досвіду. Критерії є засобом оцінювання не кількісних, а якісних показників учнів за знання та техніку виконання вправи з ураху-ванням нозологічних обмежень.  Критерії оцінювання навчальних досяг-нень учнів 5–9 класів, які мають відхилення у стані здоров’я є ефективними за умов конк-ретизації змісту навчального процесу, який включає відповідні складові: методи, засоби, принципи та форми [4, 8].  Дана структура зорієнтована на отриман-ня практичних результатів, залучення учнів до навчального процесу, який реалізовує як оздоровчі, так і освітньо-виховні завдання, спрямований на розвиток конкретних цінно-стей і життєво необхідних знань та умінь уч-нів з відхиленнями в стані здоров’я. Упрова-

дження диференційованого підходу передба-чає обов'язкове прогнозування результатив-ної складової змісту навчання, що вимагає адекватних змін у системі оцінювання навча-льних досягнень. У контексті цього зміню-ються і підходи до оцінювання результатів навчальних досягнень школярів як складової навчального процесу. Оцінювання має ґрун-туватися не тільки на оздоровчому принципі, що передусім передбачає пропагування здо-рового способу життя, позитивний вплив на покращення стану здоров’я та профілактику захворювань, а й освітньо-виховних завдань, які сприяють правильному вивченні фізичної вправи, формують необхідний руховий дос-від і дають можливість займатися фізичними вправами в оптимальному режимі в повсяк-денному житті. Розроблена нами структура представлена на рисунку 1.1. Представлена структура включає компо-ненти (мотиваційний, знаннєвий, практич-ний). Вони мають критерії оцінювання:  
– мотиваційно-потребнісний;  
– знаннєвий;  
– діяльнісний. Кожен критерій має відповідні показни-ки, які оцінюються за рівнями: 
– початковий;  
– середній;  
– достатній;  
– високий. Таким чином, оцінювання рівня сформо-ваності умінь, навичок та рухового досвіду отриманого у процесі навчання включає мо-тиваційно-потребнісний критерій, який ви-значає сформованість внутрішніх мотивів учнів до участі в навчальному процесі фізич-них вправ, бажання відвідувати заняття з фі-зичної культури, психологічну готовність, вміння організувати фізкультхвилинки, фіз-культпаузи, проводити фізкультурно-оздо-ровчі заходи в позашкільний час; оволодіння вміннями та навичками саморозвитку, самоа-налізу, самоконтролю та самооцінки. Знаннєвий критерій враховує оволодіння теоретичним та практичним матеріалом, умін-нями підбирати фізичні вправи з урахуванням нозологій та виконувати їх в оптимальному режимі, аналізувати, оцінювати підібрані впра-ви та використовувати їх у повсякденному житті  
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Рис. 1.1. Структура оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури учнів 5–9 класів  з відхиленнями в стані здоров’я 

Суть практичного критерію оцінювання полягає в ефективність виконання вправи (виконав, не виконав), відповідності виконан-ня стандартній техніці, в різниці між реальним (фактичним) та можливим результатом. Отже, мотиваційно-потребнісний крите-рій оцінює: 
– мотивацію учнів основної школи з від-хиленнями у стані здоров’я до занять фізичними вправами; 
– формування мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, здоро-

вого способу життя і потреби в регуляр-них заняттях фізичними вправами; 
– бажання оволодіти руховими знаннями та вміннями в фізкультурно-оздоровчої діяльності; 
– усвідомлення значення рухової актив-ності для здоров’я та прикладного зна-чення фізичних вправ; 
– активність та бажання відвідувати уро-ки з фізичної культури; 
– прагнення оволодіти вміннями та нави-чками саморозвитку, самоаналізу, само-контролю та самооцінки. 
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Мотиваційно-потребнісний критерій оці-нює мотиваційний компонент, тобто, готов-ність учнів 5–9 класів з відхиленнями в стані здоров’я до систематичного відвідування уроків з фізичної культури, до самостійних занять фізичними вправами, оцінюються мо-тиви фізичного самовдосконалення, бажання приймати участь у фізкультурно-оздоровчих заходах. Визначення рівня мотивації прово-дилося шляхом опрацювання отриманих ре-зультатів анкетування, спостереження та опитування тих, хто займався.  Знаннєвий критерій визначає: 
– теоретичні знання загальної та спеціа-льної спрямованості; 
– наявність і системність знань з анатомії, фізіології, гігієни та валеології, теорії і методики фізичного виховання для здійснення самостійної оздоровчо-фізкультурної діяльності з урахування нозологічних обмежень; 
– навчання правилам самостійного підбо-ру, складання та виконання комплексу вправ ранкової гігієнічної гімнастики. 
– практичні навички (прийоми самоконт-ролю під час занять фізичними вправа-ми у повсякденному житті, ведення що-денника самоконтролю); 
– техніку виконання рухових дій з навча-льного матеріалу (з урахуванням нозо-логій, психофізіологічних показників та тілобудови); 
– виконання лікувально-оздоровчих захо-дів (відповідно до лікарських показань). Даний критерій використовується для оцінювання знаннєвого компоненту. Тобто, оцінюється рівень засвоєння теоретичних знань з фізичної культури шляхом вивчення теоретичної підготовленості учнів.  Для цього за основу взято діючу навчаль-ну з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5–9 класи, і відповідно до її тематики, розроблено тестові завдання, що складалися з двох блоків. До першого блоку тестових завдань включено тести з питань теоретичних основ здоров’я, валеології. Другий блок тестів сто-сувався практичної спрямованості фізичного виховання учнів 5–9 класів з відхиленнями в стані здоров’я. Результат теоретичного тес-тування оцінювався за 12-бальною шкалою, тобто, обидва блоки тестових завдань були поділені на чотири рівні: початковий, серед-

ній, достатній, високий. За кожну правильну відповідь учень отримує певну кількість ба-лів, і так, від 1 до 3 балів – початковий рівень; від 4–6 – середній рівень; від 7–9 – достатній; від 10–12 – високий рівень знань. Практичний критерій оцінювання врахо-вує: 
– рівень сформованості рухових  умінь, навичок та рухового досвіду; 
– наявність практичних навичок організа-ції самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності. За даним критерієм оцінюється діяльніс-ний (практичний) компонент готовності до здійснення самостійної фізкультурно-оздо-ровчої діяльності за показниками методичної підготовленості. В якості контролю за рівнем методичної підготовленості застосовують перевірку уміння самостійного планування і практичного проведення різних форм самос-тійних занять фізичними вправами, зміст і дозування фізичних навантажень, які визна-чають з урахуванням нозологій та рухової підготовленості. Отже, по даній структурі відбувається спочатку оцінюється кожен компонент окре-мо, а потім отримані результати сумуються і визначається середнє арифметичне значен-ня – це і є оцінка навчальних досягнень учнів 5–9 класів з відхиленнями в стані здоров’я. Така система оцінювання дає об’єктивність в оцінюванні як теоретичної так і практичної частини заняття та підвищує рівень мотива-ції до занять фізичними вправами. Таким чином, аналіз літературних дже-рел показав, що питання контролю та оціню-вання навчальних досягнень учнів основної школи, які за станом здоров’я віднесені до спеціальних медичних груп досі залишається актуальним. Розроблена нами структура до-зволяє об’єктивно оцінити можливості кож-ного учня відповідно до зазначених компоне-нтів, крім того така система контролю не за-грожує життю і здоров’ю учнів з нозологіями та має на меті спонукати школярів до занять фізичними вправами не лише в школі, а й в позаурочний час.  Перспективи подальших досліджень по-лягають в удосконаленні критерії оцінюван-ня та впровадження їх в оновлену навчальну програму для учнів 5–9 класів з відхилення-ми в стані здоров’я. 
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Бублей Т. А. Контроль и оценивания учебных достижений учеников 5–9 классов, имею-

щих отклонения в состоянии здоровья 
В статье описано современное состояние системы контроля и оценивания учебных достиже-

ний учащихся 5–9 классов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Обосновывается необходи-
мость в применении дифференцированного подхода в соответствии с нозологий при оценке учеб-
ных достижений в физической культуре. Также представлено разработанную структуру оценива-
ния учебных достижений по физической культуре учащихся 5–9 классов с отклонениями в состоя-
нии здоровья, которая дает возможность объективно оценивать развитие в учащихся двигатель-
ных умений, навыков и двигательного опыта, а также повысить мотивацию учащихся к посеще-
нию уроков по физической культуре и стимулировать учащихся к занятиям физическими упраж-
нениями во внеурочное время. 

Ключевые  слова :  физические упражнения, физическая культура, контроль и оценка учебных 
достижений, ученики, нозологии. 
 

Bubley T. Monitoring and evaluation of educational achievements of pupils of grades 5–9 hav-
ing deviations in health status 

This article describes the current state of the system for monitoring and evaluating the educational 
achievements of students in grades 5–9 that have deviations in health status. The necessity of applying a 
differentiated approach in accordance with nosologies in evaluating educational achievements in physical 
culture is substantiated. Also, the developed structure for assessing the educational achievements in physical 
culture of students of grades 5–9 with deviations in health status is provided, which makes it possible to ob-
jectively assess the development of motor skills, skills and motor experience in students, and also to increase 
the students' motivation to attend lessons in physical culture and stimulate students to exercise during off-
hour time. 

Thus, the analysis of literary sources has shown that the issues of control and evaluation of educational 
achievements of pupils of the main school that are classified as special medical groups by the state of health 
still remain relevant. The structure developed by us allows us to objectively evaluate the capabilities of each 
student in accordance with the specified components, in addition, such a system of control does not endan-
ger the life and health of students with nosologies and aims to encourage students to practice physical exer-
cises, not only in school, but also in extra-curricular time. 

Key  words:  physical exercises, physical culture, control and evaluation of educational achievements, 
pupils, nosology. Стаття надійшла до редколегії 15.09.2017 
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МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ  
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ  

ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ 
 

У статті розглядаються питання визначення суттєвих характеристик сутності поняття 
«методична система навчання», охарактеризована її змістова структура, подана узагальнена 
структурна модель взаємозалежностей методичної системи формування дослідницької компете-
нтності інженерів аграрного профілю як складової професійної підготовки, сформульовані вимоги 
до методичної системи навчання.  

Ключові  слова :  система, методична система навчання, структура, професійна підготовка, 
інженер аграрного профілю.  Підготовка висококваліфікованих фахів-ців, готових до роботи в умовах виробництва, що постійно розвивається, є досить актуаль-ною проблемою всього світу. Сучасні зміни в економіці різних країн, техніці, технологіях та суспільних відносинах стали в основі роз-ширення освітніх систем, педагогічних тех-нологій та методик навчання. Ефективність сучасних освітніх процесів, насамперед, зале-жить від правильної взаємодії всіх педагогіч-них складових. А, отже, в сучасній підготовці фахівців актуальними завданнями є вивчен-ня проблеми побудови ефективних методич-них систем навчання. На сьогодні в освіті реалізуються різні технології і методики навчання. Найчастіше їх ефективність залежить від функціональ-них можливостей самої методичної системи. Тому в освіті нині актуальним є побудова ефективних методичних систем навчання, зокрема і для підготовки фахівців для сільсь-кого господарства, серед яких і інженери аг-рарного профілю.  Побудова моделі методичної системи на-вчання є складним і відповідальним проце-сом. Методична система має свої функціона-льні можливості залежно від своєї структури і стану. Вона за певних умов може розвивати-ся, змінювати свою поведінку і рівновагу. Оскільки у своєму дослідженні ми розглядає-мо організацію навчального процесу як пев-ну методичну систему, то на даному етапі до-

цільно визначити місце та роль методичної системи формування дослідницької компете-нтності у професійній підготовці інженерів-аграрників.   На сьогодні найпершим невідкладним за-вданням для вищої освіти України є не лише підготовка фахівців та професіоналів, а забез-печення їх якісної підготовки та конкурентос-проможності. Згідно європейської та націона-льної рамок кваліфікацій сучасний фахівець має володіти здатністю розв'язувати складні задачі у певній галузі професійної і навчальної діяльності, демонструвати майстерність та новаторство для вирішення складних і непе-редбачуваних проблем. Зазначене ґрунтується на необхідності оволодіння фахівцем здатнос-тями розв’язувати наявні задачі і проблеми під час здійснення професійної діяльності або організації власного навчання. Тому з метою досягнення більш високої якості підготовки фахівців в державі слід спрямувати зусилля на пошук оптимальних шляхів організації освіт-ніх процесів, в основі яких формування знань, умінь і навичок для ефективного здійснення дослідницької діяльності [1].  Сучасний інженер аграрного профілю – це висококваліфікований компетентний  фахівець з високим рівнем знань, умінь, нави-чок, професійними та особистісними якостя-ми. Він має бути готовим до підвищення ефе-ктивності використання природних ресурсів за умов постійного вдосконалення способів 

Ігор БУЦИК · Методична система формування  дослідницької компетентності у професійній підготовці інженерів аграрного профілю 



51 №  3  ( 5 8 ) ,  в е р е с е н ь  2 0 1 7  

виконання виробничих робіт, інтенсивного та оптимального застосування техніки. Як наслідок невідкладним завданням вищої школи є формування у студентів умінь до проведення різнотипних досліджень, самоос-віти і саморозвитку, що вимагає застосуван-ня нових підходів до організації навчання майбутніх фахівців. На сьогодні в науковій теорії поширені різні думки стосовно функціонування різно-манітних систем в сучасній освіті, зокрема: роботи А. Авер’янова, І. Блаубергата, Є. Голуб-кова, І. Дудника, В. Могилевського, В. Садов-ського, М. Сєтрова, А. Уємова, Ю. Черняка, Е. Юдіна, присвячені обґрунтуванню загаль-ної теорії систем; у роботах В. Беспалька, В. Євдокімова, О. Пєхоти, І. Прокопенка, Т. Сільченкова, О. Янкович охарактеризовані складові педагогічних технологій та можли-вості їх функціонування; у працях М. Коро-льова, А. Новікова, О. Пономарьова, Н. Силь-ченкової, Т. Фещенко, А. Пишкало, Ю. Бранов-ского, А. Ваноріна, Т. Степанової описуються методичні системи в організації навчання певним навчальним дисциплінам; у роботах С. Акімова, Г. Лобової розглядаються методи-чні системи формування дослідницьких здат-ностей. Проте до сьогодні у наукових видан-нях не приділялося уваги щодо вирішення проблеми розробки та функціонування мето-дичної системи формування дослідницької компетентності майбутніх інженерів аграр-ного профілю.  Термін «методична система» першочер-гово об’єднано сутністю слів – «метод» і «система». Метод у перекладі з грецької мови означає шлях, прийом, або система прийомів для досягнення будь-якої мети, для виконан-ня певної операції. Система з грецької мови – це сполучення, множина взаємопов'язаних елементів, що взаємодіє з середовищем, як єдине ціле і відокремлена від нього [5].  Проведений аналіз науково-педагогічної літератури дав можливість виділити дві суттє-ві характеристики сутності поняття «мето-дична система». У більшості випадків науковці схильні вважати, що методична система – це упорядкована сукупність взаємопов'язаних педагогічних елементів (її складових). Також, методичну систему розглядають як певну модель навчально-виховного процесу. Оскі-

льки нашим першочерговим завданням є ро-зробка і впровадження у професійну підгото-вку майбутніх інженерів аграрного профілю методичної системи формування дослідниць-кої компетентності, то науково доцільним має є розгляд сутності методичної системи з боку її і моделювання, і функціонування. То-му зазначене, у першу чергу, дозволяє розг-лядати методичну систему і як упорядковану сукупність взаємопов'язаних педагогічних елементів, і як модель навчально-виховного процесу. Дослідження різноманітних методичних систем навчання описані у роботах багатьох науковців, які сходяться в тому, що методич-на система навчання – це дидактична струк-тура, що включає взаємопов'язані компонен-ти (Ю. Брановскій, А. Ванорін, Е. Данильчук, Г. Лобова, А. Пишкало, Н. Рижова, Г. Саранцев, Т. Сільченкова, Т. Степанова, О. Пономарьова та ін.). На основі аналізу наукових праць та власних досліджень під методичною систе-мою навчання будемо розуміти упорядкова-ну сукупність взаємопов'язаних складових навчального процесу, взаємозалежне функці-онування яких спрямоване на досягнення навчальних результатів. З огляду на обґрун-товані позиції виникає природнє запитання – де місце системи навчання серед методики та технології навчання? Проведений аналіз нау-кових праць та власні дослідження дозволи-ти вважати, що системою навчання – це пев-на дидактична структура взаємопов'язаного поєднання підсистем методик навчання і тех-нологій навчання, яка, у свою чергу є складо-вою педагогічної системи. У результаті проведених теоретичних досліджень наукових поглядів вважаємо, що «технологія навчання» – це певний, спроек-тований на заданий результат, алгоритм на-вчальної роботи. Під «методикою навчання» розуміємо процедуру застосування методів навчання, спрямованих на реалізацію певних технологій. Об’єднуючим фактором техноло-гії та методики навчання виступає методич-на система, оскільки у навчальному процесі методика і технології навчання об’єднуються у певну взаємозалежну, функціональну ціліс-ну структуру, що дозволяє досягнути запла-нованого результату. Зазначене на даному етапі дослідження дозволяє вважати, що  
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методична система навчання – це упорядко-вана сукупність взаємопов'язаних педагогіч-них елементів, що характеризується реаліза-цією певних методик та технологій навчання. Отже, методична система не об’єднує у собі лише систему методів навчання. У її стру-ктурі провідними компонентами є методи навчання, які функціонують у поєднанні із метою, змістом, засобами і формами навчан-ня. Крім того, вважаємо, що до поданого вище переліку структурних компонентів методич-ної системи навчання доцільно додати підсис-тему контролю результатів навчання (мето-ди, засоби, форми контролю), оскільки вона є необхідним і визначальним елементом проце-су навчання, на основі чого визначаються ре-зультати навчання, а далі підбираються мето-ди, зміст, засоби та форми навчання [1].  На сьогодні під професійною підготов-кою фахівця розуміють процес здобуття осо-бистістю певної кваліфікації за відповідною спеціальністю на основі її навчання і вихо-вання. У педагогічній енциклопедії вказують, що «професійна підготовка» – це система професійного навчання, основною метою якого є засвоєння вмінь і навичок, необхід-них для виконання професійних видів робіт [2]. Визначальним у поданому понятті є дефі-ніція – «система професійного навчання». Це підтверджує попередньо проголошені припу-щення, що методична система формування дослідницької компетентності є складовою професійної підготовки фахівця. Такої ж по-зиції дотримується Г. Пухальська, вказуючи, що професійна підготовка є системою, що складається із взаємодоповнювальних елеме-нтів, які, у свою чергу, забезпечують форму-вання й розвиток професійної компетентнос-ті фахівця [3]. З погляду структури науковець професійну підготовку розглядає як органіч-ний компонент професійної освіти, який фор-мує й розвиває знання, уміння, навички, здіб-ності та якості фахівця. Отже, сучасна методична система навчан-ня є залежною від загальної професійної під-готовки фахівця, яка, у свою чергу, залежить від сучасного рівня розвитку науки і виробни-цтва, рівня інженерної освіти в найкращих університетах світу, світового досвіду ство-рення і реалізації освітніх програм. Тому, су-часна методична система формування дослід-

ницької компетентності інженерів аграрного профілю має своїм складом та структурою цілісно і органічно поєднується із системою професійної підготовки фахівця, із наукою і виробництвом. До характерних рис сучасної методичної системи навчання Т. Сильченкова відносить [4]: науково обґрунтоване плану-вання процесу навчання; єдність і взаємопро-никнення теоретичної і практичної підготов-ки; високий рівень труднощів і швидкий темп вивчення навчального матеріалу; максималь-на активність і достатня самостійність  навчання; поєднання індивідуальної та коле-ктивної роботи; насиченість навчального процесу технічними засобами навчання; ком-плексне вивчення різних предметів навчання. Таким чином, проведений аналіз науково-педагогічної літератури, запити і потреби ринку праці на інженерів-аграрників та влас-ні спостереження надали можливість схарак-теризувати методичну систему формування дослідницької компетентності інженерів аг-рарного профілю як упорядковану сукупність взаємопов'язаних між собою підсистем мети, методів, форм, засобів навчання та діагности-ки навчальних досягнень, які є залежними від розвитку науки та виробництва, і функці-онують на основі цілеспрямованої реалізації певних методик та технологій навчання, спрямованих на підготовку майбутнього ін-женера до здійснення професійної дослідни-цької діяльності. Узагальнена структурна мо-дель взаємозалежностей методичної системи формування дослідницької компетентності інженерів аграрного профілю як складової професійної підготовки подана на рис. 1. Також, на онові теоретичного досліджен-ня нами були сформульовані вимоги до мето-дичної системи навчання як до складової професійної підготовки, які слід враховувати під час її моделювання: 1) Методична система має враховувати сучасний рівень розвитку науки і виробницт-ва, рівень інженерної освіти в найкращих уні-верситетів світу, світовий досвід створення і реалізації освітніх програм, що забезпечують виконання освітніми установами запитів і потреб ринку праці та провідних роботодав-ців на інженерів-аграрників. 2) Методична система має бути стійкою та урівноваженою, складатися із підсистем, 
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компонентів та елементів, які поєднуються між собою цілісно і органічно та характеризу-ються: структурністю, стабільним станом, поведінкою, стійкістю, розвитком, адаптаці-єю та взаємодоповненням.  3) Методична система має бути гнучкою, повинна адаптовуватися до сучасних вимог на основі постійного розвитку економіки, на-уки, техніки та технологій. 4) Методична система є складовою зага-льної професійної підготовки фахівця, вона має ґрунтуватися на основних підходах до організації підготовки фахівця, але при цьо-му функціонувати як її окрема підсистема на основі комплексності теоретичного і практи-чної навчання. 5) Методична система має реалізовувати сучасні методики та технології навчання. Отже, на даному етапі нашого досліджен-ня першочерговим завданням стало визна-чення місця та ролі методичної системи фор-мування дослідницької компетентності у професійній підготовці інженерів-аграрників, що, у свою чергу, має стати основою для по-дальшої побудови ефективної методичної системи для організації навчального процесу 

у ВНЗ. На основі проведеного аналізу науко-вих праць та власних теоретичних дослі-джень було встановлено, що методична сис-тема навчання є складовою загальної профе-сійної підготовки фахівця і функціонує як її окрема підсистема на основі реалізації сучас-них методик та технологій навчання. Також було встановлено, що методична система фо-рмування дослідницької компетентності ін-женерів аграрного профілю структурно зале-жить від сучасного рівня розвитку науки і виробництва, що стає в основі її гнучкості, взаємодоповнення, стійкості та адаптації. На основі виділених загальних характеристик було обґрунтовані вимоги до методичної сис-теми навчання, які слід враховувати у пода-льшому моделюванні методичної системи формування дослідницької компетентності майбутніх інженерів аграрного профілю. Спираючись на отримані результати дос-ліджень, вважаємо пріоритетним напрямом подальшої роботи – обґрунтування організа-ційних шляхів оптимального функціонування елементів, компонентів та підсистем методи-чної системи формування дослідницької ком-петентності інженерів аграрного профілю. 

Рис. 1. Узагальнена структурна модель взаємозалежностей методичної системи формування  дослідницької компетентності інженерів аграрного профілю як складової професійної підготовки 
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Буцык И. М. Методическая система формирования исследовательской компетнтности в 

профессиональной подготовке инженеров аграрного профиля 
В статье рассматриваются вопросы определения существенных характеристик сущности 

понятия «методическая система обучения», охарактеризована ее содержательная структура, 
представленная обобщенная структурная модель взаимозависимостей методической системы 
формирования исследовательской компетентности инженеров аграрного профиля как состав-
ляющей профессиональной подготовки, сформулированы требования к методической системе 
обучения. 

Ключевые слова: система, методическая система обучения, структура, профессиональная 
подготовка, инженер аграрного профиля.  

Butsyk І. Methodical system of research competence formation in the professional training of 
agrarian engineers 

The article defines the essence of the notion methodical system of education, characterizes informative 
structure, shows the generalized structure model of interdependence of the methodical system of agrarian 
engineers research competence formation as an essential part of professional training, forms the demands 
for methodical system of education. 

At the present stage of our study, the priority task was to determine the place and role of the methodical 
system for the formation of research competence in the training of agrarian engineers, which, in turn, 
should form the basis for the further construction of an effective methodological system for the organization 
of the educational process at the university. On the basis of the analysis of scientific works and own theoreti-
cal studies, it was established that the methodical system of training is an integral part of the general pro-
fessional training of a specialist and functions as a separate subsystem based on the implementation of mod-
ern teaching methods and technologies. It was also established that the methodological system for the for-
mation of the research competence of engineers of the agrarian profile is structurally dependent on the cur-
rent level of development of science and production, which is at the basis of its flexibility, complementarity, 
sustainability and adaptation. Based on the highlighted general characteristics, there were justified require-
ments for the methodical system of training; further consideration should be given to the simulation of a 
methodical system for the development of the research competence of future engineers of the agrarian pro-
file. 

Key words: system, methodical system of education, structure, professional training, agrarian engineer. Стаття надійшла до редколегії 10.09.2017 
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СПЕЦИФІКА ОХОРОНИ КОРДОНІВ 
 В РЕСПУБЛІЦІ ІНДІЯ Й ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ 

 ФАХІВЦІВ ПРИКОРДОННИХ ВІДОМСТВ 
 

Стаття присвячена аналізу специфіки охорони кордонів в Республіці Індія та дослідженню сис-
теми підготовки прикордонників. Окреслено комплекс необхідних вмінь та навичок фахівців прико-
рдонних відомств для якісного виконання службових обов’язків на різних ділянках кордону, описано 
особливості підготовки прикордонників окремо для кожного відомства. 

Ключові  слова :  підготовка прикордонників, центр базової підготовки, вищий військовий на-
вчальний заклад, загальновійськові навички, спеціальні навички, курси підготовки та перепідгото-
вки військовослужбовців, спеціальні курси. Охорона державного кордону – важлива складова безпеки кожної держави, яка набу-ває особливого значення за сучасних умов розвитку суспільства, адже глобалізаційні та інтеграційні процеси (безвізовий або спроще-ний візовий режими, вільна торгівля, пожвав-лення міграційних рухів, тощо) створюють сприятливі умови для поширення нових  загроз: тероризм, нелегальна міграція, нарко-торгівля, торгівля людьми, контрабанда това-рів, транскордонна злочинність, гібридні вій-ни, політичні провокації, прикордонні супере-чки і т. ін. Зокрема це стосується країн, що ро-звиваються, особливо якщо вони не є учасни-ками військово-політичних союзів та догово-рів про колективну безпеку. Україна, на жаль, не є виключенням і зіткнулася з тими ж про-блемами. Події 2014 року стали новим викли-ком для Державної прикордонної служби України. За таких умов очевидним є факт не-обхідності перегляду вимог щодо підготовки особового складу прикордонного відомства та, як результат, випливає необхідність швид-кої модернізації професійної підготовки.  Зважаючи на те, що у ході вивчення спе-цифіки охорони державного кордону в Респу-бліці Індія було виявлено, що існує ряд схо-жих загроз, тому ознайомлення з діяльністю та особливостями професійної підготовки індійських прикордонників сприятиме модернізації підготовки фахівців для охоро-ни кордону в Україні. 

Окремим напрямкам формуванню профе-сійної готовності військовослужбовців, у тому числі прикордонників, присвячені роботи О. Барабанщикова, О. Діденка, І. Грязнова, В. Полюка, О. Торічного та ін. Проблеми підго-товки військових у Республіці Індія вивчали М. Алагаппа, П. Дас, С. Сінгх, Б. Пама та ін. Не-зважаючи на значну кількість робіт з цієї про-блеми, їх аналіз переконує, що на сьогодні не-має достатньої кількості наукових досліджень, які б акцентували увагу на порівнянні систем підготовки прикордонників в Республіці Індія та Україні. Крім того питання творчої імплеме-нтації досвіду Республіки Індія в Україні з ме-тою модернізації підготовки прикордонників відсутні у вітчизняних дослідженнях.  Мета статті – дослідити специфіку охоро-ни кордонів в Республіці Індія та пояснити особливості професійної підготовки індійсь-ких прикордонників. Республіка Індія межує на північному захо-ді з Пакистаном, на півночі – з Китаєм, Непалом і Бутаном, на сході – з М’янмою і Бангладеш та має морські кордони з Шрі-Ланкою, Індонезією та Мальдівами. Кожна ділянка державного  кордону має свої історичні, географічні та  політичні особливості. Зважаючи на це, в кра-їні поступово утворилася власна система прикордонної безпеки та прикордонного  менеджменту, а також унікальна система професійної підготовки прикордонників. На 
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сьогодні охорону кордонів Республіки Індія покладено на прикордонні відомства: Воєні-зована прикордонна служба Assam Rifles, Прикордонна служба Border Security Force (BSF), Індо-Тибетська прикордонна поліція Indo-Tibetan Border Police (ITBP), Прикордон-на служба Sashastra Seema Bal (SSB), а також Берегова охорона Республіки Індія, кожне з яких відповідає за свою ділянку кордону та має свою специфіку службової діяльності. Враховуючи особливості завдань, які стоять перед індійськими прикордонними відом-ствами, існують значні відмінності в систе-мах професійної підготовки персоналу для кожної із цих служб. Розглянемо ці аспекти детальніше.  Індо-пакистанський кордон вважається одним із найнебезпечніших у світі. У 1947 р. розгорілася індо-пакистанська війна за тери-торію Кашмір, а з 1972 вона розділена між двома країнами Лінією фактичного контро-лю, яку не визнає ні Індія, ні Пакистан. До сьогодні з більшою чи меншою частотою на кордоні відбуваються збройні сутички, а в прикордонних районах часто стаються теро-ристичні атаки. Індо-пакистанський кордон охороняється BSF, яка була створена у 1965 р. «для забезпечення недоторканості кордонів Республіки Індія, а також протидії загрозам, які з цим пов’язані…» [10]. На теперішній час BSF складається із 186 батальйонів загаль-ною чисельністю 240000 осіб персоналу. BSF є федеральним правоохоронним відомством і входить до Міністерства внутрішніх страв (МВС) Республіки Індія. Головними завдання-ми BSF є охорона сухопутних кордонів, попе-редження транскордонних злочинів, терори-зму та протистояння заколотам та сепарати-стським повстанням. Прикордонна служба включає також військове з’єднання для про-тидії стихійним лихам, авіаційне крило, мор-ський патруль з дев’ятьма плаваючими при-кордонними заставами, артилерійський полк та десантно-диверсійні підрозділи [10], які виконують свої окремі функції.  Зважаючи на специфіку завдань BSF, існу-ють певні особливості підготовки прикор-донників цього відомства, яка здійснюється в центрах базової підготовки (ЦБП) та Академії Прикордонної служби. В ЦБП курсанти ви-вчають такі дисципліни: «Фізична підготов-

ка», «Стройова підготовка», «Вогнева підго-товка», «Тактична медицина», «Службові ін-струкції», «Основи військової тактики», «Загальна підготовка», «Військове право», «Військова історія Індії», тощо.  Академія Прикордонної служби була за-снована у 1966 р. як Навчальний центр та військове училище BSF. На сьогодні акаде-мія – Центр підготовки та перепідготовки офіцерських кадрів для BSF. Для якісної під-готовки прикордонників в Академії створено кілька навчальних підрозділів. Тактичний факультет є основним навчальним підрозді-лом і готує офіцерів-прикордонників для ви-конання завдань у мирний час (прикордон-ний контроль, охорона державного кордону, тощо), командирів десантно-диверсійний груп, а також керівників сухопутних операцій для оборони державного кордону у випадку збройного протистояння. З цією метою слу-хачі вивчають багато різноманітних навчаль-них курсів: військовий менеджмент, команд-ні курси для старших офіцерів, комбінований курс для штабних офіцерів, інтегрований ін-тенсивний курс для молодших офіцерів, курс для керівників відділів логістики, курс такти-чної медицини, курс військового планування (тактико-оперативний рівень). Крім військо-вих дисциплін слухачі вивчають геополітику, права людини, основи розвідки, право, фінан-совий менеджмент, стрес-менеджмент, управління в критичній ситуації, лідерство та управління персоналом. Спеціальний навчальний центр Академії Прикордонної служби готує помічників нача-льника прикордонного підрозділу (з другого курсу), а також начальників взводів для BSF. Окремо у центрі готують військових медиків, ветеринарів та інженерів. Курсанти Спеціаль-ного навчального центру вивчають наступні дисципліни: фізична підготовка, стройова підготовка, вогнева підготовка, ведення бою, прикордонний менеджмент, читання карт, експлуатація військової техніки, радіотеле-фонні системи, право, тактика, конфлікт ни-зької інтенсивності, інформатика, розвідка, внутрішня безпека, адміністрування та бух-галтерський облік, тактична медицина, управління персоналом, спеціальні поліцей-ські дисципліни, водіння і експлуатація авто-мобільної техніки, етикет, ділова кореспон-
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денція, геополітика, верхова їзда, управління в критичній ситуації [3]. Крім того, в Академії викладають специфічні курси для прикор-донників: кінологія, використання сльозогін-ного газу для контролю натовпу, дії під час надзвичайних ситуацій (повінь, циклон, то-що), протидія хімічній та біологічній зброї, дайвінг та ін. Значна увага приділяється кур-сам виживання в екстремальних умовах Гіма-лайських гір. Індо-китайський кордон з’явився як лінія розмежування після Китайсько-індійської війни 1962 р., в ході якої китайські війська повністю зайняли спірні території, після чого було оголошено припинення вогню. Лише в угодах 1993 та 1996 рр. Лінія контролю отри-мала часткове юридичне визнання, проте іс-нує ряд районів, за які час від часу точаться суперечки. У жовтні 2013 р. Республіка Індія та КНР підписали угоду про співпрацю в сфе-рі оборони кордону для реалізації спільного патрулювання вздовж Лінії контролю, а щоб попередити нову ескалацію збройного конф-лікту обидві сторони домовилися про взаєм-не невикористання зброї [13], що створило передумови для формування спеціальних на-вичок для військовослужбовців на цій ділян-ці кордону.  Індо-Тибетська прикордонна поліція (ITBPF) була створена в 1962 р. й розташову-валася вздовж кордону з Тибетом, окуповано-го Китаєм. На сьогодні головним завданням ITBPF є забезпечення недоторканості північ-ного кордону та протидія загроз на кордоні (нелегальна міграція, контрабанда тощо). На сьогодні ITBPF знаходиться під юрисдикцією МВС і налічує 49 батальйонів та близько  72000 прикордонників. Більшість прикордон-них застав знаходяться на висоті більше  6000 м, де поширені заметілі, хурделиці, небе-зпека сходжень снігових лавин, зсувів твердої породи та селів, а температура більшу части-ну року опускається нижче –40°. Такі клімати-чні та географічні особливості кордону вима-гають особливих навичок [13], а, отже, й імп-лементації спеціальної програми професійної підготовки прикордонників ITBPF. У структурі Індо-Тибетської прикордон-ної поліції діє один ЦБП, головними завдан-нями якого є проведення вступних тестувань серед цивільної молоді та рядових з Держав-

ної та Центральної поліції, які бажають перей-ти на службу в прикордонне відомство, а та-кож підготовка майбутніх констеблів. Курс підготовки триває 44 тижні і включає такі ди-сципліни: «Інтенсивна фізична підготовка», «Рукопашний бій (карате, дзюдо)», «Стройова підготовка», «Вогнева підготовка», «Читання карт», «Польова виучка», «Бойова майстер-ність», «Тактика», «Протидія повстанським угрупуванням», «Стрілецька підготовка», «Альпінізм», «Плавання», «Здоровий спосіб життя», «Спеціальна підготовка» (що включає охорону визначеної ділянки кордону та вмін-ня виконувати завдання, які стосуються управління кордонами). В центрі також про-водять курси підвищення кваліфікації для командирів секційного рівня. Крім того, є окремий підрозділ для проведення курсів для кінологів та кінних вершників. Академія ITBF є провідним вищим війсь-ковим навчальним закладом, який здійснює підготовку та перепідготовку офіцерів для відомства. На сьогодні в Академії проходить підготовку вище командування як прикор-донної поліції, так й інших правоохоронних відомств та військових формувань, а також викладаються курси підвищення кваліфікації для офіцерів всіх рівнів. Серед навчальних курсів, яких навчають в Академії можна на-звати наступні: базова підготовка заступника керівника прикордонного підрозділу, курси для офіцерів запасу, навчання лідерських на-вичок, бойова підготовка, стратегічний мене-джмент, адміністративно-командне управ-ління (для вищого командного складу), взає-модія з іншими військовими формуваннями, курси перекваліфікації військовослужбовців, тактика охорони кордону, курси підготовки інспекторів прикордонного контролю, розмі-нування та саперна справа, автомобільна під-готовка, тактична медицина, курси для офі-церів відділів логістики та квартирмейстерів, розвідка, навички читання карт, рукопашний бій, курси підготовки до протидії тероризму, підготовка охоронців для посадових осіб, ви-явлення та розпізнавання вибухових речо-вин, кінологія, тощо [9]. Крім того весь особо-вий відомства повинен мати навички альпі-нізму та ходьби на лижах, орієнтуватися та швидко пересуватися по безлюдній та важко-доступній місцевості, володіти навичками 
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протидії стихійним лихам та вміти організо-вувати рятувально-пошукові операції, проти-діяти радіологічній та хімічній небезпеці [13], що є важливим для збереження власно-го життя на такій місцевості.  Дружні стосунки між Індією та її двома сусідами Непалом і Бутаном обумовлюють пе-вні схожі риси на цій ділянці охорони кордону, яку охороняє Збройна прикордонна служба SSB, яка була заснована у 1963 р. На сьогодні служба входить до складу МВС та налічує бли-зько 73000 персоналу. SSB є напіввійськовим правоохоронним відомством, а основними за-вданнями цієї служби є охорона кордонів Індії, протидія нелегальній міграції, контрабанді та антидержавній діяльності [5], зважаючи на порівняно низький рівень загроз. Базова підготовка персоналу SSB прохо-дить в трьох навчальних центрах. Курс базо-вої підготовки триває 43 тижні, протягом яких курсантів навчають читати карти, вико-ристовувати зброю, вести бій низької інтен-сивності, знайомлять з основами тактики, а також здійснювати управління кордонами та розвідувальну діяльність, виконувати деякі поліцейські функції, тощо. Крім того, варто зазначити, що через відносну безпеку цих ділянок та через спрощений режим перетину кордону на службу в SSB беруть цивільних осіб, які проходять таку саму базову підготов-ку і виконують більшість функцій, що і війсь-ковослужбовці [4], що є важливим економіч-ним фактором діяльності SSB, але не знижує ефективності служби.  Непал та Бутан знаходяться між історич-ними суперниками – Індією та Китаєм, тому персонал SSB виконує специфічну функцію – збирання та аналіз оперативної інформації [1]. Тому створені окремі курси, під час яких прикордонників навчають спілкуватися з мі-сцевим населенням, створювати позитивний образ Індії у віддалених селах, вербувати аге-нтів серед місцевих жителів та розвивати власну пильність. Все це пояснюється вели-кою активністю агентів з Китаю на цій тери-торії, який розглядає Непал як зону свого впливу [7]. Також під час базового курсу кур-сантів вчать основам партизанської війни, протидіяти повстанській діяльності, виявля-ти міни, знайомлять з правилами виживання в джунглях та у засніжених горах. Крім того 

курсанти повинні знати особливості прове-дення рятувальних робіт, а також вміти нада-вати медичну допомогу [1]. Підготовка офіцерів здійснюється в Ака-демії SSB, яка була заснована у 2004 р. і на сьо-годні є одним з провідних вищих військових навчальних закладів Республіки Індія. В Ака-демії вивчаються наступні курси за трьома блоками: основний блок (підготовка заступ-ників командирів прикордонних підрозділів та констеблів для прикордонної служби на різних умовах вступу залежно від освіти, яку вже має кандидат), блок підвищення кваліфі-кації (курси для заступників командирів при-кордонних підрозділів перед переведенням на вищу посаду, курси для старших офіцерів, курси підготовки керівників десантно-диверсійних підрозділів, прикордонний мене-джмент для молодшого, середнього та вищо-го офіцерського складу, стратегія внутрішньої безпеки), а також підготовка безпосередньо під час служби (курси інструкторів для підго-товки персоналу, підготовка інструкторів з питань прикордонного менеджменту, а також курс для заступників керівників прикордон-них підрозділів з питань формування полків та нових військових частин). Крім того, на ба-зі Академії викладають багато короткостро-кових спеціальних курсів, що стосуються про-тидії повстанській та сепаратистській діяль-ності, веденню війни в джунглях, читанню карт, альпінізму, веденню бою на середній висоті в горах, виживанню в зимових горах, протидії стихійним лихам, знешкодженню вибухових пристроїв, охорона та супровід по-садових осіб, підготовка до виконання десант-но-диверсійних завдань, тощо [5]. Всі ці курси спрямовані на підвищення ефективності SSB та формування готовності офіцерського скла-ду до виконання специфічних завдань. Індія та М’янма мають низку двосторон-ніх домовленостей в сфері прикордонної без-пеки, що стосуються контролю за потоком біженців з гірських племен, які направляють-ся в Індію, врегулювання контрабанди зброї та наркотиків. За результатом спільних домо-вленостей 2001–2003 рр. було вирішено звес-ти загороджувальні конструкції на цій ділян-ці кордону.  Індо-бангладеський кордон є п’ятим най-довшим кордоном у світі (4096 км). Договір 
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про взаємний обмін анклавами був підписа-ний у 2011 р., а угода про демаркацію кордо-нів між країнами – у 2015 р. На сьогодні кор-дон містить як ділянки із загороджувальни-ми спорудами, так і ділянки, більш доступні для вчинення протиправної діяльності (контрабанда худоби, продуктів харчування, ліків, наркотиків, нелегальна міграція, тощо). Через велику кількість порушень кордону індійським прикордонникам дозволяється стріляти без попередження. Крім того, на ко-рдоні відбуваються часті збройні сутички між військовослужбовцями прикордонних відомств обох країн.  Поряд з BSF індо-м’янманський та індо-бангладеський кордони охороняють підрозді-ли Assam Rifles. Assam Rifles – найстаріша напі-ввійськова правоохоронна служба, яка була заснована ще у 1835 р. На сьогодні служба на-лічує 46 батальйонів та близько 65000 персо-налу. Основні завдання Assam Rifles: забезпе-чення внутрішньої безпеки, протидія та попе-редження сепаратистській діяльності та  протидія повстанським рухам, операції щодо охорони державного кордону, надання гумані-тарної допомоги цивільному населенню у ви-падку надзвичайної ситуації, забезпечення зв'язку, надання медичної допомоги, а також навчання дітей у відділених регіонах. У воєн-ний час стрілки Assam Rifles беруть участь в усіх бойових операціях на рівні зі Збройними силами Республіки Індія [11]. У зв’язку з перес-лідуваннями мусульман-рохінджа в М’янмі, які загострилися у 2017 р., роль Assam Rifles знач-но підвищується, адже саме на цю службу пок-ладаються функції патрулювання кордону та контроль перетину кодону в так званих «воротах дружби».  Навчальний центр та школа Assam Rifles – один з найбільших навчальних центрів у скла-ді Збройних Сил Республіки Індія, одночасно там підготовку проходить 2200–2400 курсан-тів. Базовий курс підготовки триває 46 тижнів [12]. Під час навчання курсанти вчаться війсь-кової майстерності, проходять вогневу підго-товку і здобувають навички влучно стріляти в ціль, вести вогонь у відповідь, управляти свої-ми рефлексами в небезпечній ситуації. Усі вій-ськовослужбовці Assam Rifles повинні вміти виконувати спеціальну вправу – стрільба в джунглях, оскільки їхня ділянка кордону про-

ходить через джунглі і має певні особливості. Для курсантів штучно облаштовані спеціаль-ні ділянки, де вони вчаться орієнтуватися серед заростів джунглів та влучно стріляти в ціль. Значна увага приділяється протидії кон-трабандній діяльності. Так, прикордонники вчаться виявляти контрабандну зброю, боє-припаси, наркотики, які перевозять терорис-тичні угрупування, що діють в регіоні, а та-кож є спеціальна дисципліна – «Виявлення фальшивих грошових купюр».  Базовий курс для прикордонників Assam Rifles спрямований на формування професій-них навичок та виконання службових за-вдань: ведення та протидія гібридній війні, забезпечення охорони кордону, оборона ти-лових районів та захист місцевих жителів під час бойових дій, виконання оперативних за-вдань у мирний та воєнний час, антитерости-чна діяльність, тощо. Крім того, однією з го-ловних компетенцій військовослужбовця As-sam Rifles є протидія сепаратистській та повс-танській діяльності [2]. Багато завдань при-кордонники Assam Rifles виконують спільно з підрозділами Сухопутних військ Республіки Індія, тому і під час базового курсу проводять спільні тренування.  Індо-м’янманський та індо-бангладесь-кий кордони проходять через віддалені райо-ни, тому часто прикордонники виконують і гуманітарні місії: допомагають місцевому на-селенню в надзвичайних ситуаціях, забезпе-чують провізією за несприятливих умов, на-дають медичну допомогу тощо. Так, В. Елвін писав, що солдати Assam Rifles є «справжніми друзями горців, охоронцями закону та поряд-ку, захисниками кордону» [6, 245]. В Індії не-має окремого вищого військового навчально-го закладу, який готував би офіцерів для As-sam Rifles, і персонал служби проходить під-готовку і перепідготовку в Академії оборони (м. Індрапраста), Академії підготовки офіце-рів, а також Національному університеті обо-рони Республіки Індія [2].  Республіка Індія підтримує дружні відно-сини зі своїми морськими сусідами та розви-ває з ними багато спільних та проектів в еко-номічній, політичній, енергетичній, військо-вій та культурній сферах. Берегова охорона Республіки Індія забезпечує недоторканість морських рубежів. Служба створена у 1978 р. 
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й на сьогодні знаходиться під юрисдикцією Міністерства оборони та налічує майже  11000 персоналу. Головними завданнями су-жби є безпека та захист острівних територій, а також об’єктів, що знаходяться у відкрито-му морі, захист рибалок та моряків, збере-ження живих організмів в морі, співпраця з Митною службою та протидія контрабанді, пошуково-рятувальні операції в морі, спосте-реження за морськими кордонами країни, протидія браконьєрству та незаконному ви-добутку корисних копалин [8]. Базова підготовка прикордонників для Берегової охорони Республіки Індія відрізня-ється від решти служб, зважаючи на специфі-ку діяльності служби. Так, базова підготовка проводиться для персоналу рядового складу. Усі майбутні прикордонники діляться на дві групи: янтрік (особи, що мають закінчену се-редню спеціальну чи вищу освіту) та навік (кандидати, які вступають на базі закінченої шкільної освіти). Усі майбутні військовослу-жбовці тренуються в Школі Військово-морських сил в м. Чілка. Для янтрік курс базо-вої підготовки становить 9 тижнів безпосере-дньо в приміщенні школи, а потім 3 місяці на кораблі Берегової охорони, де вони опанову-ють технічну майстерність управління при-ладами. Крім того, курсанти, які показали найкращі результати, можуть продовжити навчання в одній з шкіл Військово-морських сил (м. Шівалі чи м. Валсурі), Військово-морському Інституті авіаційних технологій в м. Кочі чи Суднобудівній школі в м. Мумбай та здобути військово-технічну спеціальність з перспективою отримати офіцерське звання в подальшому. Таке навчання буде тривати уже 90–100 тижнів, залежно від спеціальнос-ті. Для навік курс базової підготовки стано-вить 24 тижні в школі, а потім протягом  3 місяців на одному з кораблів Берегової охо-рони. Після успішної атестації прикордонник проходить курс введення на посаду протягом 4–6 місяців, залежно від майбутніх посадових обов’язків [8]. Під час базової підготовки кур-санти вивчають особливості управління мор-ськими кордонами, здобувають навички про-тидії загрозам на морській ділянці кордону, особливо контрабанді та браконьєрству. Крім того, майбутні прикордонники вчаться про-тистояти проникненню терористів в країну 

через водні шляхи. Корисним є навчання в реальних умовах, коли курсант бачить реалії військової служби і має можливість випробу-вати свої навички. Офіцери проходять підготовку та перепід-готовку в Академії Берегової охорони. Основ-ним навчальним курсом в Академії Берегової охорони є «Основи військово-морської служ-би». Після успішного складання екзамену слу-хачі тренуються в морі протягом 24 тижнів, а також 16 тижнів безпосередньо виконують службові завдання на кораблях Берегової охо-рони. Після цього вони складають іспит, і Ко-місія оцінює їхні навички. Після цього за ба-жанням деякі офіцери можуть вивчати техніч-не обладнання на кораблях та отримати дода-тковий сертифікат. Крім того, військовослуж-бовці вивчають курси «Несення вахти на ко-раблі» та «Використання електричного та еле-ктронного навігаційного обладнання». Деякі курси розроблені спеціально для військовос-лужбовців льотної ескадрильї Берегової охо-рони, а саме: «Керування гелікоптером» та «Технічне обслуговування літака» [8].  Таким чином, ми можемо зробити висно-вок, що наявність п’яти окремих прикордон-них служб в Республіці Індія та імплемента-ція окремих програм підготовки для їх фахів-ців доводить про наявність унікальної про-грами підготовки прикордонників, які ефек-тивно виконують покладені на них завдання. Так, професійна підготовка прикордонників в Республіці Індії відбувається в різних на-вчальних закладах, залежно від служби та визначених завдань. Це обумовлено багатьма історичними подіями, географічними та клі-матичними особливостями в прикордонних районах, а також соціально-політичними умо-вами розвитку індійського суспільства. Зва-жаючи на аналіз професійної підготовки ін-дійських прикордонників можемо зробити висновок, ми можемо стверджувати, що усі майбутні прикордонники здобувають загаль-новійськові навички та вивчають курси, які обов’язкові для всіх служб та родів військ: фі-зична, стройова та вогнева підготовка, веден-ня бою, прикордонний менеджмент, читання карт, протидія тероризму, управління персо-налом, автомобільна підготовка, навички лі-дерства, взаємодія з іншими військовими під-розділами, тактична медицина та військове 
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планування (оперативно-тактичний рівень). Також розроблено спеціальні курси, які ви-вчають прикордонники певних служб, з ура-хуванням загроз на визначеній ділянці кор-дону, а саме: конфлікт низької інтенсивності (BSF), рукопашний бій, протидія стихійним лихам, радіологічна та хімічна зброя, орієнта-ція на місцевості, альпінізм (ITBP), диверсій-но-розвідувальна діяльність, війна в джунг-

лях, знешкодження вибухових пристроїв (SSB), протидія гібридній війні, сепаратистсь-кій та повстанській діяльності (Assam Rifles).  В подальшому планується дослідити ме-тодику навчання військових дисциплін у ви-щих військових навчальних закладах Респуб-ліки Індії та порівняти з системи професійної підготовки прикордонників в Республіці Ін-дія та Україні. 
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Бхиндер Н. В. Специфика охраны границ в Республике Индия и особенности подготовки 
специалистов пограничных ведомств  

Статья посвящается анализу специфики охраны границ в Республике Индия и исследованию систе-
мы подготовки пограничников. Очерчено комплекс необходимых умений и навыков специалистов погра-
ничных ведомств с целью качественного исполнения служебных обязанностей на различных участках 
границы, описано особенности подготовки пограничников отдельно для каждого ведомства. 

Ключевые  слова :  подготовка пограничников, центр базовой подготовки, высшее военное 
учебное заведение, общевойсковые навыки, специальные навыки, курсы подготовки и переподготов-
ки военнослужащих, специальные курсы.  

 

Bhinder N. V. Formation of border guards’ training system in the Republic of India: historical 
and socio-political preconditions 

In contemporary conditions the border agencies throughout the world face new challenges: terrorism, 
illegal migration, drug and human trafficking, goods smuggling, transborder crime, proxy wars, territorial 
and border disputes, etc. Ukraine has similar problems. Nowadays the State Border Guard Service of 
Ukraine need modernize the system of its personnel training. Depending on similar tasks border guards 
have to obtain similar knowledge and professional skills. Thus, it is necessary to research the peculiarities of 
training of border guards in the Republic of India as the country has similar political, social, and military 
problems which affect border guards’ personnel. 

The Republic of India borders on 9 countries and possesses 5 agencies to ensure border security: Assam 
Rifles, Border Security Force, Indo-Tibetan Border Police, Sashastra Seema Bal, and Indian Coast Guard. The 
geographical, political, and socio-economical conditions develop the unique system of border security out-
lined as one border – one force. These facts require special approaches to training of border guards in India.  

Thus, the system of border guards’ training in the Republic of India includes basic training and special mili-
tary training considering the border sector and task. The border guards are trainined in the basic training cen-
ters and higher military educational establishments which are oriented towards formations of general and spe-
cial military skills. They provide basic training for newcomers and various courses for regular personnel.  

The author came to the conclusion that there are many similarities in the systems of military education 
of the Republic of India and Ukraine and Ukrainian higher military educational establishments have to con-
sider Indian experience and implement progressive concepts creatively.  

Key  words:  border guards’ training, basic training center, higher military educational establishment, 
general military skills, special skills, training and retraining courses for servicemen, special courses.  Стаття надійшла до редколегії 17.09.2017 
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УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ  
В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ:  

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ 
 
Стаття присвячена аналізу теоретичних підходів щодо управління освітою в контексті за-

безпечення якості освіти. У статті розглянуто основні підходи до визначення поняття – якість, 
якість освіти, управління, управління якість освіти. Поняття якість освіти має певні особливос-
ті через багатовимірність самої системи освіти, але відповідає загальноприйнятому значенню з 
урахуванням особливостей освітньої галузі. Більшість дослідників визначають якість як резуль-
тат впливу багатьох факторів, що стосуються освітньої діяльності, а якість освіти – це сукупні-
стю специфічних показників галузі (зміст освіти, форми та методи навчання, матеріально-
технічна база, кадровий потенціал). 

Ключові  слова :  освіта, якість, якість освіти, управління, забезпечення якості освіти. На сучасному етапі розвитку інформа-ціиного суспільства та глобалізаціиних змін, що відбуваються у світі, особливої актуаль-ності набувають розвиток глобальних ринків освітніх послуг, процеси уніфікації націона-льних освітніх стандартів та підходи щодо управління забезпечення якості освіти. Су-часні наукові підходи у дослідженні управ-ління освітою в контексті забезпечення якос-ті освіти не є цілісною науковою теорією,  вони включають в себе багато напрямків та різні підходи, визначають бачення проблем з різних аспектів управління. Вагомий внесок у дослідження теоретич-них проблем щодо управління освітою в кон-тексті забезпечення якості освіти зробили Є. Хриков [14], Е. Злобін [3], Є. Яковлєв [17], В. Панасюк [10], Н. Селезньова [12], Н. Матве-єва [8], Т. Шамова [15] та інші науковці. Метою статті є здійснити аналіз теорети-чних підходів щодо управління освітою в контексті забезпечення якості освіти. Якість освіти (анг. – quality of education, німецькою – die Bildungsqualität) являє собою збалансовану відповідність певного освітньо-го рівня (загальної середньої, професіино-технічної, вищої тощо) численним потребам, цілям, умовам, затвердженим освітнім нор-мам і стандартам, яка встановлюється для виявлення причин порушення цієї відповід-

ності та управління процесом поліпшення встановленої якості. Це поняття має вивчати-ся як комплексне у межах квалітології –  триєдиної науки, що охоплює теорію якості (Quality System / Qualitätssystem), теорію  оцінки якості (Evaluation) і теорію управлін-ня якістю (Management and Monitoring of  Quality / Qualitätsmanagement und monitoring).  Кожна з названих складових має певнии  набір критеріїв і показників якості освіти, що дають змогу різнобічно оцінити будь-яку сис-тему освіти за зовнішніми та внутрішніми її параметрами, оскільки якість освіти характе-ризується багатовимірністю, багатоаспектні-стю та багатопараметричністю [6, 1017]. Дос-лідник О. Ляшенко трактує якість як відпові-дність вимогам споживача, як сукупність вла-стивостеи продукції, що визначають ступінь придатності ïï для використання за призна-ченням; як ступінь досконалості, яким воло-діє товар, послуга чи іншии вихіднии продукт бізнес-процесу, а якість освіти – як збалансо-вану відповідність процесу, результату та самої освітньої системи цілям, потребам і со-ціальним нормам (стандартам) освіти [7, 10]. Якість освіти як соціально-педагогічне явище описує О. Савченко і зазначає, що є дві площи-ни – теоретико-методологічна та практична. У першіи площині дослідники ведуть пошук кон-цептуальних засад визначення и оцінювання 
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якості освіти як категоріï, що визначає доско-налість функціонування освітніх систем. У другіи – ставлять перед собою більш прагма-тичні цілі, пов’язані з пошуком способів впли-ву на якість освіти та управління процесом її поліпшення [11 7]. У свою чергу С. Некрасов зазначає, що якість освіти з одного боку, складається з окремих якісних характерис-тик, з іншого – є системою, призначеною для вирішення конкретних професіиних завдань, а основною об’єднуючою ланкою між окре-мими параметрами є професіине завдання [9, 43]. Якість вищої освіти – це комплексна ха-рактеристика, стверджує Ю. Зіньковський, і відображає діапазон і рівень освітніх послуг, які надаються системою освіти відповідно до інтересів особи, суспільства і держави. На думку автора, якість вищої освіти є систем-ною категорією, яка охоплює поняття «якість навчання» і «якість підготовки» [2, 34]. Дослі-дник М. Поташник розглядає якість освіти через «співвідношення мети і результату, як міра досягнення цілеи, при тому, що цілі (результати) задані тільки операціонально і спрогнозовані в зоні потенціиного розвитку учня» [13, 33]. Цю думку підтримує і В. Боло-тов, стверджуючи що – «інтегральна характе-ристика системи освіти, що відображає сту-пінь відповідності реальних досягнутих осві-тніх результатів нормативним вимогам, соці-альним та особистим очікуванням» [1, 6]. Економічний підхід через задоволення пот-реб споживача послуг здійснює Р. Капченко – «під якістю освітньої діяльності мають розг-лядатися не просто характеристики вищих навчальних закладів і державних органів, які здіиснюють управління у галузі вищої освіти, а сукупність характеристик діяльності систе-ми вищої освіти та її складових щодо надання послуг для здобуття вищої освіти, котра ви-значає її здатність задовольняти встановлені и передбачені потреби окремої особи або (та) суспільства» [4, 24].  Управління якістю освіти потребує систе-много підходу і, як зазначає Є. Хриков, перед-бачає виділення системи, структури, елемен-тів як на рівні системи в цілому, так і на рівні кожної її підсистеми з урахуванням бажаного кінцевого результату, досягненню якого  підпорядковане функціонування системи. Управлінська діяльність є одночасно підсис-темою навчального закладу і самостіиною 

складною системою з такими структурними компонентами, як мета управління, управлін-ська інформація, засоби управлінської кому-нікації, керуюча підсистема та керована під-система [14, 154]. Підтримують використан-ня системного підходу в управлінні якістю освіти С. Міщенко та Е. Злобіна. Зокрема ви-значають, що «системнии підхід до управлін-ня якістю в освітніи організаціï є наибільш приинятним і таким, що відповідає вимогам сьогодення. Так, вищии навчальнии заклад, як освітня організація, відповідає основним властивостям системи: цілеспрямованості (цілі в області якості), складності (безліч структурних підрозділів і складність їх взає-мозв’язку), подільності (освітня, науково- дослідна, навчально-методична, господарсь-ка діяльності), цілісності (спрямованість діи структурних підрозділів підпорядкована єди-ним цілям), структурності (взаємозалежність між підрозділами згідно ієрархічним рів-ням)» [3, 38]. Процесний підхід в управлінні якістю освіти досліджує Н. Матвеєва, та стверджує, що процеснии підхід в управлінні якістю освітнього процесу сприяє переходу того, кого навчають, з позиції об’єкта в пози-цію суб’єкта освітнього процесу, що забезпе-чує чітку фіксацію освітніх результатів, спо-собів оцінки ступеня їх досягнення та інфор-мування про них учнів [8, 123]. Управління якістю освіти як процес взаємодіï досліджує Т. Шамова та визначає управління якістю освіти як цілеспрямовании ресурсозабезпе-чении та спроектовании освітніи процес взаємодії керівної та керованої підсистем із досягнення якості запрограмованих резуль-татів (досягнення норм і стандартів) [15, 94]. В. Панасюк визначає управління якістю осві-ти як «комплекснии, цілеспрямовании скоор-диновании процес впливу на нього в цілом, і на иого основні елементи з метою досягнен-ня найбільшоï відповідності параметрів иого функціонування і результатів необхідним вимогам, нормам, стандартам та очікуван-ням» [10, 40]. У свою чергу Н. Селезньова ствер-джує, що управління якістю вищої освіти – це «вплив на процеси становлення, забезпечення, підтримки розвитку якості у відношенні до всіх об’єктів і процесів у вищіи освіті з боку суб’єкта управління та організація ним зворотного  зв’язку відповідно до встановлених цілеи, норм, стандартів» [12, 12]. Орієнтація на  
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досягнення цілей розглядає Є. Яковлєв, і за-значає що управління якістю освіти являє собою систему, цілі якої формуються всере-дині самої системи, і відзначає необхідність створення умов для їх формування. На його думку найкращим для управління є самоор-ганізація, оскільки особливість системи управління якістю освіти визначається пере-важанням внутрішньосистемних зв'язків компонентів освітнього закладу над зовніш-німи впливами на них [17, 175].  З метою дослідження сутності управлін-ня освітою в контексті забезпечення якості вищої освіти проаналізовано ряд наукових праць. Можна зробити висновки, що поняття якість освіти має певні особливості через  багатовимірність самої системи освіти, але відповідає загальноприйнятому значенню з урахуванням особливостей освітньої галузі. 

Більшість дослідників визначають якість як результат впливу багатьох факторів, що сто-суються освітньої діяльності, а якість освіти – це сукупністю специфічних показників галузі (зміст освіти, форми та методи навчання, ма-теріально-технічна база, кадровии потенціал). Щодо питання управління освітою в контексті забезпечення якості вищої освіти, то існує де-кілька підходів: системний підход управління якістю освіти відображено в наукових розроб-ках Є. Хрикова, С. Міщенко, Е. Злобіна; управ-ління якістю освіти як орієнтація на досягнен-ня цілей досліджує Є. Яковлєв; управління які-стю вищої освіти як впливу розглядають В. Панасюк, Н. Селезньова; процесний підхід в управлінні якістю освіти досліджує Н. Матвеє-ва; управління якістю освіти як процес взаємо-дії досліджує Т. Шамова. 
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Воробьева О. П. Управление качеством образования в условиях глобализации: теорети-
ческий аспект 

Статья посвящена анализу теоретических подходов к управлению образованием в контексте 
обеспечения качества образования. В статье рассмотрены основные подходы к определению поня-
тия – качество, качество образования, управление, управление качество образования. Концепция 
качественного образования имеет определенные особенности из-за многомерности самой систе-
мы, но соответствует общепринятому значению с учетом особенностей образовательной отрас-
ли. Большинство исследователей определяют качество как результат влияния многих факторов, 
касающихся образовательной деятельности, а качество образования – это совокупность специ-
фических показателей отрасли (содержание образования, формы и методы обучения, материаль-
но-техническая база, кадровый потенциал). 

Ключевые  слова :  качество, качество образования, управление, качество управления образо-
ванием. 

 

Vorobyova O. Management of providing quality of education in globalization conditions: theo-
retical aspect 

The article is devoted to the analysis of theoretical approaches to the management of education in the con-
text of providing quality education. The article deals with the main approaches to the definition of the concept – 
quality, quality of education, management, quality of education management. Modern scientific approaches in 
the study of education management in the context of providing quality education are not a holistic scientific 
theory, they include many areas and different approaches, define the vision of problems in different aspects of 
management. The concept of quality education has certain features due to the multidimensionality of the system 
itself, but corresponds to the generally accepted meaning, taking into account the peculiarities of the educa-
tional branch. Most researchers determine quality as a result of the influence of many factors relating to educa-
tional activity, and the quality of education is a set of specific indicators of the industry (content of education, 
forms and methods of training, material and technical basis, staffing potential). Regarding the issue of education 
management in the context of ensuring the quality of higher education, there are several approaches: the sys-
tematic approach to quality education management is reflected in scientific developments by Y. Khrikov,  
S. Mishchenko, E. Zlobin; Y. Yakovlev investigates the quality of education as an orientation towards the achieve-
ment of goals; The quality management of higher education as an influence is considered by V. Panasyuk, N. Se-
leznyov; N. Matveev is investigating the process approach in the management of the quality of education; The 
management of the quality of education as a process of interaction is explored by T. Shamova. 

Key  words:  quality, quality of education, management, quality of education management. Стаття надіишла до редколегії 05.09.2017  
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МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ РІВНЯ  
СФОРМОВАНОСТІ ПРЕДМЕТНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ  

КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 
 

У статті схарактеризовано особливості методики здійснення контролю рівня сформованості 
предметної географічної компетентності учнів у процесі компетентнісного навчання географії, 
розкрито зміст поняття «компетентнісний контроль» як категорії компетентнісного навчання 
географії, названо функції такого контролю. У роботі висвітлено сутність методів, дидактичних 
видів, організаційних форм і способів компетентнісного контролю навчальних досягнень учнів із 
географії. Особливу увагу приділено різноманітним прийомам перевірки й оцінювання рівня сфор-
мованості таких предметно-географічних компетентностей учнів як знання, вміння й навички; 
схарактеризовано різновиди прийому нестандартного колективного контролю – експрес-
змагання та громадський огляд знань. 

Ключові  слова :  компетентнісний контроль; методи, дидактичні види, організаційні форми і 
способів компетентнісного контролю; прийоми перевірки та оцінювання предметно-географічних 
компетентностей учнів. На сучасному етапі розвитку географічної освіти, який можна назвати компетентнісно-орієнтованим, основним критерієм визначен-ня навчальних досягнень учнів є рівень сфор-мованості їхніх ключових, міжпредметно-інтегральних та предметно-географічних компетентностей. У своїх попередніх працях, присвячених обґрунтуванню методичної сис-теми формування предметної географічної компетентності учнів (ПГКУ) і її складників, ми аналізували зміст та структуру такої ком-петентності й методику її формування [1]. Втім варто зазначити, що ефективність реалі-зації компетентнісного підходу до навчання географії значною мірою залежить від ком-плексного й системного контролю рівня сфо-рмованості окремих предметно-географічних компетентностей учнів. До цих компетентнос-тей належать географічні знання, географічні вміння і навички, досвід творчої діяльності учнів з географії, емоційно-ціннісне ставлен-ня до довкілля й людської діяльності у ньому та географічне бачення світу [3]. З огляду на основні положення дидакти-ки географії, контроль є обов’язковим склад-ником процесу навчання географії й органі-зовується та проводиться вчителем на основі 

виявлення, вимірювання та оцінювання на-вчальних досягнень, які структуровані в чин-ній навчальній програмі з географії. За умови правильної організації навчально-виховного процесу контроль сприяє розвиткові пам’яті, мислення й інтелектуальних умінь школярів. Він допомагає вчителеві здобути об’єктивну інформацію (через зворотний зв’язок) про перебіг і розвиток навчально-пізнавальної діяльності учнів [2]. Останнім часом питання перевірки і оці-нювання навчальних досягнень учнів, які власне є складниками контролю, розглядали-ся у працях О. Вишневського, Н. Мойсеюк, В. Бондаря, І. Малафіїка, С. Пальчевського, І. Підласого, О. Савченко, М. Фіцули, В. Чайки, В. Ягупова та ін. Різні аспекти проблеми конт-ролю навчальних досягнень учнів з географії аналізувалися багатьма науковцями та вчи-телями-практиками. Найбільш докладно та-кий аналіз було здійснено В. Коринською, В. Корнєєвим, М. Откаленко, В. Пятуніним, О. Топузовим, Й. Шиповичем, В. Яценко та ін. Проте підходи до перевірки й оцінюван-ня рівня сформованості предметної географі-чної компетентності учнів широкого загалу науковців, методистів та вчителів доволі  
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неоднозначні. Саме це зумовлює нагальну потребу у подальших дослідженнях, пов’яза-них із розв’язанням проблеми контролю на-вчальних досягнень учнів у процесі компетен-тнісного навчання географії в сучасній школі.  Метою нашої статті є висвітлення основ-них положень методики контролю рівня сфо-рмованості ПГКУ, що були апробовані у про-цесі нашого дослідження.  Насамперед варто зазначити, що компе-тентнісна географічна освіта зорієнтована на отримання учнями сукупності географічних знань, умінь і навичок, специфічного геогра-фічного мислення та установок учнів, сфор-мованих на певному рівні на підґрунті здіб-ностей та життєвого досвіду школярів, що необхідні для їхньої оптимальної діяльності у довкіллі й передбачення наслідків такої дія-льності [2]. Компетентнісний контроль – це обов’язковий складник процесу компетентні-сного навчання географії, який забезпечує наскрізний зворотний зв’язок між учителем і учнями. Під час перевірки й оцінювання на-вчальних досягнень школярів (рівня сформо-ваності ПГКУ) застосовуються різноманітні методи, прийоми, форми, способи й види кон-тролю. Контроль навчальних досягнень учнів як органічна частина загального процесу на-вчання географії може здійснюватися на всіх його етапах. Однак повністю всі функції конт-ролю, а саме – мотиваційна, діагностувальна, стимулювальна, навчально-перевірювальна, коригувальна, розвивальна, прогностична й виховна – реалізуються на спеціально органі-зованому, самостійному етапі. Основною ме-тою такого етапу є не лише перевірка й оці-нювання, а й корегування та вдосконалення відповідних компетентностей учнів задля спонукання й налаштовування їх до сприй-няття нового географічного матеріалу. Методи компетентнісного контролю на-вчальних дій і досягнень учнів з географії визначаються заданим рівнем самостійної навчально-пізнавальної діяльності, на якому школярі виконують контрольні завдання. А отже, це: 1) метод репродуктивного контролю, за допомогою якого контролюється міра відпо-відності рівню діяльності учнів, що забезпе-

чує: розпізнавання географічного навчально-го матеріалу й відтворення результатів його засвоєння; знання фактичного географічного матеріалу, типових планів і характеристик; розуміння географічних понять і термінів тощо, а також уміння виконувати дії за запро-понованим зразком; 2) метод продуктивного контролю, який використовується для контролю школярів на: здатність відтворювати результати само-стійного засвоєння географічних знань і вмінь та застосовувати їх у зміненій ситуації; уміння реалізувати здобуті знання на прак-тиці; спроможність здобувати нові знання, наводити приклади, розпізнавати об’єкти, процеси та явища довкілля за аналогією; 3) метод проблемного контролю, за допо-могою якого перевіряється й оцінюється рі-вень здатності самостійного застосування здобутих знань і набутих умінь учнями за умови виникнення суперечності в конкрети-зованій проблемній ситуації та міра їхнього вміння виявляти й пояснювати географічні причинно-наслідкові та просторові зв’язки в довкіллі (у межах запропонованої проблем-ної ситуації); 4) метод творчого (дослідницького) кон-тролю, який є інструментом перевірки й оці-нювання рівня спроможності школярів: само-стійно встановлювати географічні причинно-наслідкові й просторові зв’язки; робити уза-гальнення й висновки; застосувати здобуті географічні знання та сформовані вміння у проблемній ситуації, яку вони мають самос-тійно виявити й розв’язати, що й має відобра-зити їхню міру сучасного географічного ба-чення світу. Дидактичні види компетентнісного конт-ролю навчальних досягнень школярів з геог-рафії визначаються місцем цих видів у навча-льному процесі й обсягом знань і вмінь, що перевіряються. Залежно від дидактичної мети вирізняють такі зазначені види контролю, як: попередній, поточний, тематичний (періодич-ний) і підсумковий. Попередній контроль має діагностичний характер. Перед вивчанням певної теми, за-своєння якої ґрунтується на вже розглянуто-му матеріалі, учитель мусить з’ясувати рівень розуміння учнями опорних географічних 
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знань й актуалізувати їх задля того, щоб з’я-сувати стан готовності школярів до сприй-мання нового матеріалу й успішного руху вперед. Цей контроль може проводитися як бесіда, фронтальне опитування, географіч-ний диктант чи тест тощо. Поточний контроль передбачає перевір-ку й оцінювання якості засвоєння знань і вмінь учнів у процесі вивчення тематичного блоку географічного навчального матеріалу. Проводиться він зазвичай у першій половині уроку – для виявлення рівня засвоєння попе-реднього матеріалу або наприкінці уроку – для з’ясування ефективності роботи школя-рів під час уроку (у будь-якому разі – як усне опитування, робота з картою, тест, виконан-ня пізнавальних завдань тощо). Тематичний (періодичний) контроль – це перевірка й оцінювання рівня знань, умінь і навичок учнів в обсязі тематичного блоку географічного навчального матеріалу. Він проводиться після закінчення вивчення та-кого блоку на уроках контролю й корекції навчальних досягнень школярів зазвичай як письмова фронтальна й індивідуальна пере-вірка, робота на контурних картах, контроль-не виконання фрагментів поточних практич-них робіт, створення чи відтворення графіч-но-знакових моделей, тесту, усний взаємоко-нтроль тощо. Завдання підсумкового контролю – з’ясу-вати рівень засвоєння учнями географічного навчального матеріалу у кінці семестру, на-вчального року або після вивчення всіх шкі-льних курсів географії. Він проводиться за допомогою комбінування елементів тематич-ного контролю, заліку, іспиту чи зовнішнього незалежного оцінювання із застосуванням тестування. Організаційні форми компетентнісного контролю досягнень учнів визначаються ха-рактером організації перевірки знань, умінь і навичок школярів та представлені фронталь-ним, індивідуальним, диференційовано-груповим і колективним контролем. Індивідуальний контроль передбачає пе-ревірку й оцінювання навчальних досягнень кожного учня окремо за індивідуальними завданнями чи запитаннями. Фронтальний контроль здійснюється одночасно для всього 

класу чи великих груп школярів (за варіанта-ми) на основі однакових запитань чи завдань. Диференційовано-груповий контроль поля-гає в тому, що вчитель готує запитання чи завдання різного рівня складності, які відпо-відають можливостям учнів, що належать до умовних груп, визначених учителем за рів-нем сформованості географічних знань і вмінь школярів. Варто наголосити, що при цьому учні мають самостійно обирати поси-льний для них набір контрольних випробу-вань з метою отримання відповідної, наперед визначеної кількості балів. Колективний кон-троль ґрунтується на взаємоперевірці ре-зультатів навчально-пізнавальної діяльності учнів і передбачає звітування школярів пе-ред однокласниками й відповіді на їхні запи-тання, проте оцінювальну функцію при цьо-му виконує учитель. Розрізняють також способи компетентні-сного контролю навчальних досягнень учнів з географії, а саме усного, письмового (зокрема тестового), графічно-знакового та комп’ютеризованого контролю. Спосіб усного контролю тривалий час був найпоширенішим у шкільній практиці. Відпо-відаючи на запитання усно, учні вчаться логі-чно мислити, аргументовано висловлювати свої думки й набувають досвіду доводити свої погляди. Спосіб письмового контролю полягає в письмовій перевірці географічних знань і вмінь школярів. Визначаючи обсяг письмової контрольної роботи, слід ураховувати потрі-бний для її виконання час: відповідно до при-значення вона може тривати від 3–5 до  20–25 хвилин. Отже, контрольна письмова робота має містити запитання й завдання для перевірки та оцінювання різних видів знань і практич-них умінь учнів. За її результатами вчителі мають змогу аналізувати якість навчальних досягнень школярів, уживати заходів з усу-нення їхніх помилок і недоліків та корегува-ти подальший процес навчання географії. Проведення такої контрольної роботи дає змогу за короткий час перевірити знання та вміння багатьох учнів, оцінити й зберегти результати перевірки та виявити деталі й неточності у відповідях учнів. проте такий 
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письмовий контроль достатньо часто може виявити лише рівень засвоєння географічно-го навчального матеріалу, а не здібності шко-лярів. Тож слід уникати письмових запитань і завдань, що вимагають лише механічного запам’ятовування й відтворювання фактич-ного матеріалу без його аналізу. Різновидом письмового контролю навча-льних досягнень учнів з географії є контроль, що здійснюється за допомогою письмових тестових завдань і який буде розглянуто окремо. Спосіб графічно-знакового контролю пе-редбачає перевірку й оцінювання: виконання учнями завдань на контурній карті та інших картографічно-геоінформаційних моделях; побудови ними таблиць, графіків і діаграм, а також створення школярами структурно-логічних і комбінованих моделей, що відо-бражають певні взаємозв’язки між географіч-ними об’єктами, процесами та явищами. Спосіб комп'ютеризованого контролю вможливлює застосування до всіх учнів стан-дартизованих підходів, що забезпечується використанням однакових за кількістю й складністю контрольних запитань і завдань. Хоч аналіз учнівських відповідей і результа-тів роботи, вивід і фіксація оцінок тощо здій-снюються за допомогою відповідних програ-мно-забезпечувальних засобів навчання, за-гальні вимоги до перевірки й оцінювання на-вчальних здобутків школярів залишаються такими ж, як і до інших способів контролю. Для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, підвищення їхнього інте-ресу до навчання географії та поліпшення успішності школярів використовують різно-манітні прийоми перевірки й оцінювання рів-ня сформованості знань, умінь і навичок уч-нів. Ці прийоми контролю навчальних досяг-нень передбачають поєднання різних спосо-бів і організаційних форм контролю з ураху-ванням дидактичних його видів на основі застосування різноманітних засобів навчан-ня та безпосередньо диференціюються на: 1) прийом усного індивідуального конт-ролю, який базується на  опитуванні, що дає змогу встановити рівень географічних знань і вмінь кожного учня на основі його усної від-повіді на розгорнуте запитання; 

2) прийом усного фронтального контро-лю, який теж засновано на опитуванні, що вможливлює встановлення рівня знань і вмінь школярів уже всього класу чи значної їхньої частини за допомогою коротких, стис-лих запитань, які пропонуються всім учням одночасно й на які вони відповідають усно; 3) прийом усного колективного контро-лю (взаємоконтролю), який хоч і теж має фо-рму опитування, але вже учнів учнями, тобто взаємоперевірку їхніх знань і вмінь з наступ-ним оцінюванням відповідних результатів учителем; 4) прийом письмового й графічно-знакового індивідуального контролю, засто-сування якого дає змогу виявити географічні навчальні досягнення кожного школяра на основі результатів виконання письмових і графічно-знакових завдань, що відрізняють-ся за змістом і обсягом; 5) прийом письмового й графічно-знакового фронтального контролю, викорис-тання якого уможливлює встановлення рівня знань і вмінь учнів усього класу чи значної їхньої частини на основі результатів вико-нання письмових і графічно-знакових за-вдань, однакових за змістом і обсягом; 6) прийом письмового й графічно-знакового диференційовано-групового конт-ролю, спрямований за змістом на визначення навчальних досягнень окремих груп учнів за допомогою різнорівневих письмових і графі-чно-знакових завдань, які вони обирають на власний розсуд; 7) прийом нестандартного колективного контролю з його різновидами (колективна експрес-гра тощо); 8) прийом тестового контролю; 9) прийом комбінованого (ущільненого) контролю, який є варіаційним поєднанням різноманітних згаданих вище прийомів пере-вірки й оцінювання навчальних досягнень школярів; 10) прийом комп’ютеризовано-інтегро-ваного контролю, застосування якого дає змогу об’єднувати як індивідуальну, фронта-льну, диференційовано-групову й колектив-ну форму контролю, так і комп'ютеризовува-ти будь-який з розглянутих вище прийомів, зокрема і прийом комбінованого контролю.  
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Розглянемо особливості перелічених прийомів контролю навчальних досягнень учнів з географії. Так, традиційним і доволі ефективним є прийом усного індивідуально-го контролю у вигляді відповідного опиту-вання учнів. Зазвичай воно проводиться біля дошки та дає змогу ґрунтовно й всебічно ви-значити ступінь засвоєння кожним школя-рем достатньо значного за обсягом географі-чного матеріалу.  Поширеним є й прийом усного фронталь-ного контролю, який, зрозуміло, базується на усному фронтальному опитуванні. Воно дає змогу виявити географічні знання та вміння за допомогою стислих запитань чи завдань. На відміну від усного індивідуального опиту-вання, цей спосіб перевірки й оцінювання розвиває уміння школярів висловлювати свої думки точно та лаконічно. Прийом усного колективного контролю (взаємоконтролю) застосовується після заве-ршення вивчення тематичного блоку геогра-фічного навчального матеріалу на уроці те-матичного контролю й корегування навчаль-них досягнень учнів. Контрольні ж запитання й завдання пропонуються школярам заздале-гідь – на перших уроках тематичного блоку.  Різновидом прийому усного колективно-го взаємоконтролю є прийом усного дифере-нційовано-групового взаємоконтролю, спря-мований на визначення навчальних досяг-нень окремих груп учнів за допомогою конт-рольних різнорівневих усних запитань і за-вдань, що колективно обговорюються у гру-пах в обмежені терміни. Після обговорення представники груп звітують про результат колегіальної роботи групи. Учитель оцінює цей результат і виставляє всім учасникам групи однакові оцінки. Важливою умовою застосування такого прийому контролю є самостійність школярів у виборі рівня конт-ролю, на адекватність якому вони претенду-ють, і, відповідно, групи, у якій вони будуть працювати. Суттєвим недоліком такого конт-ролю є неможливість обліку й оцінювання внеску кожного учня до спільного результату роботи групи.  Використання прийому письмового й графічно-знакового індивідуального контро-лю дає змогу повною мірою реалізувати інди-

відуальний підхід до учнів. Прийом полягає в тому, що школярам роздають картки із запи-таннями чи завданнями, на які вони мають дати письмову відповідь. Зміст карток може бути найрізноманітнішим – це описові, аналі-тичні, зображувальні, графіко-діаграмні, таб-личні, картографічні (на контурних картах), розрахункові, вимірювальні й тестові завдан-ня, а також завдання, що зацікавлюють (наприклад, кросворди тощо). Крім запитань і завдань, картки можуть мати додаткову ін-формацію (для розширення географічних знань учнів) і містити алгоритм виконання завдань, коментарі тощо. У такому разі вони виконують не тільки контрольну, а й дидак-тичну функції, що є дуже важливим для шко-лярів, які мають прогалини у знаннях з тієї чи тієї теми. Загалом картки, що виконують дидактичну чи контрольну функції, належать до роздавального дидактичного матеріалу. Застосування прийому письмового й гра-фічно-знакового фронтального контролю сприяє визначенню рівня географічних знань учнів з широкого кола питань, з’ясуванню успішності у засвоєнні класом певних тем курсу і своєчасному виявленню типових не-доліків у засвоєнні понять, умінь і навичок. На підставі результатів такого контролю вчи-тель вносить корективи у навчальний процес з географії й організовує повторювання не-достатньо засвоєних питань. Розглядуваний прийом контролю, що ро-зглядається, можна застосовувати у формі: короткотривалих письмових контрольних робіт, що бажано проводити після усного по-точного контролю на комбінованих уроках; картографічних диктантів (на контурних ка-ртах); географічних диктантів (де запитання й завдання передбачають дуже стислу відпо-відь) тощо. Сутність прийому письмового й графічно-знакового диференційовано-групового конт-ролю полягає в тому, що вчитель формує за-питання й завдання різного рівня складності, які учні можуть обирати для виконання від-повідно до самооцінки власних вмінь і нави-чок. При цьому важливо, щоб школярі знали наперед, яку кількість балів вони можуть отримати, обираючи той чи той набір конт-рольних випробувань. 
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Наразі набувають поширення й різнови-ди прийому нестандартного колективного контролю, зокрема, як експрес-змагання, гро-мадський огляд знань тощо. Так, експрес-змагання як прийом може застосовуватися під час поточного контролю навчальних досягнень учнів. Таке змагання може бути організовано між трьома-чотирма групами школярів класу. У його процесі пере-віряються географічні знання й уміння, сфор-мовані на попередньому уроці, а також ре-зультати домашньої роботи учнів. При цьому оцінювання їхньої роботи відбувається за накопичувальною системою: за кожне прави-льно виконане завдання чи відповідь учи-тель видає учасникам змагання фішки різно-го кольору «номіналом» 1–3 бали. Основною проблемою застосування прийому експрес-змагання є дефіцит часу, що не дає змогу оці-нити в повному обсязі навчальні досягнення всіх школярів. З огляду на це, учитель може виставляти оцінки за результатами низки експрес-змагань, які проводяться кілька уро-ків поспіль. Громадський огляд знань як різновид прийому нестандартного колективного конт-ролю доцільно використовувати у кінці семе-стру чи навчального року. Підготовчий пері-од до цього передбачає розробку вчителем переліку запитань, завдань, практичних і гра-фічно-знакових видів робіт, які учні отрима-ють на громадському огляді знань, причому їхнє оприлюднення має відбутися щонаймен-ше за місяць до проведення такого огляду. Тривалість підготовчого періоду зале-жить від обсягу й складності географічного навчального матеріалу, що буде контролюва-тися під час громадського огляду знань. При цьому клас заздалегідь розбивають на ко-манди по 4–6 осіб на чолі з консультантом, і 

вчитель співпрацює саме із цими консультан-тами, керуючи через них підготовчою навча-льно-пізнавальною діяльністю учасників ко-манд. За потреби, учитель може надавати «настановні» консультації й окремим учням. Упровадження прийому комп’ютеризова-но-інтегрованого контролю навчальних до-сягнень учнів є нагальною вимогою сього-дення, зважаючи й на те, що його застосуван-ня актуально модернізує будь-який з розгля-нутих вище прийомів контролю, зокрема їхнє поєднання стосовно будь-якої організаційної форми перевірки й оцінювання знань. Наразі постійно розробляється нове програмне за-безпечення для контролю навчальних досяг-нень учнів, що підтримує багатоваріантні за-вдання з географії, які учні можуть виконува-ти, працюючи в інтерактивному режимі за умов, коли на моніторі водночас може відтво-рюватися текст завдання й пов'язані з ним відповідні засоби, поміж них навчальні геог-рафічні моделі, а також результати роботи, оцінки, аналіз помилок, необхідні пояснення й коментарі тощо. Зрозуміло, що використо-вувати зазначений прийом найбільш доціль-но на основі комп'ютеризованої локальної системи підтримки навчання. Різновиди методів, дидактичних видів, організаційних форм, способів і прийомів ко-нтролю рівня сформованості предметно-географічних компетентностей учнів – це не-обмежена царина творчості вчителів-практиків. Впровадження й розвиток компе-тентнісного навчання географії вимагає по-дальших досліджень педагогічного досвіду тих учителів географії, діяльність яких спря-мована на формування здатності учнів засто-совувати навчальні досягнення з географії на вирішення життєво важливих завдань та проблемних.  
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Вишникина Л. П. Методика контроля уровня сформованности предметной географиче-

ской компетентности учащихся 
В статье охарактеризованы особенности методики осуществления контроля уровня сформи-

рованности предметной географической компетентности учащихся в процессе компетентност-
ного обучения географии, раскрыто понятие «компетентностный контроль» как категории ком-
петентностного обучения географии, названы функции такого контроля. В работе освещена сущ-
ность методов, дидактических видов, организационных форм и способов компетентностного кон-
троля учебных достижений учащихся по географии. Особое внимание уделено разнообразным приё-
мам проверки и оценивания уровня сформированности таких предметно-географических компе-
тентностей учащихся как знания, умения и навыки; охарактеризованы разновидности приёма 
нестандартного коллективного контроля – экспресс-соревнование и общественный обзор знаний. 

Ключевые  слова :  компетентностный контроль; методы, дидактические виды, организаци-
онные формы и способы компетентностного контроля; приёмы проверки и оценивания предмет-
но-географических компетентностей учащихся.  

Vishnikina L. P. The method of control of the level of formation of subject geographical compe-
competence of students 

The article describes the features of the methodology for monitoring the level of formation of the subject 
geographical competence of students in the process of competence training in geography; it is pointed out 
that the effectiveness of implementing a competence approach to teaching geography depends on a compre-
hensive and systemic control of the level of formation of individual subject-geographical competencies of 
students. The notion of «competence control» as a category of competency-based geography training is dis-
closed. It is an obligatory component of the process of competence training in geography, which provides 
end-to-end feedback between the teacher and students. The functions of such control are named: motiva-
tional, diagnostic, stimulating, learning-verifying, correctional, developing, prognostic and educational. The 
essence of methods, didactic types, organizational forms and methods of competence control of students' 
educational achievements in geography is covered in the work. Methods of competence control of students' 
educational activities and progress in geography are determined by a given level of independent educa-
tional and cognitive activity, in which students perform control tasks. Methods of control include: reproduc-
tive, productive, problematic and creative. Didactic types of competent control of educational achievements 
of students in geography are determined by the place of these types in the educational process and the 
amount of knowledge and skills that are being tested: preliminary, current, and thematic (periodic) and 
final. Organizational forms of competence control of achievements of students are determined by the nature 
of the organization of testing knowledge, skills and abilities of students and presented by the front, individ-
ual, differentiated group and collective control. There are also ways of competent control of educational 
achievements of students in geography, namely oral, written (including test), graphic-sign and computer-
ized control. Methods of control of educational achievements provide a combination of different methods 
and organizational forms of control, taking into account the didactic types of it, based on the use of various 
teaching aids. The methods of non-standard collective control include, in particular, express-competition, 
public survey of knowledge, etc. 

Key  words:  competence control; methods, didactic types, organizational forms and methods of com-
petence control; приёмы проверки и оценивания предметно-географических компетентностей уча-
щихся; methods of testing and assessing the subject-geographical competencies of students. Стаття надійшла до редколегії 17.09.2017 
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КОРЕКЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ РОБОТИ З РОЗВИТКУ 
МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ  

У статті описано напрямки роботи з розвитку мовлення розумово відсталих дітей, охаракте-
ризовано корекційні заходи в структурі занять з розвитку імпресивного мовлення, експресивного 
мовлення та невербальної комунікації. У процесі корекційної роботи діти оволодівають наступни-
ми вміннями: діяти спільно з дорослим; виконувати завдання за наслідуванням і зразком; вислов-
лювати свої бажання засобами вербальної та невербальної комунікації; співвідносити предмет з 
необхідним словом, першою літерою, з якої це слово пишеться, знаходити картинки, предмети, в 
яких є досліджуваний звук; вимовляти правильно окремі звуки, склади, слова і фрази тощо. Занят-
тя з розвитку мовлення здійснюються на основі предметно-практичної діяльності, яка дає мож-
ливість пізнати об'єкт, використовуючи всі аналізатори, і викликає у дітей необхідність оперува-
ти різними предметами і дидактичними іграшками, обігравати дії з ними.  

Ключові  слова :  діти з розумовою відсталістю, імпресивне мовлення, експресивне мовлення, 
невербальні засоби комунікації. Корекційно-розвиткові заняття з розвит-ку мовлення дітей з розумовою відсталістю проводяться з цілої низки напрямків. Відпо-відно до рівня розвитку дитини в певний період часу, обираються найбільш пріорите-тні з них: розвиток експресивного мовлення, розвиток імпресивного мовлення, розвиток невербальних засобів комунікації тощо.  Вивчаючи особливості психічного розви-тку розумово відсталих дітей вчені (Л. С. Ви-готський, Л. В. Занков, М. Ф. Гнєзділов, Г. М. Дульнєв, М. П. Феофанов, В. Г. Петрова, М. А. Савченко, Є. Ф. Соботович, Г. А. Каше, М. С. Певзнер) виявили характерні особливос-ті їх усного і писемного мовлення, розкрили вплив мовленнєвого недорозвитку на форму-вання розумових операцій. Враховуючи особ-ливості розвитку дітей з порушеннями психо-фізичного розвитку та їх можливості в оволо-дінні мовленням, слід зазначити, що подібні порушення можуть бути виправлені тільки в результаті спеціально організованої корек-ційної роботи. Запропоновані нижче корек-ційні заходи можуть використовуватися для всіх дітей з порушеннями розумового розвит-ку, враховуючи їх індивідуальні можливості.  Метою нашої статті є висвітлення корек-ційної спрямованості та напрямків з розвит-

ку мовлення дітей з особливими освітніми потребами.  У процесі корекційної роботи діти мо-жуть оволодіти наступними вміннями: діяти спільно з дорослим; виконувати завдання за наслідуванням і зразком; висловлювати свої бажання засобами вербальної та невербаль-ної комунікації; називати або показувати за допомогою вказівного жесту предмет, іграш-ку, картинку (предмети, дії, ознаки), зобра-ження літери, складу або слова на основі йо-го попереднього розглядання; співвідносити предмет з необхідним словом, першою літе-рою, з якої це слово пишеться, знаходити ка-ртинки, предмети, в яких є досліджуваний звук; записувати друковані літери, слова, ви-користовуючи попередній аналіз, і з допомо-гою дорослого; вимовляти правильно окремі звуки, склади, слова і фрази [3, 32].  З урахуванням індивідуальних можливос-тей частина дітей з помірною та тяжкою  розумовою відсталістю може оволодіти еле-ментарними навичками письма окремих слів, речень прописними літерами, деякі діти мо-жуть навчитися писати самостійно лише дру-кованими літерами з допомогою дорослого або тільки списувати окремі слова. Засвоєння навичок читання також може проходити  
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неоднаково у різних груп дітей. Одні можуть навчитися читати слова, речення, інші взна-вати окремі знайомі слова, власне ім'я чи чи-тати букви і знаходити знайомі склади. Діти, які не говорять, можуть навчитися показува-ти букви, склади, слова і фрази за завданням педагога, вибудовувати фразу за допомогою жестів і піктограм. Потрібно мати на увазі, що вміння спілкуватися, використовуючи вербальні та невербальні засоби, а також ко-ристуватися в житті отриманими вміннями та знаннями, є найбільш цінним і бажаним результатом всієї корекційної роботи з діть-ми з розумовою відсталістю. Зазначимо ко-рекційні завдання в структурі занять з роз-витку імпресивного мовлення дітей з пору-шеннями розумового розвитку [3, 38]:  1. Вчити дітей знаходити відповідні пре-дмети, іграшки з характеру звучання (мовленнєві і немовленнєві звуки). 2. Розвивати фонематичний слух, па-м'ять, увагу, використовуючи дидактичні ігри. 3. Розвивати вміння дітей виконувати двох-і трьохскладову інструкцію. 4. Продовжувати вчити дітей розрізняти іменники і дієслова, подібні за звучанням: коліно – поліно, ніч – піч, несуть – везуть, ко-пає – купує, купається – катається і т. д.. 5. Продовжувати вчити дітей диференці-ювати дієслова: а) подібні за значенням (підмітає – чис-тить, будує – лагодить, лежить – спить, шиє – в'яже і т. д.); б) протилежні за значенням (одягти – зняти, підняти – опустити, кинути –зловити, знайти – заховати, дати – взяти). 6. Працювати над прикметниками: 
– «покажи, де червоний, зелений, кислий, солодкий, великий зелений, маленький зелений» (називаються різні ознаки предметів); 
– відгадування загадок («покажи, хто тут руда, хитра, пухнаста»); 
– розкладання парами картинок з прик-метниками – антонімами. 7. Вчити дітей визначати взаємини дійо-вих осіб на сюжетній картині, розуміти пи-тання непрямих відмінків, питання який? що робить? дізнаватися реальні і нереальні си-туації («плутанина», «чого не буває»). 

8. Вчити дітей розуміти прийменники. 9. Вчити дітей виражати за допомогою імітаційних засобів зміст картинки (Покажи, що робить хлопчик. Візьми ту іграшку, яку він тримає в руках і т. п.). 10. Працювати над розумінням мовлення і над лексикою, використовуючи загадки ри-мовані і прості з перерахуванням ознак (спочатку вибір з двох з опорою на предмети або картинки). 11. Розширювати і уточнювати уявлення дітей про предмети і явища навколишнього світу.  При роботі над розвитком власне мов-леннєвого спілкування (експресивного мов-лення) необхідно враховувати наступні за-вдання [2, 93]: 1. Розвивати інтерес і потребу до процесу мовленнєвого спілкування. 2. Закріплювати вміння дітей використо-вувати активні (дути, усвідомлено розслаб-ляти язик, піднімати його вгору, прикушува-ти кінчик язика передніми зубами) і пасивні прийоми артикуляційної гімнастики і арти-куляційного масажу для вимови важких зву-ків – тільки у дітей з фразовим мовленням. 3. Вчити співвідносити активний слов-ник з реальними предметами, діями, ознака-ми, уточнювати значення слів. 4. Вчити використовувати мовлення для комунікації з оточуючими людьми.  5. Збагачувати активний словниковий запас предикативними частинами мови (діє-слова, прикметники). 6. Працювати над граматичною будовою мовлення: диференціація однини і множини іменників, зміна іменників за відмінками, узгодження іменників з прикметниками і дієсловами. 7. Розвиток вмінь словотворення: утво-рення зменшувально-пестливих форм імен-ників, утворення прикметників з іменників (лото «З чого зроблені» –дерево – дерев'я-ний, папір – паперовий). 8. Спонукати дітей відповідати на питан-ня, висловлювати свої думки, почуття і про-хання словом чи фразою в залежності від рі-вня мовленнєвого розвитку. 9. Спонукати дітей з фразовим мовленням використовувати прості і складні речення при 
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навчанні розповіданню: відповісти на питан-ня по картинці; описати одну картинку або серію сюжетних картинок; послухати корот-ку розповідь і відповісти на питання; описа-ти те, що бачиш (клас, що видно з вікна); описати по пам'яті (наприклад, що робили на попередньому занятті, яка кімната будин-ку, як відпочивали на канікулах) – можливе залучення письмового мовлення, картинок, предметів як допоміжних засобів.  10. Працювати над питанням: чому? Вчи-ти відповідати на запитання, використовую-чи складний прийменник «тому що», залуча-ючи досвід дитини (руки замерзли, тому що ..., намочив рукав, впав, тому що ...). 11. Вчити користуватися доступними етичними висловами (спасибі, будь-ласка, вибачте). 12. Формувати навички смислового (внутрішнього) програмування тексту, вико-ристовуючи наступні види робіт з сюжетни-ми картинками (для більшості дітей прово-диться на невербальному рівні: порівняння двох сюжетних картинок, на одній з яких від-сутній ряд предметів, виділення відсутніх елементів. Це сприяє розвитку аналітико-синтетичної діяльності, здатності порівнюва-ти; підбір до сюжетної картинки відповідних предметних картинок або виключення зай-вих невідповідних предметних картинок; від-новити послідовність сюжетних картинок в серії по пам'яті (на початку перед дітьми зра-зок, який потім забирається); визначити міс-це «випавшої» картинки серед інших в серії; розташувати сюжетні картинки у певній пос-лідовності; знайти зайву картинку в серії.   Зазначимо корекційні заходи в структурі занять з розвитку невербальних засобів ко-мунікації дітей з помірною та тяжкою розу-мовою відсталістю. Спираючись на засоби невербальної комунікації, можна виробити певну комунікативну систему, що дозволяє немовленнєвим дітям з важкими порушен-нями розвитку спілкуватися в повсякденно-му житті. Зорова опора дозволяє зменшити зусилля, що залучаються дитиною для кон-центрації слухової уваги і пам'яті, необхід-них для усного спілкування, тобто допомагає легше запам'ятовувати і сприяє накопичен-ню словника і побудови структури фрази. 

Незважаючи на те, що невербальна комуні-кація і розвиток активної мовленнєвої здат-ності істотно відрізняються один від одного, на практиці вони доповнюють один одного. Так, використання піктограм в ряді випадків може сприяти покращенню вимови звуків, коли в конкретних ситуаціях під рукою не-має потрібних символів або їх застосування є занадто клопітким. Засобами невербальної комунікації можуть бути: тілесні сигнали (у тому числі ритм дихання, напруга тіла); по-каз (як правило, обмежується предметами, часто вимагає уточнення); жести, міміка; рух погляду; піктограми (більше відносяться до конкретних персонажів чи предметів); таб-лиці букв [1, 37]. Знайомство дитини з ідеографічною сис-темою спілкування проводиться наступними способами: представлення подій повсякден-ного життя (режим дня, заняття, приготу-вання страви) з використанням фотографій, малюнків і картинок; співвіднесення реаль-ного предмета або дії з фотографією або ма-люнком (підкладання, вибір потрібного зо-браження); нанесення на фотографії або ма-люнки товстих ліній, що мають символічне значення – контуру предмета; поступова за-міна фігурного зображення більш символіч-ним, абстрактним. Наступний етап – вправа, спрямована на формування навички користування ідеогра-фічної системою спілкування (вправи фікса-ції) і на застосування цієї системи з метою організації спілкування, процесу навчання, підготовки до оволодіння письмом і читан-ням. Вправи фіксації можна поділити на де-в'ять категорій, порядок подання яких вира-жає певну прогресію труднощів [1, 55].  Опишемо вправи для розпізнавання, які слугують для навчання дитини впізнавати піктограми, і вербально чи не вербально реа-гувати на них [1, 56]:  
– «Що це таке?»: дитина повинна сказати чи показати доступними рухами зобра-жений предмет або дію; 
– виділення дитиною по слову необхідної піктограми серед інших (дитина пока-зує); 
– визначення фрази по піктограмі (дорос-лий показує піктограму, дитина знахо-дить відповідну картинку); 
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– розпізнавання, принаймні, з двох фраз, представлених на піктограмі, тої, яку вимовляє дорослий (дитина показує потрібну). Вправи на відтворення формують уміння вербально або не вербально позначати зо-браження, яке сприймається, зокрема:  
– знаходження однакових піктограм серед декількох;  
– серед низки піктограм знайти парну до своєї;  
– серед своїх піктограм і реальних пред-метів дитина повинна знайти ідентичні тим, які показує йому дорослий;  
– відтворити слово або фразу пантомі-мою, жестами за дорослим (дивлячись на його піктограму) і вибрати свою від-повідну. Вправи на розвиток асоціацій формують уміння висловити простий зв'язок між двома наявними або зображеними предметами, зо-крема:  
– підібрати до піктограми із зображеною дійовою особою або предметом піктог-раму із зображеною дією (м'яч – котити, кава – пити, ліжко – спати); 
– асоціації з допомогою гри в доміно. Вправи на класифікацію формують вмін-ня об'єднувати два або більше предметів згі-дно якогось критерію:  
– зібрати піктограми, які належать до од-нієї групи (наприклад, відносяться до чищення зубів);  
– зібрати піктограми за узагальнюючими поняттями [1, 57]. Вправи на співвіднесення вчать знаходити і виправляти допущені помилки і неточності: 
– забрати піктограму, яка є зайвою в да-ній групі; 
– виправити помилку в серії парних пікто-грам; 
– виявити помилку з точки зору смислу у фразі, записаної піктограмами («хлоп-чик їсть зубну пасту» – замінити на «тістечко»); 
– доповнити фразу потрібною піктогра-мою (шофер керує ..., хлопчик ... чай);  
– прибрати некоректний елемент із фрази. Вправи вибору вчать дитину вибирати з маси піктограм необхідні символи, які дозво-лять доповнити зміст фрази, розповіді. Впра-ви на аналіз і синтез вчать дитину об'єднува-ти різні символи в єдиний вислів [1, 57]:  

– дитина бачить піктограми і діє відповід-но до них, знаходить серед предметів той, який зображений на піктограмі; 
– дитина фразою або пантомімою зобра-жує зміст серії піктограм (молоток – цвях, хліб – ніж – масло).   Вправи на серіацію вчать дитину розмі-щувати піктограми в порядку логічної послі-довності. Вправи на винахід вчать дитину висловлювати свою думку, додаючи відсут-ній символ, придумуючи його.  Відбір вправ із піктограмами визначаєть-ся дією принципу поступового переходу від простого до складного. Ця послідовність не повинна розглядатися як жорстка, можливе паралельне виконання вправ різних катего-рій. Найскладніші вправи (останні категорії) можуть бути недоступні дітям з важкими ін-телектуальними порушеннями на певному віковому етапі, але це не означає, що робота повинна бути визнана неефективною і припи-нитися. Ознайомлення з символічною систе-мою послужить надалі базою для більш гли-бокого вивчення або навіть для спонтанного застосування піктограм або жестів дитиною. Також потрібно сказати про те, що діти, які освоїли не всі категорії вправ фіксації, можуть, тим не менше, застосовувати деякі піктогра-фічні символи або пантоміму для висловлю-вання своїх бажань спонтанно або при актив-ному спонуканні педагога. Діти, які освоїли всі категорії вправ фіксації можуть переходити до вправ на застосування, спрямовані на роз-виток усного мовлення, на освоєння грамати-чних категорій, на структурування фрази. Щоб піктограми мали функціональне значен-ня, можна використовувати їх як пам'ятки, які допоможуть дітям запам'ятати необхідні по-няття повсякденного та шкільного життя.  Заняття з розвитку мовлення здійсню-ються на основі предметно-практичної дія-льності, яка дає можливість пізнати об'єкт, використовуючи всі аналізатори, і викликає у дітей необхідність оперувати різними пре-дметами і дидактичними іграшками, обігра-вати дії з ними. Описані напрямки можуть використовуватися в роботі з дітьми з  різним рівнем розвитку мовлення. Однак треба зазначити, що необхідною умовою для початку цієї роботи є розуміння мовлення дитиною, а також певні можливості до  
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оволодіння активним мовленням або засоба-ми невербальної комунікації. Якщо у дитини відсутні такі можливості і спостерігаються різко виражені проблеми розуміння мовлен-
ня, то потрібно використовувати корекційні засоби, що дозволяють накопичити пасив-ний словниковий запас, і які підводять її до можливості спілкування.  
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Галецкая Ю. В. Коррекционная направленность работы по развитию речи детей с умст-

венной отсталостью 
В статье описано направления работы по развитию речи умственно отсталых детей, охарак-

теризованы коррекционные мероприятия в структуре занятий по развитию импрессивной речи, 
экспрессивной речи и невербальной коммуникации. В процессе коррекционной работы дети овладе-
вают следующими умениями: выражать свои желания средствами вербальной и невербальной 
коммуникации; соотносить предмет с необходимым словом, первой буквой, с которой это слово 
пишется, находить картинки, предметы, в которых есть исследуемый звук; произносить правиль-
но отдельные звуки, слоги, слова и фразы. Занятия по развитию речи осуществляются на основе 
предметно-практической деятельности, дают возможность познать объект, используя все ана-
лизаторы, и вызывает у детей необходимость оперировать различными предметами и дидакти-
ческими игрушками, обыгрывать действия с ними. 

Ключевые слова: дети с умственной отсталостью, импрессивная речь, экспрессивная речь, 
невербальные средства коммуникации.  

Galetska Y. Correctional orientation of work on the development of speech of children with 
mental retardation 

This article describes the directions of the development of speech of children with mental retardation, 
corrective measures described in the structure of classes of impressive speech, expressive speech and nonver-
bal communication. Working with language development of children with mental retardation is made from 
a variety of areas, of which, according to the level of child selected their top priority now: the development 
of expressive speech, development impressive speech, development of non-verbal communication and so on. 
Proposed corrective actions below can be used for all children with mental and physical development, given 
their individual capabilities.  In the process, children can learn the following skills: work together with 
adults, perform tasks for imitation and example, to express their desires by means of verbal and nonverbal 
communication, call or show by pointing gesture, object, toy, picture (objects, actions, attributes) image of 
letters, of words or based on his previous proceeding, subject to correlate with the desired word, the first 
letter, from which the word is written, find pictures, articles, which have investigated sound, write in block 
letters, words, using the preliminary analysis, and with adult; correctly pronounce certain sounds, syllables, 
words and phrases. For children with severe violations expressive speech should cause new and intensify 
existing sounds, sound combinations, the word (articulation exercises and speech imitation) necessarily link-
ing them with real objects, activities and accumulate following dictionary: names of family child persons 
and toys; request an expression of desire or reluctance of something; expression of their condition cries and 
adverbs; imitation sounds of animals and control animals; imitation musical toys, noises; emotional excla-
mations. 

Keywords:  children with mental retardation, impressive speech, expressive speech, nonverbal commu-
nication.  Стаття надійшла до редколегії 14.09.2017 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ЕКОНОМІСТА 
 

Стаття присвячена проблемі сучасних освітніх технологій у вищій освіті. Окреслено загальну 
ситуацію створення сучасних освітніх технологіях в Україні, які мають сприяти загальному роз-
виткові особистості, формуванню її світоглядної культури, індивідуального досвіду, творчості. 
Аналізуються базові поняття «освітня технологія», «технологія навчання», «педагогічна техно-
логія». Акцентовано увагу на тому, що використання освітніх технологій на сучасному етапі у 
навчальному процесі значно впливає на якість підготовки кваліфікованих спеціалістів, зокрема 
економістів. Досліджено використання інформаційних технологій у підготовці майбутніх фахів-
ців з економіки до професійної діяльності. 

Ключові  слова :  освіта, освітня технологія, педагогічна технологія, інноваційна технологія, 
інформаційна технологія. Соціально-економічні зміни, що відбува-ються, закономірним чином спонукають вве-денню інноваційного підходу в систему профе-сійної освіти. Професійне становлення майбут-нього економіста є продуктивним процесом, який передбачає розвиток і саморозвиток осо-бистості, спрямований на формування профе-сійно важливих якостей особистості. У державній Національній програмі Украї-ни «Освіта» зазначено, що розбудова системи освіти, її докорінне реформування мають ста-ти основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, виходу вітчиз-няної науки, техніки, культури на світовий рі-вень. Держава вважає, що освіта – це стратегіч-ний ресурс соціально-економічного, культур-ного і духовного розвитку суспільства, покра-щення добробуту людей, забезпечення націо-нальних інтересів, зміцнення міжнародного авторитету й формування позитивного іміджу нашої держави, створення умов для самореалі-зації кожної особистості. Глобалізація суспільних процесів та не-перервна інформаційна змінність обумовлю-ють введення людини у складну систему со-ціальних відносин, потребують від неї здат-ність до нестандартних і швидких рішень. Саме тому запровадження інноваційної осві-ти необхідне для подолання консерватизму в підходах до навчальної діяльності економі-стів та процесу мислення в навчальній діяль-ності студентів. 

Розвиток сучасного суспільства, зростан-ня соціальної ролі особистості та інтелектуа-лізація її праці вимагають від освітніх закла-дів України забезпечення якісно нового рів-ня навчально-виховного процесу. Зазначимо кілька позицій. По – перше, сучасна цивіліза-ція вступила в новий тип прогресу – іннова-ційний. Тобто такий, що несе в собі високий динамізм, швидку зміну знань, інформації, технологій. По-друге, сучасна цивілізація значно розширює й ускладнює комунікатив-не середовище, в якому знаходиться людина. По-третє, сучасна цивілізація потребує  лю-диноцентричні за своїм характером освіту і виховання. Тобто максимальне наближення освіти і виховання до запитів конкретної особистості студента, його здібностей і сут-ності. По-четверте, цивілізаційні зміни обу-мовлюють необхідність підготовки людини до нових, часто принципово інших техноло-гій. Передусім ідеться про інформатизацію та комп'ютеризацію. Питання розробки та впровадження  освітніх технологій, педагогічних технологій навчання й виховання в цілому розглядали В. Боголюбов, М. Горчакова-Сибірська, В. Гузєєв, І. Зязюн, Т. Назарова, А. Нісімчук, А. Савельєв, Г. Селевко, В. Сластьонін, І. Смолюк та ін. Безпосередньо технології на-вчання у вищих навчальних закладах різного рівня вивчали В. Беспалько, В. Бондар, Г. Бордовський, О. Гаврилюк, О. Долженко, 
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В. Євдокимов, В. Ізвозчиков, М. Кларін, О. Коваленко, Н. Корсунська, О. Околелов, І. Прокопенко, А. Слободянюк, О. Філатов, Д. Чернилевський, Ф. Янушкевич.  У зарубіжній педагогічній теорії та прак-тиці проблеми педагогічних технологій пред-ставлено в дослідженнях таких учених як М. Кларк (Clark), Ф. Персиваль (Percival), Г. Еллінгтон (Ellington), П. Мітчелл (Mitchell), М. Вулман (Woolman), С. Сполдінг (Spaulding), С. Ведемейєр (Wedemeyer), Р. Томас (Thomas) та ін. Теоретичні й практичні аспекти іннова-ційних педагогічних технологій організації навчально-виховного процесу у вищих на-вчальних закладах розглядались багатьма вченими. Так, технології організації навчан-ня студентів у вищих навчальних закладах представлені в дослідженнях О. Гохберг, О. Євдокимова, А. Слободянюка, інноваційні технології професійної підготовки майбутніх учителів розкриті – в роботі І. Богданової. Соціально-педагогічні умови діяльності ви-щих професійних училищ відображено в дос-лідженнях Н. Васильєва та А. Бугерка, профе-сійне навчання бакалаврів у фінансово-економічному коледжі розглядалось у роботі К. Беркити. Особливий інтерес дослідників складали такі технології професійної підго-товки в закладах освіти І-ІІ рівнів акредита-ції, як навчальні ділові ігри (Л. Літвіна, В. Ткаченко, О. Хоменко), проблемно-задачна технологія навчання (П. Решетник) та ін.  Мета статті – розкрити роль та зміст ін-новаційних технологій у підготовці майбут-нього економіста. Сучасна психолого-педагогічна наука та практика використовують термін «інно-ваційна діяльність», який означає оновлення технології навчання та перебудову особистіс-них установок викладача. Інновація (новов-ведення) може розглядатися і як результат, і як процес. При цьому результат – задоволення суспільних необхідностей – розглядається як ціль управління інноваційним процесом, а сам процес – як об’єкт управління. Однак слід за-значити, що ідея, результат дослідження, ви-нахід, проект, технологія стають інноваційни-ми тільки тоді, коли вони починають викорис-товуватися з метою отримання економічного ефекту (А. А. Бовін, Л. Є. Череднікова).  

Розглядаючи інноваційні процеси в сис-темі освіти, слід зазначити, що сучасні трак-товки поняття «інновація в освіті» досить суперечливі. Часто інновації в освіті пов'язу-ють з розробкою і втіленням нових засобів, методів і технологій виховання і навчання. На думку А. Бойка, інноваційна педагогічна технологія найчастіше виникає на основі но-вої наукової ідеї чи інноваційної думки, виве-деної з досвіду. «Передовий педагогічний до-свід» може також ототожнюватися чи виво-дитися в поняття «інноваційна технологія». Усе це дозволяє стверджувати, що в педагогі-ці виокремлюється нова наукова галузь – освітня інноватика, яка має свій предмет дос-лідження (інновації), об'єкт (інноваційна дія-льність учасників цього процесу), підпоряд-ковується власним законам перебігу. Питаннями перебігу інноваційний проце-сів у галузі освіти присвячена достатня кіль-кість публікацій українських (Л. Ващенко, Л. Даниленко, І. Дичківської, О. Козлова, Г. Сиротенко, В. Паламарчук, І. Підласий та ін.), російських науковців (Б. Гершунський, С. Ла-зарєв, Н. Юсуфбекова та ін.). Сутність і походження педагогічних інно-вацій у своїх працях аналізували В. Кремень, У. Ангеловський, І. Підласий, І. Зязюн, О. Кири-чук, О. Савченко, В. Паламарчук, І. Єрмакова, О. Козлова. та ін. За Л. Даниленко, «іннова-ція» – це нововведення в освітньому процесі (мета, зміст, принципи, структура, форми, ме-тоди, засоби, технології навчан ня, виховання, управління), ядром якого є нова освітня ідея, шляхом реалізації – експериментальна діяль-ність, носієм – творча особистість. Педагогічні інновації реалізуються в контексті за гально-го інноваційного процесу та державної освіт-ньої політики України. Якщо тлумачити педагогічне нововве-дення як процес запровадження новації в навчально-виховну практику, то педагогічна інновація – це процес виникнення, розвитку і широкого впровадження в освітню галузь педагогічних новацій і нововведень. За В. Химинець, «педагогічні інновації – це ре-зультат творчого пошуку оригінальних, не-стандартних рішень різних педагогічних проблем» [6]. Сьогодення потребує розроблення прин-ципово нових підходів до розвитку системи 
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освіти. Одним із перших кроків до таких змін є запровадження нововведень у засоби, фор-ми, методи та умови навчально-виховного процесу. Інновація освіти – цілеспрямований про-цес часткових змін, що ведуть до модифікації мети, змісту, методів, форм навчання й вихо-вання, адаптації процесу навчання до нових вимог. Таким чином, педагогічні інновації мо-жуть проявлятися у розробці нових підходів у вирішенні актуальних проблем педагогічної теорії та практики, продуктивних ідей, моде-лей навчально-виховного процесу, моделей управлінської діяльності, педагогічних техно-логій, способів та засобів навчання тощо.  За своїм основним змістом поняття «інновація» відноситься не тільки до ство-рення і розповсюдження нововведень, але й до змін в діяльності, стилі мислення, який з цією новизною пов'язаний. Під інноваційним розвитком освіти розу-міють «комплекс створених і впроваджених організаційних та змістових нововведень, розвиток низки факторів та умов, необхід-них для нарощування інноваційного потен-ціалу освітньої системи»[6, 8]. Педагогічна технологія – «це суворо обґрунтована систе-ма педагогічних засобів, форм і методів, їх етапність, спрямованість на вирішення конк-ретних навчально-виховних завдань» [3]. Отже, інноваційні технології – це сукупність нововведених засобів, форм і методів, спря-мованих на вирішення конкретних навчаль-но-виховних завдань. Інноваційний процес передбачає перет-ворення наукових знань в інновацію, в ре-зультаті якого на ринку з'являється новий товар, продукт, і він визнається споживачами. Стосовно освітньої діяльності в якості такого товару, продукту може бути нова, теоретично обґрунтована і економічно апробована мето-дика або технологія виховання чи навчання, яка доведена до «товарного вигляду» і може бути представлена на ринку освітніх послуг в якості конкурентноздатного продукту. Прямим продуктом творчого пошуку мо-жуть бути нові навчальні технології, навчаль-но-виховні ідеї, форми та методи навчання та виховання, нестандартні підходи в управлінні. Так, у педагогіці виник новий напрям – педаго-гічна інноватика, яка стає спеціальною галуз-

зю наукового знання, що характеризується певним змістом, принципами, прийомами, ме-тодами, тенденціями і закономірностями роз-витку сучасної педагогіки, системи освіти [6]. До основних понять інноваційних техно-логій В. Химинець відносить наступні: нестан-дартні (лекція-презентація, ділова гра, просе-мін ін.); індивідуальну роботу; контроль та оцінку навчальних досягнень студентів; кабі-нетне, групове і додаткове навчання; факуль-тативи за вибором; проблемне навчання; нау-ковий експеримент при вивченні нового ма-теріалу; застосування досягнень техніки та ін. Обираючи інноваційні технології у підго-товці економіста, ми зупинимось більш дета-льно на ігрових технологіях. Ігрові технології в навчальному процесі посідають одне з провідних місць. Ігрова дія-льність виконує такі функції: розвивальну (це основна функція гри – розважати, надихнути, викликати інтерес); комунікативну: засвоєн-ня діалектики спілкування; ігротерапевтичну: подолання різних труднощів, які виникають в інших видах діяльності; діагностичну: вплив відхилень від нормативної поведінки, самопі-знання в процесі гри; функцію корекції: вне-сення позитивних змін в структуру особистіс-них показників; функцію соціалізації: вклю-чення в систему суспільних відносин, засвоєн-ня норм людського співжиття. Місце і роль ігрової технології в навчаль-ному процесі та поєднання елементів гри і навчання багато в чому залежить від розу-міння викладачем функцій і класифікацій навчальних ігор. За характером навчального процесу ви-діляються такі групи ігор: а) навчальні, тренувальні, узагальнюючі; б) пізнавальні, виховні, розвиваючі; в) репродуктивні, продуктивні, творчі; г) комунікативні, діагностичні, профоріє-нтаційні, та ін.. Поняття «ігрові педагогічні технології» включає досить широку групу методів, при-йомів організації педагогічного процесу в формі різноманітних педагогічних ігор. У підготовці майбутніх економістів доці-льно використовувати інтерактивні вправи. Так, інтерактивні вправи повинні містити: 
– інструктування, під час якого повідом-ляється студентам мета та зміст вправи; 
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– підготовка до проведення вправи (об’єднання студентів у групи, розподіл ролей, технічна підготовка); 
– виконання завдання (максимальне ви-конання вправ самостійно, при необхід-ності – допомога викладача); 
– презентація результатів виконаної вправи; 
– аналіз студентами власних результатів.  Одним з поширених методів навчання, які застосовуються в системах навчання з використанням інформаційних технологій, є ігри. Ігрові технології у навчальному процесі посідають одне з провідних місць. Вони ста-ли особливо актуальними внаслідок широ-кого застосування комп’ютера у вищій шко-лі. Навчальні ігри привабливі тим, що це од-ночасно навчання і розвага. Розважальний чинник може бути важливим мотивуючим стимулом для немотивованих студентів. Найбільш широко використовуються діло-ві комп’ютерні ігри, які надають можливість майбутньому фахівцю моделювати різні про-фесійні ситуації, проектувати способи дій в умовах конкретних економічних моделей. Ак-тивне використання економічних комп’ютер-них ігор в українських вищих навчальних за-кладах безпосередньо пов’язане з необхідніс-тю інтенсифікації навчального процесу, нови-ми підходами до організації навчання в умовах ринкових перетворень, які вчинили вплив і на конкретні процеси у системі освіти. Головною особливістю фактологічного боку сучасного змісту освіти є багаторазове збільшення «підтримуючої інформації», ная-вність комп’ютерного інформаційного сере-довища, яке включає на сучасному рівні бази інформації, гіпертекст і мультимедіа, мікрос-віти, імітаційне навчання, електронні кому-нікації, експертні системи. Мультимедійний супровід лекцій являє собою матеріал, призначений для підкріплен-ня розповіді викладача ефектними відео- та аудіоматеріалами. Мультимедійні лекції інтег-рують в єдине інформаційно-навчальне сере-довище різні види інформації, причому як тра-диційних – у вигляді тексту, таблиць, ілюстра-цій, графіків тощо, так і оригінальних, які по-дані музичним супроводом, анімацією та ін. Завдяки таким лекціям підвищується мож-ливість введення елементів проблемного на-вчання, активізації студентів при вирішенні 

проблемних завдань; посилюється зворотний зв’язок між студентами та викладачем. Таким чином підвищується ефективність лекції. Мультимедіа-технології можна застосову-вати і у науково-дослідній роботі студентів. На етапі збору інформації якнайкращим чи-ном підійдуть мультимедійні енциклопедії, електронні довідники і підручники, інші інфо-рмаційно-довідкові мультимедійні засоби. Основна їх перевага – можливість візуа-льного подання студенту саме тієї інформа-ції, яка йому у цей час потрібна. При цьому покращується сприймання та запам’ятову-вання, скорочується час на отримання певно-го обсягу інформації, формується пізнаваль-ний інтерес до проблеми, що досліджується.  Використовуючи комп’ютерну техніку, можна активно залучати студентів до навча-льного процесу, істотно впливаючи на моти-вацію навчання, розширюючи набори навча-льних задач. У викладача з’являється можли-вість оцінити ефективність розв’язку, у тому числі й несподіваного, ефективність обраної стратегії та здійснювати постійний контроль за правильністю розв’язання. Використання комп’ютерної техніки дозволяє перевірити всі відповіді студентів, а також не лише зафі-ксувати помилку, але й досить точно визна-чити її характер, що допомагає вчасно усуну-ти причину, яка зумовила появу помилки. Таким чином, успішність підготовки фа-хівців економічного профілю до професійної діяльності тісно пов’язана з використанням інноваційних технологій у їх професійній пі-дготовці, до яких, зокрема, відносяться й ін-формаційні технології. Головними їх перева-гами є гнучкість, можливість налаштування на різні методи, алгоритми навчання, а та-кож індивідуальні реакції на дії кожного окремого студента. Використання інноваційних освітніх тех-нологій на сучасному етапі у навчальному процесі значно впливає на якість підготовки кваліфікованих спеціалістів, сприяє збага-ченню й оновленню знань і умінь, розвитку особистісних якостей, удосконаленню навча-льного процесу та переведенню його на нові прогресивні технології. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у вивченні зарубіжного досвіду впровадження інноваційних технологій у про-фесійну підготовку майбутніх економістів. 
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Галущак И. Использование инновационных технологий в процессе подготовки будуще-
го экономиста 

Статья посвящена проблеме современных образовательных технологий в высшем образова-
нии. Определены общую ситуацию создание современных образовательных технологий в Украине, 
которые должны способствовать общему развитию личности, формированию ее мировоззренче-
ской культуры, индивидуального опыта, творчества. Анализируются базовые понятия 
«образовательная технология», «технология обучения», «педагогическая технология». Акцентиро-
вано внимание на том, что использование образовательных технологий на современном этапе в 
учебном процессе значительно влияет на качество подготовки квалифицированных специали-
стов, в том числе экономистов. Исследовано использования информационных технологий в подго-
товке будущих специалистов по экономике к профессиональной деятельности. 

Ключевые  слова :  образование, образовательная технология, педагогическая технология, 
инновационная технология, информационная технология. 

 

Halushchak I. The innovative technologies are using in process of preparation the future 
economists 

The article deals with the problem of modern educational technologies in higher education. Highlights 
problems of Innovations in Education, examines modern innovative technologies. It is noted that the future 
professional development economics is a productive process that involves the development of personality 
and self-development, aimed at forming professionally important personality traits. Argued, that innovation 
education is a purposeful process of partial changes leading to modifications of purpose, content, methods 
and forms of education and training, adapting the learning process to the new requirements. Outlined the 
general situation creation of modern educational technologies in Ukraine, which should contribute to the 
overall development of personality, the formation of ideological culture, individual experience, creativity. 
Analyzes the basic concept of «educational technology», «technology education», «educational technology.» 
The author notes that today we need the innovative approaches to the development of the education system. 
One of the first steps for such changes is the introduction of innovations in tools, forms, methods and condi-
tions of the educational process. The attention is on the use of educational technology at the present stage in 
the learning process significantly affects the quality of skilled professionals, including economists. According 
to the author, gaming technology in education is one of the leading places. They have become particularly 
relevant due to widespread use of computer in higher education. Educational games are attractive in that it 
is both education and entertainment. Entertainment can be an important factor motivating incentive for 
students unjustified. The use of information technologies in the training of future specialists in economics to 
the profession is investigated. 

Keywords:  education, educational technology, educational technology, innovative technology, infor-
mation technology. Стаття надійшла до редколегії 10.09.2017 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ  

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 
 

Наукова стаття порушує питання вдосконалення шляхів реабілітаційних заходів у дітей з по-
рушеннями мовлення через застосування інтерактивних технологій. Підвищення ефективності 
корекційної логопедичної роботи з усунення порушень мовлення у дошкільників на даний момент є 
однією з актуальних проблем логопедії. У діяльності вчителя-логопеда, спрямованої на корекційно-
розвиваючу роботу з дітьми, інтерактивні методи набувають все більшого значення. Ці методи, 
поряд з традиційними, сприяють досягненню максимально можливих успіхів у подоланні мовленнє-
вих порушень у дітей дошкільного віку. Пошуки нових прийомів і методик в логопедичній практиці з 
корекції мовлення не втратили своєї актуальності. Інтерактивні освітні технології відповіда-
ють пріоритетним напрямам науки,  визначаються сучасним станом проблеми переходу  освіти 
на позиції особистісно-орієнтованої педагогіки, що передбачає не обмежуватися формуванням 
програмних знань, умінь, навичок, а прагнути розвивати індивідуальні здібності дитини, обумовле-
ні бажанням педагогів впроваджувати в свою діяльність інновації. 

Ключові  слова :  інтерактивні технології, діти з мовленнєвими порушеннями, дошкільний вік, 
корекційно-виховна робота. Корінні зміни, що відбулися і продовжу-ють відбуватися в сучасному суспільстві, створюють передумови для повного онов-лення освітньої системи. Така тенденція зна-ходить відображення в розробці і подальшо-му впровадженні інтерактивних методів на-вчання – нових технологій освіти, заснованих на світовому педагогічному досвіді. При цьо-му використання інтерактивних методів на-вчання передбачає нову роль для виховате-лів, педагогів. Починаючи свою роботу, вихо-ватель перш за все повинен думати про дітей і пам’ятати, продуктивною для них буде пра-ця, яка приносить радість. Особливо значу-щим постає питання впровадження інтерак-тивних методів навчання з дітьми з порушен-нями мовленнєвого розвитку, оскільки пе-редбачає стимулювання когнітивних та мов-леннєвих процесів на підсвідомому рівні [4]. Саме поняття «технологія» визначається як сукупність прийомів, застосованих у будь-якій справі, майстерності, мистецтві (тлумачний словник). Педагогічна технологія – сукупність психолого-педагогічних устано-вок, що визначають спеціальний набір і компо-

нування форм, методів, способів, прийомів на-вчання, виховних засобів; вона є організаційно-методичним інструментарієм педагогічного процесу (Б. Т. Ліхачов) [7]. Суттєвість сучасної технології навчання, на думку Н. Ф. Тализіної [5], полягає у визначенні найраціональніших способів досягнення навчальної мети. При цьому навчальний процес слід розглядати комплексно як систему,  і не можна обмежува-тись аналізом лише окремих її складових. Нові нетрадиційні інтерактивні та інноваційні фор-ми роботи з дітьми з мовленнєвими порушен-нями  доповненні до академічних методів. Над цими роботами працювали такі автори як М. А. Поваляєва, М. І. Чистякова, Е. А. Пожиленко, Т. Д. Зінкевіч-Євстигнєєва, Т. М. Грабенко [2; 3; 5; 6; 8] та інші. На думку В. М. Акіменко, будь-який практичний матеріал можна умовно роз-ділити на дві групи: по-перше, той, що допома-гає безпосередньому мовленнєвому розвитку дитини і, по-друге, опосередкований, до якого відносяться нетрадиційні логопедичні техно-логії [1;4]. У своїй практиці фахівці-педагоги відш-товхуються від загальних умов проведення 
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занять з дітьми дошкільного віку, що вклю-чають: 
– правильне визначення теми заняття, ретельний відбір програмового змісту та завдань; 
– включення попереднього досвіду дітей у навчальний процес (використання ме-тоду апперцепції); 
– продумане поєднання індивідуальних і групових форм роботи з дітьми, зміни видів діяльності дошкільників; 
– використання інтерактивних методів навчання, активізація розумової діяль-ності дітей на всіх етапах заняття; 
– наявність високих професійних якостей вихователя, що забезпечить творчу спів-працю та взаємодію; 
– наявність змістовного ігрового предме-тно-розвивального середовища, багато-варіативного дидактичного матеріалу; 
– обов'язкове врахування вікових та інди-відуальних особливостей дітей, їх твор-чих здібностей. Інтерактивні технології («inter» – взаєм-ний, «act» – діяти) – означає взаємодіяти, спі-лкуватися з будь-ким; це спеціальна форма організації пізнавальної та комунікативної діяльності, у якій всі учасники охоплені спіл-куванням (кожен вільно взаємодіє з кожним, бере участь у рівноправному обговоренні проблеми). Інтерактивність виробляє в дитини від-повідальність, самокритичність, розвиває творчий підхід до розв'язання проблем, вчить правильно і адекватно оцінювати свої сили, бачити «білі плями» у своїх знаннях. Основний елемент інтерактивного заняття – 

діалог. Під час інтерактивного навчання ді-ти  активно спілкуються, сперечаються, не погоджуються із співрозмовником, доводять свою думку. Однією з основних  умов проведення за-няття в ДНЗ є використання інтерактивних 
методів навчання, активізація розумової дія-
льності дітей на всіх етапах заняття. Інтерактивні методи – це способи цілесп-рямованої взаємодії дорослого з дітьми, що забезпечують оптимальні умови їх розвитку. Інтерактивне навчання дошкільників – це специфічна форма організації освітньої діяльності, метою якої є забезпечення ком-фортних умов для взаємодії, за яких кожна 

дитина відчуває свої успіхи і, виконуючи пе-вну інтелектуальну роботу, досягає високої продуктивності. Інтерактивні методи на-вчання забезпечують таке  навчання, яке дає можливість дітям на занятті в парах, мікрог-рупах або малих групах опрацьовувати на-вчальний матеріал, розмовляючи, дискутую-чи та обговорюючи різні точки зору. Інтерактивні методи розвитку мовлення та мислення  дошкільників 
Мікрофон – метод роботи, в ході якого діти разом з педагогом утворюють коло та, передаючи один одному імітований або ігра-шковий мікрофон, висловлюють свої думки на задану тему. Наприклад, дитина бере мік-рофон, розповідає кількома реченнями про себе, і передає мікрофон іншій дитині. Всі висловлювання дітей приймаються, схвалю-ються, проте  не обговорюються. 
Дебати – метод роботи, в ході якого діти стоять у колі, висловлюють свої думки на задану тему, передаючи мікрофон один од-ному, але висловлювання обговорюються: діти ставлять одне одному запитання, відпо-відають на них, шукаючи спосіб розв'язання проблеми. (Наприклад, у Сергійка поганий настрій, тому діти пропонують способи, як підняти настрій чи усунути проблему, яка вплинула на  настрій хлопчика). 
Удвох – метод роботи, в ході якого діти утворюють робочі пари та виконують запро-поноване завдання, наприклад, по черзі опи-сують картину. 
Ланцюжок – метод роботи, в ході якого діти обговорюють завдання та вносять свої пропозиції в імітований ланцюжок. Напри-клад, складають казку за таблицею, у якій представлений хід майбутньої казки у малю-нках чи в умовних позначках. 
Інший варіант використання даного ме-

тоду: перша дитина називає об'єкт, друга – його властивості , третя – новий об'єкт з ти-ми самими властивостями. Наприклад, морк-ва – морква солодка – солодким буває цу-кор – цукор білий – білим буває сніг... і т.д. 
Снігова куля – метод роботи, в ході якого діти об'єднуються у малі групи і обговорюють проблемне питання або виконують спільне завдання, домовившись про чітку послідов-ність дій кожного члена групи. Наприклад,  
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будують будинок, де наперед домовляються про черговість дій кожного члена команди і про колір, з яким буде працювати та чи інша дитина. 
Синтез думок – метод роботи, в ході яко-го діти об'єднуються у малі групи, виконую-чи певне завдання, наприклад, малюнок на аркуші паперу. Коли одна група намалює, то передає малюнок в іншу групу, учасники якої допрацьовують виконане завдання. По завершенню роботи складають спільну роз-повідь про те, що домалювали і чому. 
Коло ідей – метод роботи, в ході якого кожна дитина або кожна група виконують одне завдання, наприклад, складають казку по-новому, обговорюють її, потім вносять пропозиції чи ідеї (наприклад, як можна ще закінчити казку, щоб Колобок залишився живим; як допомогти Колобку обхитрити лисичку тощо). 
Загальний проект – метод роботи, в ході якого діти об'єднуються у кілька груп (3–4). Групи отримують різні завдання, кожне з яких спрямоване на розв'язання певного ас-пекту однієї проблеми, наприклад, намалю-вати свої улюблені зимові розваги та розпо-вісти про них. Кожна група представляє свій «проект» – колективну роботу «Зимові роз-ваги» та спільно обговорюють його. 
Асоціативна квітка – метод роботи, в ході якого діти об'єднуються у кілька груп для роз-в'язання спільного завдання: на дошці закріп-люється «середина» квітки із зображенням певного поняття, наприклад, «іграшки», «квіти», «фрукти», «тварини». Кожна група добирає слова-асоціації або картинки-асо-ціації, які викладає навколо цього поняття. Перемагає команда, яка створить найбільшу квітку (з найбільшою кількістю підібраних картинок-асоціацій чи слів-асоціацій). 
«Дерево рішень» – метод роботи, який містить декілька етапів: 1. Обирання проблеми, що не має одноз-начного розв'язання, наприклад, «Що потріб-но дереву для щастя?»; 2. Розглядання схеми, у якій прямокут-ник – це «стовбур» (який позначає цю про-блему), прямі лінії – «гілки» (шляхи її розв'я-зання), а кружечки – «листочки» (рішення проблеми). 

3. Розв'язання проблеми: діти підгрупа-ми домовляються, обговорюють і малюють, наприклад, метелика, пташку тощо, розміщу-ючи їх на «дереві рішень» та пояснюють свій вибір. 
Метод багатоканальної діяльності – ме-тод роботи з дітьми, в ході якого обов'язково задіюються  різні аналізатори: зір, слух, до-тик, смак, нюх. Наприклад, при розгляданні картини доцільно використовувати таку по-слідовність: 
– виокремлення об'єктів, зображених на картині; 
– уявлення об'єктів через сприймання різними аналізаторами. Після розглядання всіх об'єктів, зображе-них на картині, варто поставити дітям творчі завдання: 
– «прослухати» звуки картини через «навушники»; 
– вести віртуальні діалоги від імені зобра-жених персонажів; 
– відчути «аромат» квітів, зображених на картині; 
– «вийти за межі зображеного»; 
– уявно торкнутися картини, визначити, яка її поверхня (тепла, холодна), яка по-года (вітряна, дощова, сонячна, спекот-на, морозна)  тощо. Наприклад, при розгляді картини «Прогулянка в лісі» варто поставити наступ-ні запитання: Як ви думаєте, про що гово-рять дівчатка? Торкніться до кори дерев, яка вона? Послухайте звуки, як шелестить листя, стрекоче сорока і т.д.  Дискусія – це метод колективного обгово-рення якогось складного питання. До дискусії готуються всі учасники освітнього процесу та активно залучаються всі діти. «Дискусія» з анг-лійської – це те, що підлягає обговоренню, су-перечливе. Наприкінці дискусії формулюється єдине колективне рішення завдання, пробле-ми або рекомендації. Питань (завдань) необ-хідно пропонувати не більше п'яти. Формулю-вати їх слід так, щоб була можливість вислови-ти різні погляди щодо висунутої проблеми. Діти вчаться висловлювати власну думку: «Я думаю...», «Я вважаю...», «На мою думку...», «Я згоден, але...», «Я не згоден, тому що...». «Мозкова атака (мозковий штурм)» – один із методів, який сприяє розвитку творчості і 
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дитини, і дорослого. Цей метод зручно викори-стовувати під час обговорення складних про-блем чи питань. Дається час для індивідуаль-ного розмірковування над проблемою (навіть може бути до 10 хв.), а через деякий час збира-ється додаткова інформація з приводу прийн-яття рішення. Діти – учасники «мозкової ата-ки» мають висловити всі можливі (і неможливі з позиції логіки) варіанти розв'язання пробле-ми, які потрібно вислухати і прийняти єдине правильне рішення. Вікторина – метод-пізнавальна гра, яка складається із мовленнєвих завдань та від-повідей на теми з різних галузей знань. Вона розширює загально-пізнавальний та мов-леннєвий розвиток дітей. Запитання відби-раються з урахуванням віку, програмових вимог та рівня знань дітей. Бесіда-діалог – метод, спрямований на співучасть дітей з тим, хто виступає. В ході заняття з подачі знань, закріплення матеріа-лу вихователь ставить супроводжуючі запи-тання до дітей, з метою перевірки розуміння ними поданої інформації. Моделювання проблемних ситуацій – метод взаємодії дорослого і дітей для вирі-шення поставленої проблеми. Ситуація мо-делюється вихователем спеціально. «Що? Де? Коли?» – активний метод, в ході використання якого переважає співпраця, тво-рче вирішення проблем, взаємний обмін дум-ками, власними знаннями і вміннями тощо. «За і проти» – метод роботи з дітьми, в ході якого дітям пропонується розв'язати проблему з двох сторін: за і проти. Напри-клад, ставиться завдання розповісти, чому подобається зима (аргумент – «за») і чому не подобається зима (аргумент – «проти»). Передбачення – метод роботи з дітьми, в ході якого пропонується «передбачити» мож-ливі варіанти вирішення проблеми. Напри-клад, запропонувати дітям назвати всі осінні місяці, розповісти про те, що вони очікують від кожного місяця. Пізніше  уявити себе на місці одного з місяців та розповісти про свої передбачення: «Я – перший місяць осені – ве-ресень. Я дуже теплий місяць. Мене люблять усі діти, тому що починають ходити в шко-лу...». Наступна дитина продовжує розповіда-ти про цей  самий місяць (робота в парах). 

Показуха – метод роботи, в ході якого пропонується дітям поділитися на команди, кожна з яких задумує слово і, використовую-чи невербальні  засоби, представляє це слово іншій команді, яка має його відгадати. 
«А що було б, коли б... ?» – метод роботи, в ході якого пропонується дітям поміркувати і висловити свої припущення, наприклад: «А що було б, коли б зникли всі дерева на Зем-лі?», «А що було б, коли б хижі тварини у каз-ках стали вегетаріанцями?» тощо. 
Уявна картина – метод роботи, в ході якого пропонується дітям стати в коло і кож-ній  дитині по черзі описувати уявну картину (першій дитині дають чистий аркуш паперу з ніби-то намальованою картиною, потім вона передає аркуш з уявною картиною іншому учаснику гри і той продовжує уявний опис). 
«Що можна робити...?» – метод роботи, в ході якого діти вчаться усвідомлювати полі-функціональні властивості предметів. На-приклад: «Уявіть, як ще можна використати олівець? (як указку, диригентську паличку, термометр, жезл тощо). 
Перевтілення – метод роботи, в ході яко-го пропонується дітям поділитися на коман-ди і уявити себе на місці якогось предмета (книжки, ручки, стола, ляльки тощо) та пре-зентувати себе з точки зору обраної ролі. 
Казка навпаки – метод роботи, в ході яко-го пропонується дітям поділитися на дві ко-манди і скласти свою казку по-іншому, замі-нюючи основні поняття на протилежні. Кож-на команда отримує завдання: складає свою казку і відгадує казку іншої команди, складе-ної по-іншому. Приклад: «Жили собі дід та баба. І був у них собака Жук. І приніс їм Жук кісточку, не просту, а цукрову. Баба варила її, варила, та не зварила. Дід варив-варив, та не зварив. Кицька стрибнула, казанок перевер-нула, кісточку забрала і понесла. Дід смієть-ся, баба сміється, і Жук весело гавкає: «Принесу я вам ще кісточку, але не цукрову, а просту, щоб швидко зварилася». 
Колаж – метод роботи, в ході якого про-понується дітям поділитися на дві команди і домалювати на аркуші паперу свою картину (наприклад, фігуру неправильної форми) всі-ма підручними матеріалами і розповісти про неї 2–3 реченнями. 
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Реклама – метод роботи, в ході якого ді-тям пропонується поділитися на дві коман-ди, кожна з яких  обирає будь-який предмет і намагається назвати всі його позитивні яко-сті та функції, що допоможуть привернути до нього увагу інших. Окрім вищезгаданих інтерактивних ме-тодів навчання дошкільників у практиці  ро-боти активно використовуються й наступні: творчі завдання, робота в малих групах, на-вчальні ігри (рольові та ділові, ігри-імітації), ігри-змагання (старший дошкільний вік), інтелектуальні розминки, робота з наочними відео-та-аудіо-матеріалами, тематичні діало-ги, аналіз життєвих ситуацій тощо. Таким чином, інтерактивне навчання на заняттях (в тому числі й інтегрованих) відбу-вається: в парах (2 дитини), у мікрогрупах  (3–4 дитини), у малих групах (5–6 дітей) разом з вихователем. При оцінюванні висловлювань дітей не варто вживати слово «правильно», а казати: «цікаво», «незвичайно», «добре», «чудово», «оригінально», що стимулює дітей до подальших висловлювань. 
Варто пам'ятати! Коли дитина дошкі-льного віку чемненько сидить на стільчику, дивиться на тебе і просто слухає – вона не 

навчається. На жаль, інтерактивні методи поки що недостатньо використовуються в роботі з дошкільниками. На це є деякі причини (за 
О. Кононко): 

– звичка багатьох вихователів використо-вувати в роботі пояснювально-ілюстративні, монологічні методи, про-являти конформізм, беззаперечно підко-рятися вимогам і принципам інших; 
– недовіра певної частини педагогів до інноваційних діалогових методів, побо-ювання їх; 
– дефіцит досвіду їх ефективного застосу-вання, активного самовизначення,  

прийняття відповідальних рішень, на-дання переваг комусь (чомусь); 
– побоювання виглядати в очах інших «білою вороною», смішною, безпорад-ною, невмілою; 
– занижена самооцінка, надмірна тривож-ність педагогів;  
– схильність до надмірної критики; 
– невміння швидко переключатися, прис-тосовуватися до нових умов і вимог; 
– несформованість педагогічної рефлексії, здатності об'єктивно себе оцінювати, співвідносити свої можливості, бажання з вимогами часу; 
– порушення мовленнєвого розвитку. Необхідність упровадження в освітній процес інтерактивних методів очевидна, оскільки: 
– сьогодні, як ніколи раніше, підвищують-ся вимоги до оновлення дошкільної освіти вихованців; 
– відбувається диференціація та індивіду-алізація освіти дошкільників; 
– змінюються вимоги до якості дошкіль-ної освіти, її оцінка не лише за рівнем знаннєвої підготовленості, але й елеме-нтарної життєвої компетенції випускни-ків ДНЗ, їх здатності застосовувати знання у власному житті, постійно їх оновлювати і збагачувати. Оптимізувати навчальний процес, підви-щити його ефективність вже неможливо, ко-ристуючись лише традиційними методами та прийомами виховання і навчання дітей дошкільного віку.  Щоб мовленнєва взаємо-дія дітей була ефективною, педагог має ство-рити умови для мовленнєвої творчості та розвитку комунікативних навичок вихован-ців. Перспективу подальших досліджень вба-чаємо у розробці та вдосконаленні комплекс-ної корекційної програми розвитку з вклю-ченням доступних інтерактивних форм  ро-боти з дітьми зазначеної категорії. 
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Галущенко В. И. Применение интерактивных технологий в корекционно-
воспитательной работе с детьми дошкольного возраста с нарушениями речи 

Научная статья ставит вопрос совершенствования путей реабилитационных мероприятий у 
детей с нарушениями речи из-за применения интерактивных технологий. Повышение эффективно-
сти коррекционной логопедической работы по устранению нарушений речи у дошкольников на дан-
ный момент является одной из актуальных проблем логопедии. В деятельности учителя-логопеда, 
направленной на коррекционно-развивающую работу с детьми, интерактивные методы приобре-
тают все большее значение. Эти методы, наряду с традиционными, способствуют достижению 
максимально возможных успехов в преодолении речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 
Поиски новых приемов и методик в логопедической практике по коррекции речи не потеряли своей 
актуальности. Интерактивные образовательные технологии соответствуют приоритетным 
направлениям науки, определяются современным состоянием проблемы перехода образования на 
позиции личностно-ориентированной педагогики, предполагает не ограничиваться формировани-
ем программных знаний, умений, навыков, а стремиться развивать индивидуальные способности 
ребенка, обусловлены желанием педагогов внедрять в свою деятельность инновации. 

Ключевые  слова :  интерактивные технологии, дети с речевыми нарушениями, дошкольный 
возраст, коррекционно-воспитательная работа. 

 

Halushchenko V. I. Application of interactive technologies in correctional and upbringing 
work with preschool children with speech impairment 

The scientific article raises issues of improving the ways of rehabilitation measures for children with 
speech disorders through the use of interactive technologies. Improving the effectiveness of corrective 
speech therapist work on eliminating speech disorders in preschoolers is currently one of the topical prob-
lems of speech therapy. In the activity of the teacher-speech therapist, aimed at corrective-developing work 
with children, interactive methods are becoming increasingly important. These methods, along with the 
traditional, help to achieve the most possible success in overcoming speech disorders in preschool children. 
The search for new techniques and techniques in logopedic practice of speech correction has not lost its rele-
vance. Interactive educational technologies correspond to the priority directions of science, determined by 
the current state of the problem of the transition of education to the position of personality-oriented peda-
gogy, which involves not limited to the formation of software knowledge, skills, but seek to develop the indi-
vidual abilities of the child, due to the desire of teachers to implement innovation innovation. 

The analysis of existing interactive pedagogical technologies according to the classification characteristic is 
made. Particular attention in the article was focused on the application of correctional work of psycho-
correction technologies, which is conditioned by the specific speech disorders and the state of the emotional-
volitional sphere of children with speech pathology. These violations cause difficulties in communicating with 
others and subsequently lead to certain changes in the personality, which is reflected in the process of further 
education. The most adapted methods for working with preschool children are those that solve a number of im-
portant tasks for the formation of emotional and volitional spheres in children with speech disorders, the devel-
opment of the prosocial side of speech, anatomical and physiological processes, articulation-mimic motility, etc. 

Key  words:  interactive technologies, children with speech disorders, preschool age, correctional and 
upbringing work. Стаття надійшла до редколегіі 28.09.2017 
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ПРАЦІВНИКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ЗА УМОВАМИ  

ВПРОВАДЖЕННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 
ТА ПІДВИЩЕННЯ ВИМОГ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ  

КОМПЕТЕНТНОСТІ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ МОРСЬКОГО 
ФЛОТУ 

 
У статті йдеться про нову парадигму професійної підготовки робітників морського профілю у 

навчальних закладах. Зокрема, акцентовано увагу на розвитку професійних знань та навичок; під-
вищенні ролі відповідальності; розробленні та використанні навчальних систем, тренажерних 
комплексів і технологій тощо. З’ясовано як переваги професійного навчання, так і недоліки. Запро-
поновано досвід професійної компетенції кваліфікованих робітників набазі учбового центру ПрАт 
«Українське Дунайське пароплавство». 

Ключові  слова :  морський флот, працівник морського профілю, професійна компетентність, 
судноплавство. Прийнятий 15.09.2017 року Закон Украї-ни «Про освіту» у ст. 27-1 «Національна рам-ка кваліфікацій» спрямований на «введення європейських стандартів та принципів за-безпечення якості освіти з урахуванням ви-мог ринку праці до компетентностей фахів-ців; забезпечення гармонізації норм законо-давства у сфері освіти та соціально-трудових відносин; сприяння національному і міжна-родному визнанню кваліфікацій, здобутих в Україні; налагодження ефективної взаємодії сфери освітніх послуг та ринку праці». Важ-ливою частиною цієї статті є те, що вона роз-робляється із залученням об’єднань органі-зацій роботодавців та затверджується у по-рядку, визначеному законодавством [1]. Ви-конання цих умов можливо лише якщо бу-дуть враховані особливості кожної галузі, та вивчення передового педагогічного досвіду підготовки працівників морського флоту. За останні роки світовий флот зазнав іс-тотних змін: міжнародною морською органі-зацією (IMO) введено нові вимоги до Конвен-ції про підготовку і дипломування моряків та 

несення вахти (ПДНВ) [2], щодо рядового складу морських суден; з’явилися нові типи суден; зросли розміри і швидкість суден; ав-томатизовані функцій машинного відділен-ня та на містку судна; забезпечено надійне та оперативне інформаційне, гідрометеоро-логічне повідомлення процесу експлуатації суден, особлива увага приділяється природо-охоронним пристроям. Звертаючи на це, суд-новласники підвищили вимоги до професій-ної компетенції персоналу морських суден відповідно до стандартів компетентності безпеки на морі.  Виникла потреба розробки нової паради-гми професійної підготовки  робітників мор-ського профілю у навчальних закладах ПТНЗ та на виробництві. Нова парадигма профе-сійної підготовки повинна включити в себе всі позитивні сторони традиційної системи і запропонувати нові підходи формування та розвитку професійної компетентності квалі-фікованих робітників морського профілю. За результатами реформування такої підготов-ки, випускники навчальних закладів мають 
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сформувати особистісні якості: відповідаль-ність за якість виконаної роботи, здатність самостійно приймати рішення й удосконалю-вати знання, уміння, навички у швидкоплин-ному технічному оснащенні флоту [3, 113].  Підприємства морегосподарського ком-плексу мають свою специфіку роботи, яка відрізняє їх від берегових підприємств, а са-ме тим, що, система управління суднами, які знаходяться у експлуатації, потребують спе-ціального нагляду та обліку в умовах таких діючих обмежень: 
– інерційність проходження управлінських сигналів та ресурсного забезпечення (судно-берег), а також автономність об’є-ктів (суден) в процесі виконання рейсу; 
– недостатня прогнозованість ситуацій, що можуть виникнуть в процесі експлу-атації суден, та наслідків від помилко-вих рішень і дій; 
– вплив на об’єкт (судно) різноманітних несприятливих і небезпечних чинників природного (метеорологічні і гідрогра-фічні обставини і умови), технологічно-го (слабкий технічний стан судна, пере-везення небезпечних вантажі і специфі-ка виконання вантажних операцій), со-ціального (недостатня професійна під-готовка персоналу суден до дій у небез-печних та аварійних ситуацій та незадо-вільний морально-психологічний клімат у багатонаціональних екіпажах) та полі-тичного (локальні війни, арешти суден, піратство, тероризм тощо) характеру, що є найбільш характерним до умов ро-боти морського транспорту [4, 167–168].  У відповідності з Конвенцією ООН про морські перевезення вантажів 1978 року (Гамбурзькі правила), морський перевізник зобов’язаний перед рейсом виявити розумну дбайливість, щоб привести судно в морехід-ний стан та укомплектувати екіпаж профе-сійно підготовленим персоналом. Такі вимо-ги не випадкові, оскільки результати дослі-джень авторитетних учених і фахівців у сфе-рі транспортних перевезень морем показу-ють, що збитки від недоставки вантажів мо-рем складають в середньому 1,0 до 1,5% їх вартості. Це означає, що при міжнародних перевезеннях втрачається від 10 до 15 млрд. дол. США (за статистикою ООН, частка мор-ської торгівлі становить близько 1000 млрд дол. США) [5, 19]. 

Міжнародні вимоги до якості та безпеки судноплавства, рівень технічного оснащення флоту України, ставить перед судновласни-ком серйозне завдання – не тільки забезпе-чити безпеку перевезення вантажів і пасажи-рів за допомогою використання надійних транспортних засобів, але й особисто відпо-відати за комплектування суднових екіпажів моряками високої кваліфікації, практичним досвідом і знанням іноземної мови, з наявні-стю у них робочих дипломів та міжнародних сертифікатів. Виконати такі умови, щодо кваліфікованого кадрового поповнення фло-ту, можна лише при умові співпраці суднов-ласника і навчального закладу з виконанням вимог системи управління якістю, яка з'єд-нує професійне навчання з усім виробничим процесом підприємства і є його складовою частиною, і показником роботи усієї системи управління якістю судноплавної компанії. Досвід національних і міжнародних судно-плавних компаній по забезпеченню формуван-ня кваліфікованого робітника морського про-філю у процесі професійної підготовки, як про-фесіонала – це досить складний і тривалий процес, який вимагає накопичення певних знань, умінь і навичок і, найголовніше, велико-го практичного досвіду, розвинених особистіс-них якостей, таких як ділова активність, енер-гійність, вміння працювати в команді та інших. В Конвенції і Кодексу ПДНВ про мінімальні стандарти компетентності як рівня управлін-ня, так і рівня експлуатації (таблиці А-ІІ/1 та А-ІІ/2), включені компетенції, що відносяться до вміння працювати в команді, лідерства та мис-тецтва управління. Аналогічні компетенції включені також і в мінімальні стандарти ком-петентності машинної команди на рівнях екс-плуатації і управління. При цьому слід зверну-ти увагу на вимоги в рамках компетенції «Несення безпечної навігаційної вахти» відо-кремленого блоку знань, розумінь та навичок з управління ресурсами містка, що містить обов'язкові знання та вміння з «володіння си-туацією». Зазначені поправки в Кодексі ПДНВ свідчать про особливу увагу міжнародної мор-ської спільноти до професійної компетентнос-ті моряка, яка є запорукою забезпечення без-пеки морського судноплавства. Виходячи з цього судновласник, як відповідальна особа 
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звертає увагу на поповнення персоналу судно-плавні компанії моряками первинна базова кваліфікація яких відповідає вимогам Конвен-ції і Кодексу ПДНВ. З погляду на систему про-фесійної підготовки робітників морського про-філю через навчальні заклади професійно-технічної освіти (ПТО), слід зазначити деякі проблеми, що стримують працевлаштування випускників ПТНЗ на морські судна. Вперш за все,це пов'язано з тим, що система ПТНЗ не в змозі задовольнити судновласника тим прак-тичним досвідом роботи, який зазначено Ма-нільськими поправками до Конвенції та Коде-ксу ПДНВ, а також встигнути оновляти свою матеріально-технічну базу за темпами розвит-ку науково-технічного прогресу в суднобуду-ванні через те, що це потребує значних фінан-сових витрат на придбання сучасних тренаже-рних комплексів та програмного забезпечен-ня, які рекомендовані міжнародною Конвен-цію ПДНВ. Також зазначимо, що професійний статус майстрів виробничого навчання ПТНЗ значно відстає від потреб роботодавця.  Судновласник, на базі якого проходили навчання випускники курсів, зацікавлений у комплектуванні своїх суден кваліфіковани-ми робітниками, які проходили виробничу і плавальну практику на його суднах, мають відповідні міжнародні сертифікати зі спеціа-льної та спеціалізованої підготовки згідно вимог Кодексу ПДНВ, та зарекомендували себе перспективними членами суднових екі-пажем компанії. Також відзначимо, що керів-ництво судноплавної компанії прослідковує процес становлення майбутнього моряка, та має можливість вплинути на якість підготов-ки своїх працівників.  Професійна підготовка робітників мор-ського профілю відбувається в особливому педагогічному середовищі, а саме: шляхом взаємодії з представниками мор-ських професій, що залучені до професійного навчання в якості викладачів і інструкторів виробничого навчання, які мають досвід ро-боти на суднах сучасного типу і внутрішньої мотивації до набуття морського досвіду; розвитком професійних знань, навичок і здатностей через виявлення структурно-логічних зв’язків між наданою інформацією про виникнення аварійних ситуацій та їх запо-

біганням, що забезпечуватиме їх комплексний характер, за рахунок придбання сучасних тре-нажерів та програмного забезпечення; підвищенням ролі самостійного прийн-яття рішень в аварійній ситуації з метою фо-рмування відповідальності та використання набутих знань у практичній професійній дія-льності за рахунок організації проходження спеціальної та спеціалізованої підготовки і виробничої практики на своїх учбово-тренажерних суднах, виділення місць на суд-нах для проходження плавальної практики, а також місць на базах технічного обслугову-вання флоту для відпрацювання практичних та  лабораторних робіт; розробленням і використанням інтегро-ваних навчальних систем, тренажерних ком-плексів і технології віртуальної реальності, що дає змогу увійти у змодельований ком-п’ютерний світ і взаємодіяти не тільки з вір-туальним судном, а й з абстрактним зовніш-нім простором (морською акваторією, інши-ми суднами, погодними умовами, аварійни-ми ситуаціями тощо).  Процес формування професійної компете-нтності моряка прискорюється, якщо він здійс-нюється за програмою комплексного навчан-ня з використанням у навчальному процесі навчально-тренажерного обладнання, де всі виникаючі екстремальні ситуації відпрацьову-ються в реальному режимі. Відпрацювання всіх необхідних прийомів у різних умовах ро-боти судна на таких тренажерах дозволяє сфо-рмувати певний тип мислення, який необхід-ний для роботи в морі і дозволяє в подальшо-му більш ефективно вдосконалювати профе-сійну діяльність моряка. На важливість такого підходу вказують наукові дослідження, за ре-зультатами яких наведено, що для підвищення якості  професійної підготовки робітників на виробництві, необхідно створити цілеспрямо-вану систему педагогічного впливу, який про-низує  увесь цикл теоретичного і виробничого навчання, та базується на певних техніко-організаційних і психолого-дидактичних захо-дах [6, 32–42]. Переваги професійного навчання праців-ників морського профілю на виробництві ма-ють свої певні недоліки, вирішити які самос-тійно судноплавної компанії важко, а саме:  
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– науково-методичне та навчально-методичне забезпечення навчального процесу не є достатнім і потребує спів-праці навчального закладу з науковими та методичними установами;  
– недостатнє забезпечення нормативною документацією, навчальними посібника-ми, електронними підручниками, які безпосередньо призначені для підготов-ки робітничих кадрів на виробництві;  
– психолого-педагогічна підготовка ін-структорсько-викладацького складу потребує вдосконалення і переходу від основ професійної педагогіки до профе-сійної майстерності; 
– навчання на тренажерах і при прохо-дженні курсів спеціальної та спеціалізо-ваної підготовки є особливою дидактич-ною частиною підвищення кваліфікації інструкторсько-викладацького складу, розробку якого повинна здійснювати наукова установа у співпраці з фахівцями.   Відокремлений підрозділ «Учбовий центр ПрАТ «Українське Дунайське пароп-лавство», починаючи з 2000 року, уклав до-говір про співпрацю у сфері підготовки, пе-репідготовки і підвищення кваліфікації кад-рів з Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України щодо створення на його базі експериментального майданчика, де відпра-цьовуються всі сучасні методи навчання, проводяться семінари-практикуми, конфере-нції та педагогічні експерименти з підготов-ки робітників на виробництві.  Кадрова політика керівництва ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» з пос-тійного підвищення професійної компетенції кваліфікованих робітників для суден пароп-лавства та інших підприємств морської галу-зі дала змогу сформувати ефективну систему професійної підготовки і навчання персона-лу та періодичне підвищення їхньої кваліфі-кації. Для вирішення цього питання керівни-цтвом пароплавства була створена сучасна навчально-виробнича і тренажерна база Уч-бового центру до складу якої входять насту-пні комплекси:  
навчально-виробничий комплекс, який розташовано в окремому чотирьохпо-верховому будинку з сучасно обладнаними навчальними аудиторіями, тренажерними комплексами, лабораторіями, бібліотекою і адміністративними приміщеннями, площа яких складає 3302 кв. м., а саме: 

13 навчальних кабінетів з теоретичної підготовки обладнаних 76 сучасними ком-п’ютерами, які з’єднані в локальну мережу та підключені до мережі Internet, де функціонує сайт Учбового центру з методичними розро-бками провідних фахівців та електронними підручниками; лабораторія суднових ДВС, з аудиторією і машинним залом; такелажна майстерня; столярний цех з верстатним парком. 
п’ять навчально-тренажерних компле-

ксів (радіолокаційний (РЛТ); систем автома-тизованої радіолокаційної прокладки (САРП); глобальної морської системи зв’язку в разі лиха (ГМССБ); електронної картографії (ЕСDIS); медичної підготовки); навчально-тренувальне судно «Новий Донбас», на борту якого розташовані реально-віртуальні тре-нажерні комплекси для відпрацювання дій екіпажу при аварійних і нестандартних ситу-аціях (особистої безпеки і виживання, ряту-вальні плоти й шлюпки, боротьба з поже-жею, ресурси машинного відділення та управління з містка); 
п’ять суден допоміжного флоту: тепло-ходи «Ювілейний», «Наставник», Портовий 21», «Урал», «Южний», «Полярний», на яких слухачі курсів проходять плавальну практи-ку згідно з навчальною програмою та для отримання першого робочого диплома. Ви-робничу практику слухачі курсів проходять у структурному підрозділі пароплавства ГВСП «База технічного обслуговування флоту». Для професійного навчання слухачів кур-сів Учбового центру залучаються досвідчені фахівці пароплавства: капітани далекого плавання та механіки першого розряду, практичний стаж роботи на суднах різних типів складає більш 20 років. Основний склад інструкторів і викладачів Учбового центру складає 42 фахівця, які мають достат-ній практичний досвід роботи як на суднах пароплавства, так і на суднах іноземних ком-паній, пройшли навчання за міжнародною програмою «Типовий курс IMO 6.09. – Курс підготовки для інструкторів». Підвищення кваліфікації інструкторсько-викладацький склад проходить на кафедрах «Судноводіння» і «Експлуатація суднових енергетичних устано-вок» Національного університету «Одеська 
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морська академія» та Інституті післядиплом-ної освіти водного транспорту. Тісна співпраця протягом тривалого часу Навчального центру «УДП» та Інституту ПТО НАПН України дозволило здійснити низку науково-практичних досліджень в системі професійного навчання робітників на вироб-ництві, а саме:  – на навчальній базі Учбового центру створено експериментальний майданчик Інституту ПТО НАПН України (науковий ке-рівник: дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогі-чних наук, професор Радкевич Валентина Олександрівна), на якому впроваджуються в практику професійного навчання на вироб-ництві наукові розробки з проблем підготов-ки, перепідготовки, перепідготовки і підви-щення кваліфікації робітників морського профілю. За результатами наукового дослі-дження була захищена дисертація на тему: «Теоретичні і методичні засади  професійної підготовки кваліфікованих робітників мор-ського профілю на виробництві» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних на-ук Гергановим Леонідом Дмитровичем; – в практику спеціальної підготовки моря-ків впроваджені «Методичні рекомендації до курсів «Фахівець із рятувальних шлюпок і пло-тів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками» (відповідно д Правила VI/2 Конвенції ПДНВ) та «Підготовка з бороть-би з пожежею за розширеною програмою» (відповідно до Правила VI/3 Конвенції ПДНВ); – проведено на навчально-матеріальній базі Учбового центру «УДП» дев’ять міжна-родних науково-практичних конференцій за темою «Професійне навчання персоналу – європейський вибір»; – за результатами проведених конферен-цій було видано спільний збірник наукових праць Інституту ПТО НАПН України та ПрАТ «УДП» під назвою «Професійне навчання на виробництві». Результати наукових досліджень, що про-водилися на експериментальному майданчи-ку Учбового центру, відображені в науковій і науково-методичній інформації, що містяться в монографіях «Педагогічні засади організації професійного навчання на виробництві» та «Організаційно-економічні аспекти професій-

ного навчання на виробництві», «Професійна підготовка кваліфікованих робітників морсь-кого профілю на виробництві: теорія і практи-ка», а також у навчально-методичних і навча-льних посібниках: «Курсове професійно-технічне навчання кваліфікованих робітни-ків», «Професійна підготовка кваліфікованих робітників із врахуванням енергоефективнос-ті», «Технологія модульного професійного на-вчання кваліфікованих робітників: міжнарод-ний досвід упровадження» та «Професійне навчання кваліфікованих робітників у країнах Європейського Союзу». Проведене дослідження впродовж десяти років, як на експериментальному майданчику ВП «Учбовий центр» ПрАТ «УДП», та морських навчальних підрозділах на виробництві (навчальні центри, навчально-курсові комбі-нати, навчально-тренажерні центри) як на Україні, так і за її межами, надало можливості виявити низку проблем, які у подальшому, ста-нуть темами дослідження на експерименталь-ному майданчику Учбового центру, а саме: розроблення навчальних програм, з обо-в’язковим включенням тренажерної підгото-вки до професійної підготовки моряків, із забезпеченням мінімального стандарту ком-петентності за вимогами Кодексу ПДНВ; впровадження сучасних технологій на-вчання, контролю й тестування знань, мето-дів демонстрації компетенції з організації процедур дій під час аварійних ситуацій, для виявлення достатньої компетентності суд-нового персоналу з питань забезпечення особистої і колективної безпеки; створення комплексу науково-методич-ного забезпечення навчального процесу тре-нажерної підготовки за напрямами, розроб-лення електронних підручників, посібників, алгоритмічних таблиць, схем тощо; забезпечення доступу слухачів курсів до системи Internet дистанційної освіти в пері-од роботи на судні; створення умов для всебічної підготовки плавскладу в тренажерних центрах із враху-ванням усіх вимог ПДНВ; зміцнення й модернізація матеріально-технічної та тренажерної бази навчальних підрозділів на виробництві згідно з впрова-дженням на суднах  сучасних інформаційних технологій, систем безпеки та сучасного об-ладнання. 
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Науково-практичне дослідження експе-риментального майданчику ВП «Учбовий центр» ПрАТ «УДП» на перспективу має роз-в’язання проблеми професійної підготовки робітників морського профілю, підвищення їх кваліфікації у період знаходження у рейсі з використанням дистанційної форми навчан-ня, а також розвитку професійної культури роботи моряків у багатонаціональних екіпа-

жах морських суден. Зазначимо, що наукові дослідження, які проведено на експеримен-тальному майданчику навчального закладу Українського Дунайського пароплавства, мо-жна поширити на навчальні заклади на виро-бництві інших галузей економіки України. Саме на це і повинна бути спрямована творча реалізація реформ освіти. 
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Герганов Л., Стариков И. Реформирование системы профессиональной подготовки  
работников на производстве при условии внедрения высокотехнологичного оборудования 
и повышения требований к профессиональным компетентностям рабочих кадров морского 
флота 

В статье говорится о новой парадигме профессиональной подготовки работников морского 
профиля в учебных заведениях. В частности, акцентировано внимание на развитии профессио-
нальных знаний и навыков; повышении роли ответственности; разработке и использовании обу-
чающих систем, тренажерных комплексов и технологий. Выяснено как преимущества профессио-
нального обучения, так и недостатки. Предложено опыт профессиональной компетенции квали-
фицированных рабочих на базе учебного центра ЧАО «Украинское Дунайское пароходство». 

Ключевые  слова :  морской флот, работник морского профиля, профессиональная компе-
тентность, судоходство. 

 

Herganov L., Starikov I. Reforming the system of vocational training of workers in production, 
subject to the introduction of high-tech equipment and increasing the requirements for the  
professional competencies of the labor force of the Navy 

The article deals with a new paradigm of vocational training for maritime workers in educational insti-
tutions. In particular, attention is focused on the development of professional knowledge and skills; increas-
ing the role of responsibility; development and use of training systems, training systems and technologies. It 
is explained both the advantages of professional training, and disadvantages. The experience of the profes-
sional competence of qualified workers on the basis of the training center of PJSC «Ukrainian Danube Ship-
ping Company» is offered. 

Key  words:  naval fleet, maritime profile worker, professional competence, navigation. Стаття надійшла до редколегії 15.09.2017 
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ВИЩА МЕДИЧНА І ФАРМАЦЕВТИЧНА ОСВІТА:  
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД І ЙОГО ОСВІТНІ КОНСТРУКТИ   

У статті акцентовано увагу на компетентнісному підході, що використовується в сучасній ви-
щій медичній і фармацевтичній освіті з метою формування компетенцій і компетентностей майбу-
тніх лікарів і провізорів. Схарактеризовано сутність понять «компетентний», «компетенція», 
«компетентність». Проаналізовано тлумачення поняття «компетентний», а також понять 
«компетенція» і «компетентність» як освітніх конструктів компетентнісного підходу, які сформу-
льовані в наукових джерелах. Акцентовано увагу на аспектах, у межах яких розглядається поняття 
«компетенція» в наукових дослідженнях. Вказано походження поняття «компетентність». Зазначе-
но концептуальні етапи еволюції поняття «компетентність», а також підходи (біхевіористський, 
загальний, когнітивний) до його трактування. Вказано категорії, до яких можна віднести компетен-
тності майбутніх фахівців, котрих набувають у процесі освіти, а також можливі рівні 
(мінімальний, медіальний, максимальний) таких компетентностей. Акцентовано увагу на компонен-
тах структури компетентності особистості, які розглядаються в межах мотиваційного, когнітив-
ного, поведінкового, ціннісно-змістового й емоційно-вольового аспектів, а також на системі функцій 
компетентності (мотиваційно-спонукальна, гностична, діяльнісна, ціннісно-рефлексивна, емоційно-
вольова, комунікативна) в структурі особистості. Проаналізовано зарубіжний досвід у вивченні пи-
тання компетентнісного підходу і його освітніх конструктів. Розглянуто питання становлення 
компетентнісного підходу, а також схарактеризовано його етапи. Схарактеризовано ключові, за-
гальногалузеві (загальнопредметні) і предметні компетентності. Отримано висновок про доціль-
ність використання компетентнісного підходу і його освітніх конструктів у сучасній вищій медичній 
і фармацевтичній освіті. 

Ключові  слова :  аспекти, етапи, категорії, компетентнісна освіта, компетентнісний підхід, 
компетентність, компетенції, компоненти, рівні, функції. Соціальні вимоги до вищої медичної і фа-рмацевтичної освіти сьогодення, поштовхом для появи котрих слугували прискорення темпів розвитку суспільства в цілому, розви-ток ринкових відносин, перехід до громадян-ського суспільства з ринковою економікою, інформатизація суспільства на всіх рівнях його функціонування, передбачають, що су-часні лікарі і провізори в процесі професійної діяльності мають: 
– бути готовими до змін – проявляти мо-більність, динамізм, конструктивність; 
– бути універсальними професіоналами – мати здатність змінювати сфери і спосо-би діяльності; 
– вміти робити вибір і приймати рішення, володіючи обмеженими ресурсами; 
– вміти оперативно знаходити інформа-цію і використовувати її для вирішення виникаючих завдань і проблем [40]. 

У наш час кваліфікація лікаря чи провізора повинна поєднуватись з його вмінням ухвалю-вати рішення і відповідати за їх наслідки. Тому сучасна вища медична і фармацевтична освіта спрямована на формування в майбутніх фахів-ців окрім таких якостей як конструктивність, динамізм, мобільність, гнучкість, ще й здатнос-ті до інноваційної діяльності. Це обумовлює побудову такої системи навчання у вищих ме-дичних (фармацевтичному) навчальних закла-дах (ВМ(Ф)НЗ), яка забезпечувала б підготовку компетентних лікарів і провізорів, котрі спро-можні жити та працювати в сучасному інфор-маційно-інноваційному суспільстві.  Зважаючи на можливість міграції фахів-ців у межах не тільки України, але й світу, ви-никає необхідність в їх швидкій адаптації з метою отримання роботи та успішного  життя в суспільстві. Тому компетентності і 
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компетенції, набуті майбутніми лікарями і провізорами в процесі вищої освіти, забезпе-чують їх орієнтування в сучасному інформа-ційному суспільстві, на ринку праці, а також можливість здобувати в подальшому освіту [33]. Компетентнісний підхід у системі вищої і загальної середньої освіти досліджують віт-чизняні науковці В. Бедь, Н. Бібік, І. Бургун, М. Головань, О. Гончарова, Л. Дибкова, Т. Кри-стопчук, О. Локшина, О. Овчарук, О. Онопрієн-ко, О. Пометун, А. Чабан, І. Чемерис, В. Ягупов [1; 2; 4; 11; 12; 13; 26; 28; 32-35; 41; 57; 58; 61] та інші. Компетентнісний підхід є предметом дос-лідженнях учених Росії, зокрема Ю. Варданян, В. Введенського, В. Загвязинського, Е. Зеєра, І. Зимньої, С. Змейова, М. Кяерст, І. Погорело-вої, Г. Селевка, Е. Симанюка, В. Сластеніна, Ю. Татура, А. Хуторського, С. Шишова [5-7; 14; 15; 17–21; 27; 40; 45; 51; 56; 59] та інших.  Як методологічну основу забезпечення цілей, змісту та якості вищої освіти компете-нтнісний підхід вивчали і вивчають зарубіж-ні дослідники P. Hager, W. Hutmacher, M. Muld-er, D. Rychen, M. Smith, J. Spector, R. White [66; 67; 70; 74; 76–78] та інші. Метою статті є розгляд питання щодо доцільності використання компетентнісного підходу і його освітніх конструктів у вищій медичній і фармацевтичній освіті.  Для функціонування системи вищої меди-чної і фармацевтичної освіти важливо, що ро-звиток національної системи освіти відбува-ється адекватно сучасним інтеграційним і глобалізаційним процесам, вимогам переходу до постіндустріальної цивілізації, що забезпе-чить стійкий рух і розвиток України в XXI сто-літті, інтегрування національної системи осві-ти в європейський і світовий освітній простір. Стратегічним напрямком державної політики в сфері освіти, як зазначено в Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. [30], є оновлення цілей і змісту осві-ти на основі компетентнісного підходу та осо-бистісної зорієнтації, врахування світового досвіду і принципів сталого розвитку. А. Хуторський висловив думку, що компе-тентнісний підхід забезпечує «цілісний дос-від вирішення життєвих проблем, виконання 

ключових (тобто таких, які належать бага-тьом соціальним сферам) функцій, соціаль-них ролей, компетенцій за умови, що предме-тне знання не зникає зі структури освіченос-ті, а виконує в ній підпорядковану роль» [56]. Е. Зеєр і Е. Симанюк вважають, що пріори-тетною орієнтацією компетентнісного підхо-ду є його спрямованість на вектори освіти, а саме на навченість, самовизначення, самоак-туалізацію, соціалізацію і розвиток індивідуа-льності cуб’єктів освітнього процесу [15].  В. Загвязинський дотримується думки, що компетентнісний підхід має на меті перехід: 
– від предметного викладання і вивчення до інтегрованого навчання, цілісного освітнього процесу і неперервної самоо-світи; 
– до комплексної діагностики навчальної успішності і розвитку; 
– від фіксування «залишкових» знань до визначення рівня кваліфікації, рівня професіоналізму, готовності до діяльно-сті (ціннісно-орієнтаційної, психологіч-ної, практичної), до самореалізації, кон-курентоспроможності на ринку праці, соціальної і професійної мобільності, готовності до подальшої неперервної освіти [14]. Варто зазначити, що кінцевим результа-том освітнього процесу в профільних вищих навчальних закладах (ВНЗ) за компетентніс-ного підходу є розвиток певних особистісних якостей майбутніх лікарів і провізорів. За традиційного підходу до процесу освіти такі якості формуються виключно під час набуття особами, котрі навчаються, необхідних знань, а компетентнісний підхід має на меті отри-мання майбутніми фахівцями досвіду самос-тійного вирішення проблем. Дослухаючись до думки І. Бургуна, можна стверджувати, що компетентнісний підхід до вищої медичної і фармацевтичної освіти по-рівняно з традиційним, не заперечуючи зна-чущості набутих у процесі освіти знань, умінь і навичок, акцентує увагу на формуванні і ро-звитку в осіб, які навчаються, готовності до вирішення завдань, котрі виникають під час професійної діяльності, соціальної практики, в реальному житті [4].   Визначальними категоріями для компете-нтнісного підходу є поняття «компетентний», «компетенція», «компетентність», що певним 

Анна ДОБРОВОЛЬСЬКА Вища медична і фармацевтична освіта: компетентнісний підхід і його освітні конструкти 



97 №  3  ( 5 8 ) ,  в е р е с е н ь  2 0 1 7  

чином співвідносяться, тобто є взаємопов’я-заними поняттями. Зробимо спробу схарактеризувати сут-ність цих понять. Якщо зважати на філологічні тонкощі, то можна виокремити дві протилеж-ні точки зору щодо неї. Одна з них полягає в тому, що поняття «компетентність» не містить жодних принципово нових компонентів, які б не відображали обсяг поняття «вміння». Протилежна точка зору відображає інтуї-тивне уявлення про те, що компетентністний підхід найбільш повно відображає всі аспек-ти процесу модернізації професійної освіти, тому що він: 
– дає відповіді на запити освітнього сере-довища; 
– проявляється через оновлення змісту освітнього процесу у відповідь на зміну соціально-економічної реальності; 
– є узагальненою умовою здатності люди-ни ефективно діяти у виробничій сфері; 
– подає компетентність як радикальний засіб модернізації сучасної професійної освіти; 
– передбачає для компетентності можли-вість перенесення здатності в умови, відмінні від тих, в яких ця компетент-ність виникла; 
– дозволяє розглядати компетентність як готовність фахівця долучитися до певної діяльності або як атрибут підготовки до майбутньої професійної діяльності [56]. 

На думку Г. Селевка компетенції і компе-тентності можна розглядати як освітні конс-трукти компетентнісного підходу, котрий орієнтує освіту на створення умов для оволо-діння комплексом знань, умінь, навичок, дос-відом практичної творчої діяльності, необхід-них випускнику навчального закладу для ви-живання і стійкої життєдіяльності в сучасних умовах [45]. У наведених тлумаченнях поняття «компе-тентний» (табл. 1) йдеться про людину, яка володіє відповідною компетенцією. Тобто, змі-стом поняття «компетентний» є характеристи-ка особистісних якостей людини, однією з кот-рих є володіння нею компетенцією. Тлумачення, наведені в різних наукових джерелах і різними авторами (табл. 2), дозво-ляють розуміти компетенції як реальні вимо-ги до засвоєння сукупності знань, способів діяльності, досвіду ставлень з певної галузі знань, якостей особистості. Відсутність єдиного підходу до визначен-ня поняття «компетенція», на наш погляд, обумовлена складністю самого поняття, а також великою кількістю і багатогранністю його властивостей. Аналізуючи тлумачення поняття «компе-тенція» (табл. 2), можна дійти висновку, що: 
– в одних тлумаченнях акцент зроблено на зовнішніх діях, а в інших – на внутрі-шніх особливостях особистості; 

Таблиця  1  

Дефініція поняття «компетентний» 

Джерело Трактування 

Великий тлумачний словник 
сучасної української мови 

Компетентний – це той, який: 

− має достатні знання в якій-небудь галузі; 
− з чимось добре обізнаний; 
− тямущий; 
− ґрунтується на знанні; 
− кваліфікований; 
− має певні повноваження; 
− повноправний, повновладний [8] 

Словник іншомовних слів Компетентний – це той, який: 

− досвідчений у певній галузі; 
− добре обізнаний; 
− тямущий; 
− ґрунтується на знанні; 
− кваліфікований; 
− має певні повноваження; 
− повноправний, повноважний, повноправний у розв’язанні якоїсь справи [48] 

Тлумачний словник 
російської мови 

Компетентний – це той, який: 

− знаючий, обізнаний, авторитетний в якій-небудь галузі; 
− володіє компетенцією [52] 
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– знання завжди є передумовою вмінь; 
– деякі тлумачення поняття «компе-тенція» передбачають наявність систе-ми цінностей і ставлень. У більшості тлумачень поняття «компе-тенція» трактують як: 
– властивість або якість особистості; 
– потенційну здатність особистості вико-нувати різноманітні завдання;  
– сукупність знань, умінь, навичок і спосо-бів діяльності особистості, які взаємопо-в’язані між собою, необхідні для здійс-нення якісної продуктивної діяльності і задані відповідно до певного кола пред-метів і процесів. У підсумку такого аналізу можна ствер-джувати, що поняття «компетенція» в науко-вих джерелах розглядається в певних аспек-тах (табл. 3). Нагадаємо, що Рада Європи ініціювала проведення симпозіуму (Берн, 27-30 березня 1996 р.), центральним питанням котрого були реформи освіти, впровадження яких передба-

чало оволодіння суб’єктами освітнього проце-су певними компетенціями. На цьому симпозі-умі з доповіддю «Ключові компетенції для Європи» («Key Competencies for Europe») ви-ступив експерт W. Hutmacher, у котрій було наведено п’ять ключових компетенцій, визна-чених Радою Європи, якими «мають бути оснащені молоді європейці», тобто такі, що необхідні кожному освіченому громадянину об’єднаної Європи з метою зведення системи освіти та вимог до випускників різних навча-льних закладів на території єдиної Європи до спільного знаменника, визначення певного орієнтира, на який необхідно націлюватись під час складання освітніх програм [67]. Варто зазначити, що провідний розроб-ник компетенцій G. Halasz вважав, що метою визначення і формування компетенцій є збе-реження демократичного відкритого суспіль-ства, мультилінгвізм, мультикультура, нові вимоги ринку, розвиток комплексних органі-зацій, економічні зміни тощо [18]. 
Таблиця  2  

Дефініція поняття «компетенція» 

Джерело або 

прізвище автора Трактування 

Сучасний словник 
іноземних слів 

Компетенція – це: 
− коло повноважень якої-небудь установи або особистості; 
− коло питань, в яких хто-небудь добре обізнаний [49] 

Великий енциклопедичний 

словник 
Компетенція – це знання і досвід у тій або іншій галузі [3] 

Новий 

тлумачний словник 
української мови 

Компетенція – це: 
− добра обізнаність із чим-небудь; 
− коло повноважень якої-небудь організації, установи, особи [31] 

В. Краєвський, 

А. Хуторський 

Компетенція – це низка питань, з якими добре обізнана людина і має певний прак-

тичний досвід [25] 

В. Введенський Компетенція – це сукупність конкретних професійних і функціональних характе-
ристик [7] 

І. Зимня Компетенція – це деякі внутрішні, потенційні психологічні новоутворення (знання, 

уявлення, програми (алгоритми) дій, системи цінностей та ставлень), які згодом 

виявляються в компетентностях людини як актуальних, діяльнісних проявах [18] 

А. Субетто Компетенція – це сукупність знань, умінь і навичок, які набуті під час навчання і 
необхідні для виконання конкретної роботи [50] 

Н. Бібік Компетенція – це вимоги до засвоєння учнями сукупності знань, способів діяльно-

сті, досвіду [2] 

С. Шишов Компетенція – це загальна здібність, яка ґрунтується на знаннях, досвіді, ціннос-
тях, схильностях, котрі набуті в навчанні [59] 

Е. Зеєр, 

Е. Симанюк 
Компетенція – це загальна здатність фахівця мобілізувати в професійній діяльності 
знання, вміння і навички, а також узагальнені способи виконання дій, що обумов-

люють здатність діяти самостійно і відповідально в межах компетентності, котра 
виявляється і проявляється в конкретних ситуаціях, визначених обставинах і є інте-
грацією знань, умінь, досвіду із соціально-професійною ситуацією [16] 
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У межах вироблення єдиних підходів до здійснення процесу освіти в умовах Болонсько-го процесу був реалізований (розпочатий у  2001 р.) європейський проект TUNING («Tuning Education Structures in Europe» – «Гармонізація освітніх структур в Європі», що фінансувався Європейською комісією, апробується в Іспанії і Нідерландах, в якому взяли участь 140 універ-ситерів з 25 країн світу, котрі підписали Болон-ську декларацію [42]. Він був спрямований на досягнення її цілей на інституційному рівні і мав на меті визначення точок конвергенції і вироблення загального розуміння змісту квалі-фікацій за рівнями в термінах компетенцій і результатів навчання [23]. У межах цього прое-кту були виокремлені групи компетенцій, а саме загальні і спеціальні (професійні) компе-тенції [40]. Разом з моделлю компетенцій, розробле-ною в межах реалізації проекту TUNING, існує велика кількість авторських моделей. Доста-тньо цікавими, на наш погляд, є міркування І. Зимньої, яка висловила думку, що в межах компетентнісного підходу для кожної спеціа-льності потрібно виокремити 10 основних компетенцій, розподілених на 3 групи, які мають бути сформовані в кожного суб’єкта освітнього процесу [18].  Багато авторів, даючи визначення понят-тям «компетентність» і «компетенція», не завжди розмежовують соціальне життя осо-бистості і її трудову діяльність. Тому в науці 

існує два підходи до трактування цих понять. Одні вчені вважають, що вони є синонімами (здебільшого це вчені західних країн), а інші розмежовують їх. Наслідком цього поняття «компетентність» і «компетенція» не мають чіткого розуміння як у вітчизняній, так і в міжнародній науковій спільноті. Вважається, що поняття «компетент-ність» має грецьке та латинське коріння. Так німецький вчений W. Brezinka прослідковує думку, що воно походить від слова аρετή, яке в стародавній Греції означало «вищість», «доброчесність», «майстерність», «вміння» [76]. Вчені з Голандії M. Mulder, T. Weigel, K. Collins поняття «компетентність» співстав-ляють з грецьким словом ικανότης, яке ще в працях Платона (427 (428) – 347 (348) рр. до н. е.) відображене в сенсі якості особистості чогось досягати [70]. У латинській мові це по-няття з’являється пізніше і вже трактується як «здатність». Англійською, французькою і голландською мовами поняття «компетент-ність», на думку вчених, було сприйняте в  ХVI столітті [76]. Еволюцію поняття «компетентність», як вважає американський дослідник P. Hager, можна поділити на три концептуальні етапи (табл. 4) [66].  Дослідники M. Mulder, T. Weigel, K. Collins дотримуються думки, що до трактування по-няття «компетентність» можна застосувати три підходи (табл. 5) [70].  

Таблиця  3  

Аспекти, в межах яких розглядається поняття «компетенція» в наукових джерелах 

Аспекти Характеристика 
І-й аспект − як коло питань, в яких особа має бути обізнана; 

− як коло повноважень, делегованих суб’єкту (посадовцю, органу управління, групі тощо) 
ІІ-й аспект − як досвід, інформаційний ресурс, знання в певній предметній галузі, якими володіє суб’єкт 
ІІІ-й аспект − як соціально задана вимога до підготовки особистості в певній сфері 

Таблиця  4  

Концептуальні етапи еволюції поняття «компетентність» 

Етап Характеристика 

І-й етап 

(60–70-ті рр. ХХ ст.) 
біхевіористичне трактування поняття, коли компетентність розумієть-

ся як проста демонстрація діяльності 
ІІ-й етап 

(70–90-ті рр. ХХ ст.) 
компетентності трактуються як загальні навички, які визначають  

характер майбутньої діяльності або виконання певних дій 

ІІІ-й етап 

(з кінця 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст.) 
компетентність починають розглядати з позиції того, що вона потре-
бує наявності елементу виконання, а також володіння індивідуумом 

певними інтелектуальними, моральними і соціальними якостями 
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Зважаючи на використання поняття «компетентність» в європейській освіті, були проведені детальні дослідження його сутніс-них характеристик, а саме: 
– M. Romainville розглядає компетент-

ність як певну «здатність» або «потенціал» особистості для ефективно-го виконання дій у конкретному кон-тексті; 
– Ph. Perrenoud вважає, що компетент-

ність – це здатність діяти ефективно в конкретних ситуаціях, що базується на знаннях; 
– J. Coolahan розглядає компетентність як загальну здатність, що базується на знаннях та досвіді, яку набув індивідуум через освітню практику; 
– F. E. Weinert вважає, що компетент-

ність – це спеціальна система здатнос-тей, умінь і навичок, які є необхідними або достатніми для досягнення певної цілі [68]. За підсумками тривалих дискусії щодо поняття «компетентність» ученим вдалося дійти висновку, що: 
– компетентність може проявлятись тіль-ки у визначеному контексті; 
– компетентність завжди є результатом, вона є характеристикою того, що може робити індивідуум, а не описує процес, під час якого він набув цю компетент-ність; 
– для вимірювання здатності індивідуума щось робити, потрібні чітко визначені і затверджені стандарти; 
– компетентність є мірою того, що індиві-дуум може робити в конкретно визначе-ний час [76]. У вітчизняній науці термін «компетент-ність» з’явився в дослідженнях, пов’язаних з вивченням питань професійного становлен-ня особистості, професійної діяльності [39]. І. Чемерис вважає, що поняття «компе-тентність» і «компетенція» не можуть відріз-

нятися за сферою використання, але вони мають різнопланову багатокомпонентну структуру, тому компетенцію неможливо ро-зглядати як структурну одиницю компетент-ності [58]. На думку Л. Дибкової компетент-ність становить сукупність взаємопов’язаних компонентів, котрі називають компетенція-ми [13]. Аналізуючи наведені трактування понят-тя «компетентність» (табл. 6), можна дійти висновку, що в них акцентується увага на сутнісних характеристиках компетентності, а саме на:  
– ефективному використанні здібностей і здатностей особистості, що дозволяє їй плідно здійснювати професійну діяль-ність; 
– -володінні особистістю знаннями, вмін-нями і навичками, а також застосуванні нею здібностей і здатностей під час ро-боти за фахом при одночасній автоном-ності і гнучкості в процесі вирішення професійних завдань і проблем;  
– розвиненій співпраці з колегами і профе-сійним міжособистісним середовищем; 
– інтегрованому поєднанні знань, здатно-стей і налаштувань, оптимальних для виконання професійної діяльності в су-часному інформаційному суспільстві; 
– здатності здійснювати професійну дія-льність у широкому форматі контекстів ефективно, з високим ступенем саморе-гулювання, саморефлексії і самооціню-вання;  
– швидкій, гнучкій і адаптивній реакції осо-бистості на динаміку зміни інформаційно-освітнього середовища і соціуму [11]. Вище викладене дозволяє стверджувати, що основними характеристиками компетент-ності є її багатофункціональність, багатомір-ність, надпредметність, дієвість, універсаль-ність, об’ємність, інтелектуальна насиче-ність, соціальність [12]. 

Таблиця  5  

Підходи до трактування поняття «компетентність» 

Підхід Характеристика 
Біхевіористський компетентність розглядалась як характеристика індивідуума, що забезпечує виконання 

певної діяльності 
Загальний слугував основою для розвитку ключових характеристик особистості; 

компетентність трактувалась, як така, що не стосується конкретного контексту 

Когнітивний збагатив феномен компетентності ментальними аспектами, не відкидаючи складову 

«виконання» 
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Таблиця  6  

Дефініція поняття «компетентність» 

Джерело або 

прізвище автора Трактування 

1 2 

Словник іноземних слів Компетентність – це володіння знаннями, які дозволяють судити про що-небудь, 

висловлювати вагому, авторитетну думку [47] 

Міжнародна комісія 
Ради Європи 

Компетентності – це загальні, або ключові, вміння, базові вміння, фундаменталь-

ні шляхи навчання, ключові кваліфікації, кроснавчальні вміння або навички, клю-

чові уявлення, опори, або опорні знання [77] 

Міжнародний  

департамент стандартів 
для навчання, досягнення 
та освіти 

(International Board 

of Standards for Training, 

Performance and  

Instruction – IBSTPI) 

Компетентність – це спроможність кваліфіковано провадити діяльність, викону-

вати завдання або роботу. 

Компетентність – це набір знань, навичок і ставлень, що дають змогу особистості 
ефективно діяти або виконувати певні функції, спрямовані на досягнення певних 

стандартів у професійній галузі або певній діяльності [77]. 

Для полегшення здійснення процесу оцінювання компетентностей Департамент 
запропонував виокремлювати з цього поняття такі індикатори, як набуті знання, 
вміння, навички і навчальні досягнення 

Експерти програми 

«DeSeCo» 

Компетентність – це здатність успішно задовольняти індивідуальні та соціальні 
потреби, діяти й виконувати поставлені завдання. 

Кожна компетентність побудована на комбінації (поєднанні) взаємовідповідних 

пізнавальних ставлень і практичних навичок, цінностей, емоцій, поведінкових ком-

понентів, знань і вмінь, усього того, що можна мобілізувати для активної дії (схема 
побудови внутрішньої структури компетентності) [62] 

Експерти країн 

Європейського Союзу 
Компетентність – це здатність застосовувати знання й уміння, що забезпечує ак-

тивне використання навчальних досягнень у нових ситуаціях [73] 

ЮНЕСКО Компетентність – це поєднання знань, умінь, цінностей і ставлень, застосовних у 

повсякденні [73] 

Експерти країн  

Європейського Союзу,  
Міністерствo освіти  

Норвегії, 
Департамент технічної 
освіти та професійної  
підготовки 

Компетентність – це здатність застосовувати знання та вміння ефективно і творчо 

в міжособистісних відносинах, тобто ситуаціях, що передбачають взаємодію з ін-

шими людьми в соціальному контексті так само, як і в професійних ситуаціях [73]. 

Компетентність – це поняття, що логічно походить від ставлень до цінностей, та 
від умінь до знань 

Дж. Равен Компетентність – це специфічна здатність людини, необхідна для ефективного 

виконання конкретної діяльності в певній предметній галузі, яка передбачає наяв-

ність у людини вузькоспеціальних знань, особливого роду предметних навичок, 

способів мислення, розуміння відповідальності за свої дії [44] 

Г. Селевко Компетентність – це інтегральна здатність особистості, яка виявляється в її зага-
льній здатності і готовності до діяльності, що ґрунтується на знаннях і досвіді, на-
бутих у процесі навчання і соціалізації, та орієнтовані на самостійну й успішну 

участь у діяльності [45] 

О. Пометун Компетентність – це спеціально структуровані (організовані) набори знань, умінь, 

навичок і ставлень, що їх набувають у процесі навчання, котрі дозволяють людині 
визначати, тобто ідентифікувати і розв’язувати, незалежно від контексту (від ситу-

ації) проблеми, характерні для певної сфери діяльності. 
Компетентність – це результативно-діяльнісна характеристика освіти [41] 

Ю. Татур Компетентність спеціаліста з вищою освітою – це проявлені ним на практиці  
прагнення і здатності (готовність) реалізувати свій потенціал (знання, вміння,  

досвід, особистісні якості тощо) для успішної творчої (продуктивної) діяльності в 

професійній і соціальній сфері, усвідомлюючи її соціальну значущість і особисту 

відповідальність за результати цієї діяльності, необхідність її постійного удоскона-
лення [51] 
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У доповіді для ЮНЕСКО «Освіта: прихова-ний скарб» («Learning: The treasure within»,  1996 р.), котру підготувала Міжнародна комісія з освіти для ХХІ століття, її голова J. Delors, сфо-рмулював чотири напрямки («the four pillars of education» – чотири стовпи освіти, тобто гло-бальні компетентності) стосовно розбудови освіти:  
– «learning to know» (навчитися знати) – обов’язкова умова для навчання впро-

довж життя шляхом широкої академіч-ної освіти з поглибленим вивченням певних спеціальних предметів; 
– «learning to do» (навчитися робити) – можливість людини діяти в різноманіт-них, зокрема і в непередбачуваних, ситу-аціях, працювати в команді;  
– «learning to live together, learning to live with others» (навчитися жити разом, 

навчитися жити з іншими) – знання і розуміння культури традицій, духовних 

Закінчення  табл .  6  

1 2 

М. Холодна Компетентність – це особливий тип організації предметно-специфічних знань, що 

дозволяють приймати ефективні рішення у відповідній галузі діяльності [53] 

Ю. Варданян Компетентність (у широкому сенсі) – це ступінь соціальної та психологічної зрі-
лості людини, яка передбачає певний рівень психічного розвитку особистості, пси-

хологічну готовність до певного виду діяльності, що дозволяє індивідууму успішно 

функціонувати в суспільстві та інтегруватися в нього [6]. 

Компетентність (у вузькому сенсі) – це діяльнісна характеристики, міра інтегро-

ваності людини в діяльність, що передбачає певну світоглядну спрямованість осо-

бистості, ціннісне ставлення до діяльності та її предметів [6] 

Ю. Варданян, 

В. Сластенін 

Компетентність – це готовність і здатність особистості використовувати теорети-

чні знання і практичний досвід для вирішення визначених завдань [5] 

В. Краєвський, 

А. Хуторський 

Компетентність – це поєднання відповідних знань і здібностей у певній галузі, що 

дають змогу робити обґрунтовані висновки про цю галузь та вільно й активно здій-

снювати в ній діяльність [25] 

С. Шишов, 
В. Кальней 

Компетентність – це здатність (уміння) діяти на основі здобутих знань. 

Компетентність – це можливість здійснення самостійної діяльності, яка містить 

такі аспекти як готовність до цілепокладання, готовність до оцінювання, готовність 

до дії, готовність до рефлексії [60] 

В. Ягупов Компетентність – це підготовленість до здійснення певної професійної діяльності 
та наявність професійно важливих якостей фахівця, котрі сприяють цій діяльності 
[61] 

М. Кяерст Компетентність – це один з компонентів особистості або сукупності відомих вла-
стивостей особи, що обумовлюють успіх у вирішенні основних завдань. 

Компетентність – це система відомих властивостей особи, що виявляються в ре-
зультативності вирішення проблемних завдань. 

Компетентність – це одна з властивостей особи, що сприяє ефективному вирішен-

ню проблем, котрі зустрічаються у сфері діяльності людини і здійснюються в інте-
ресах даної установи [27] 

В. Петрук Компетентність – це здатність застосовувати знання і вміння ефективно і творчо 

в міжособистісних стосунках-ситуаціях, що передбачають взаємодію з іншими лю-

дьми в соціальному контексті так само, як і в професійних ситуаціях [38] 

А. Чабан Компетентність – це реальна здатність індивідуума досягти заданого результату 

або мети [57] 

В. Введенський Компетентність – це певна особистісна якість [7] 

С. Змейов Компетентність – це категорія, яка характеризує ступінь оволодіння конкретною 

особою тими чи іншими компетенціями [21] 

А. Маркова Компетентність – це індивідуальна характеристика ступеня відповідності вимо-

гам професії. 
Компетентність – це володіння людиною здатністю й умінням виконувати певні 
трудові функції [29] 

О. Крисан Компетентність – це своєрідний комплекс знань, умінь і ставлень, котрі набува-
ються в навчанні і дозволяють людині розуміти, тобто ідентифікувати та оцінювати 

в різних контекстах, проблеми, що є характерними для різних сфер діяльності [41] 
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цінностей інших народів для формуван-ня моралі мирного співіснування між народами і країнами; 
– «learning to be» (навчитися бути) – вміння і навички, необхідні для повної реалізації природних задатків кожної людини, та-ких як уява, естетичний смак, здатність до спілкування, фізична сила тощо [69]. 
OECD (Організація економічного співробіт-

ництва і розвитку) в 1997 р. ініціювала прове-дення дослідження «Визначення і відбір ком-петентностей: теоретичні і концептуальні засади» («Definition and Selection of Competenc-ies: Theoretical and Conceptual Foundations» або «DeSeCo»), яке було розпочато в межах Фе-дерального статистичного департаменту Швейцарії і Національного центру освітньої статистики США і Канади, метою котрого бу-ло систематизувати й узагальнити досвід ба-гатьох країн, а також дібрати ключові компе-тентності, що є спільними для всіх країн неза-лежно від національних особливостей [62].  У цьому дослідженні поняття «компе-тентність» розглядалось з позиції функціона-льного або потребо-зорієнтованого підходу, бо на думку експертів для реалізації кожної 

компетентності необхідно ефективно інтег-рувати зовнішні потреби, індивідуальні хара-ктеристики (включаючи етичні і ціннісні), а також контекст. Зважаючи на це досліджен-ня, поняття «компетентність» стало можли-вим трактувати як комбінацію взаємопов’я-заних когнітивних і практичних знань, умінь, мотивацій, етичних і ціннісних характерис-тик, ставлень, емоцій та інших соціальних і поведінкових компонентів, які разом можуть бути мобілізовані для ефективної діяльності в конкретному контексті [72]. За результатами дослідження була розроб-лена схема, в якій компетентності були відне-сені до відповідних категорій (табл. 7) [74]. За результатами дослідження стало оче-видним, що, аналізуючи володіння індивідуу-мом компетентностями, потрібно брати до уваги не тільки факт володіння чи не воло-діння компетентністю, а також визначати рівень оволодіння нею, тобто необхідно ро-бити висновок про рівневу природу компете-нтностей [28]. Так С. Петрович стверджує, що компетен-тність може бути різного рівня (табл. 8) [37].  

Таблиця  7  

Категорії компетентностей 

Категорія Компетентності 

І-а категорія 

«Використовувати засоби 

у взаємодії» 

− використовувати мову, символи та тексти у взаємодії; 
− використовувати знання та інформацію у взаємодії; 

ІІ-а категорія 

«Взаємодіяти 

в гетерогенних групах» 

− будувати стосунки з іншими; 
− працювати в команді; 
− вирішувати конфлікти 

ІІІ-я категорія 

«Діяти автономно» 

− розробляти та реалізовувати життєві плани і персональні проекти; 
− захищати свої права, інтереси і потреби 

Таблиця  8  

Рівні компетентності 
Рівень 

компетентності Характеристика 

Мінімальний Передбачає: 
− мобільність знань (наявність елементів ідентифікації, розпізнання, відтворення, розумін-ня, перетворення, компонування інформації) 

Медіальний Передбачає: 
− мобільність знань; 
− гнучкість методу (наявність елементів застосування, перенесення знань і способів дій, аналізу і синтезу в пошуковій діяльності) 

Максимальний Передбачає: 
− мобільність знань; 
− гнучкість методу; 
− критичне мислення (наявність елементів оцінювання інформації, вмінь знаходити і ви-правляти помилки, елементів самоконтролю тощо) 
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У документі «Ключові компетентності. Концепт, що розвивається в загальній обов’яз-ковій освіті» («Key competences. A developing concept in general compulsory education»), який був сформований за результатми дослідження, проведеного в 2002 р. Європейською комісією  під адмініструванням EURYDICE (Інформаційна 
мережа з освіти в Європі), ключові компетент-ності визначаються як такі, що:  

– є вигідними як для кожної окремої осо-бистості, так і для суспільства в цілому; 
– надають можливість індивідууму інтег-руватись у суспільство (в знайомих і не-знайомих ситуаціях), при цьому зберіга-ючи його/її незалежність;  
– сприяють постійному удосконаленню знань і навичок особистості відповідно до потреб часу [68]. Європейським Союзом з урахуванням по-передніх напрацювань у 2005 р. був розроб-лений документ «Ключові компетентності для навчання протягом життя. Європейська довідкова система» («Key competences for life-long learning. European Reference Frame-work»), в якому поняття «компетентність» трактується як «комбінація знань, умінь і ставлень у відповідному контексті», а ключо-ву компетентність розглядають як таку, що «її потребують індивідууми для особистісно-го розвитку, активного громадянства, соціа-льної інтеграції і зайнятості» [64]. Перелік восьми ключових компетентнос-тей для навчання впродовж життя, якими по-винен володіти кожний європеєць (key compe-

tences for lifelong learning – Recommendation of 
the European Parlement), визначені Європейсь-ким парламентом у Рекомендаціях 2006/962/ЄС (Recommendation 2006/962/EU), включає: 

– навички рахування і письма / компе-тентність у галузі рідної мови;  
– базові компетентності в галузі матема-тики, природничих наук і технологій / математична, фундаментальна природ-ничо-наукова і технічна компетентності; 

– іноземні мови / компетентність у сфері іноземних мов; 
– використання інноваційних техноло-гій / цифрова (комп’ютерна) компетент-ність; 
– здатність та уміння навчатися / навча-льна компетентність; 
– соціальні навички / міжособистісна, мі-жкультурна і соціальна компетентності, а також громадянська компетентність; 
– підприємницькі навички / компетент-ність підприємництва; 
– загальна культура й етика / культурна компетентність [65].  Для кожної з цих ключових компетентнос-тей було сформульовано визначення, а також наведений перелік відповідних знань (know-

ledge), умінь (skills) і цінностей (attitudes). До складу концептуальної структури клю-чових компетентностей, необхідних кожній людині у перспективі неперервної освіти, на думку представників OECD у межах міжнарод-ної міждисциплінарної програми «DeSeCo», на-лежать автономна діяльність, інтерактивне використання засобів, уміння функціонувати в соціально-гетерогенних групах [35]. І. Зимня, визначаючи компетентність як актуальну якість, яку формує особистість, і котра базується на знаннях, а також як інте-лектуально й особистісно зумовлену соціаль-но-професійну характеристику людини, вио-кремлює такі компоненти в структурі компе-тентності (табл. 9) [20]: Структура компетентності, як вважає М. Головань, визначається системою функцій компетентності в структурі особистості (табл. 10) [11]. Для якомога повнішого висвітлення ста-ну досліджуваної проблеми звернемося до короткого аналізу зарубіжного досвіду. Науковці європейських країн вважають, що набуття людиною знань, умінь і навичок, спря-мованих на удосконалення її компетентності, 
Таблиця  9  

Компоненти структури компетентності особистості 
Аспект Компонент 

Мотиваційний готовність до прояву компетентності – мобілізація сил суб’єктів освітнього процесу 

Когнітивний володіння знаннями щодо змісту компетентності 
Поведінковий досвід прояву компетентності в різноманітних стандартних і нестандартних ситуаціях 

Ціннісно-змістовний відношення до змісту компетентності й об`єктів її застосування 

Емоційно-вольовий емоційно-вольова регуляція процесу і результату прояву компетентності 
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сприяє інтелектуальному і культурному роз-витку особистості, формуванню в неї здатно-сті швидко реагувати на запити часу [34]. Представники Кембріджського екзамена-ційного синдикату М. Холстед і Т. Орджі акце-нтують увагу на тому, що раніше метою іспи-тів у Кембриджському університеті була пе-ревірка розвитку знань і вмінь майбутніх фа-хівців. Зараз під час вступу до цього універси-тету враховується ще й володіння вступника-ми компетенціями, бо завданням вищої осві-ти на сьогодні є не тільки набуття майбутні-ми фахівцями знань, умінь і навичок, але й підвищення рівня їх компетенцій [54]. До компетенцій, які необхідно враховува-ти при підготовці компетентного, висококва-ліфікованого фахівця, незалежно від його про-фесійної спрямованості, в системі сертифікації компетенцій, розроблених OCR (екзамена-ційною комісією Оксфорда-Кембриджа) відно-сять комунікації, операції з числами, інформа-ційні технології, роботу з людьми, удоскона-лення здібностей до навчання і підвищення результативності, вирішення проблем, розви-ток особистісних компетенцій [41]. Зарубіжні дослідники Cl. Beelishe, M. Li-nard, B. Rey, L. Turkal, M. Joras та інші поняття «компетенція» тлумачать не як набір здатно-стей, знань і вмінь, а як здатність чи готов-ність мобілізувати всі ресурси (організовані в систему знання і вміння, навички, здібності і психологічні якості), необхідні для виконан-ня завдання на високому рівні, адекватні конкретній ситуації, тобто відповідно до ці-лей і умов перебігу процесу [1]. 

Британський підхід до структури компе-тентності є чітким відображенням системи освіти у Великобританії, в межах якої існує національний навчальний план з підготовки молоді і дорослих до фахової діяльності [10]. Британські вчені під компетентністю розумі-ють сукупність професійних кваліфікацій, які констатують здатність робітника виконува-ти конкретну роботу на рівні, що його вста-новлює стандарт, у діапазоні певних обста-вин і в умовах, якщо вимоги змінюються [10]. Головним завданням, що вирішується під час реалізації компетентнісного підходу, є визна-чення елементів діяльності, спрямованої  на досягнення кінцевого результату, за умови, що працівники проявляють компетентність у тій мірі, в якій їхня діяльність досягає або перевершує описані стандарти [71]. Американський підхід до структури ком-петентності спрямований на виявлення її по-ведінкових характеристик. У межах цього пі-дходу компетенцію розглядають як «основ-ний поведінковий аспект або характеристи-ку, що може проявлятися в ефективних і/або успішних діях, і яка залежить від контексту дії, організаційних чинників і чинників сере-довища, а також характеристик професійної діяльності» [63].  У науковій літературі США враховують, що за певний час після закінчення вищого закла-ду освіти одержані знання застарівають через те, що з’являється нова інформація, а компе-тентність фахівця знижується на 50% [9]. У зв’язку з цим, як стверджує Б. Вульфсон, кот-рий досліджував розвиток післядипломної 

Таблиця  10  

 Система функцій компетентності в структурі особистості 
Функція Характеристики 

Мотиваційно-

спонукальна 

− набуття думками зрілої форми; 
− розвиток мотивів, цінностей, спрямованості в особистості, яка прагне самоствердитись у діяльності, реалізувати творчий потенціал, проявити здібності, набути авторитету 

Гностична − активізація пізнавальної та інтелектуальної діяльностей осіб за рахунок збільшення ціка-вості до об’єкту пізнання, засвоєння накопичених знань, розширення кругозору, ерудиції, збільшення освіченості, націлених на перспективний розвиток особистості 
Діяльнісна − відображення у вигляді вмінь і навичок знань, набутих у практичній діяльності 

Ціннісно-

рефлексивна 

− оцінне відношення й усвідомлення людиною власних знань, поведінки, інтересів, ідеалів  

і мотивів; 

− цілісне оцінювання самого себе як особистості 
Емоційно-

вольова 

− прояв у людини здатності до вольових напружень, мобілізації сил у подоланні труднощів у 

процесі пізнавальної або професійної діяльності, наполегливості, витривалості, стриманості 
Комунікативна − комунікабельність, відкритість до спілкування, збагачення в процесі міжособистісної взаємодії 
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освіти в розвинутих країнах, фігурує особли-ва одиниця виміру знань фахівця – період напіврозпаду компетентності. Це означає, що в американському підході простежується спроба включити до структури компетентно-сті навички, котрі дозволяють швидко оціню-вати ситуацію та знаходити оригінальні ви-ходи з неї, тобто даний підхід передбачає включення до структури компетентності фа-хівця творчого компоненту діяльності. У Франції відповідно до «Національного реєстру професійної сертифікації» дотриму-ються думки, що працівник повинен мати певний набір різних технологічних базових і супутніх компетенцій, здібностей і здатнос-тей, які вимагаються для виконання конкрет-ної роботи. Науковці Швейцарії, Канади, США (експерти програми «DeSeCo») під поняттям «компетентність» розуміють здатність осо-бистості успішно задовольняти індивідуальні і соціальні потреби, діяти і виконувати поста-влені завдання за умови, що кожна компетен-тність є комбінацією (поєднанням) взаємо-відповідних знань, умінь, практичних нави-чок, емоцій, ставлень і цінностей, поведінко-вих компонентів, котрі можна залучити для активних дій з метою ефективної реалізації в різних соціальних сферах [34]. Звернемося до історії становлення ком-петентнісного підходу.  Освіта, зорієнтована на компетенції (сompetence-based eduсation – CBE), розвива-лась у 70-х роках ХХ ст. у США в загальному контексті поняття «компетенція». G. Ryle (праця «The Concept of Mind», 1949 р.) визначив поняття «компетенція» як готов-ність до виконання професійних завдань [75]. R. W. White у 1959 р. у праці «Motivation re-considered: Тhe concept of competence» допов-нив поняття «компетенція» характеристикою індивідуальних рис особистості, акцентувавши увагу на спрямованості і мотивації, які повинні забезпечувати бездоганне виконання роботи та здійснення професійної діяльності [78].  Компепетентнісний підхід формувався в загальному контексті трактування  поняття «компетенція», котре запропонував у 1965 р. N. Chomsky стосовно теорії мови, зокрема трансформаційної граматики. 

Проблема дослідження компетенції одер-жала наукове обґрунтування на конференції «Компетенція: аналіз, критика, переоцінка», яка відбулась у травні 1980 р. у Державному університеті штату Пенсильванія (США) [24]. За результатами цього дослідження і багатьох інших усі дослідники, які вивчали і продовжу-ють вивчати природу компетенцій, відзнача-ють їх багатоплановий і системний характер. Поняття «компетентнісна освіта» виник-ло у США у 60-х роках, але було сформоване лише наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. у зв’язку з новими вимогами бізнесу до випускників ВНЗ щодо їх неграмотності та неспроможності застосовувати професійні знання і вміння під час конкретних виробни-чих ситуацій [46].  У 80-х роках уряд Великобританії, праг-нучи підвищити конкурентоспроможність випускників ВНЗ на ринку праці з огляду на дефіцит кваліфікованих фахівців, сформував новий підхід до професійно-технічної освіти на основі поняття «компетентність», що за-початкувало розроблення нових професійно-технічних кваліфікацій, в основу котрих були покладені професійні стандарти компетент-ності. Окрім того, така реформа професійно-технічної освіти дозволила розробити мо-дель кваліфікацій на основі поняття «компетентність», а також створити єдину загальнонаціональну систему виробничих кваліфікацій, що в подальшому сприяло роз-робленню подібних моделей в інших країнах Співдружності націй і Європейського Союзу. У 1986 р. концепція компетентнісно зорієнто-ваної освіти була взята у Великобританії за основу національної системи кваліфікацій-них стандартів. Початок упровадження  компетентнісно-го підходу у Франції припадає на 80-ті, а ста-лий розвиток – на 90-ті роки ХХ ст. Воно було пов’язане з необхідністю розроблення нових моделей компетенцій, з визначенням ролі підприємств у їх розвитку, а також пройшло декілька стадій:  
– виникнення самої ідеї в організаціях; 
– розроблення інструментарію для прак-тиків і консультантів; 
– формування концептуального уявлення про компетенції;  
– формування критичних підходів [26].  
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Як зазначає І. Бургун, запровадження компетентнісного підходу в систему освіти Німеччини передбачало розроблення профе-сійно-технічних компетенцій дій, особистіс-них і соціальних компетенцій. У Нідерландах компетентнісний підхід ґрунтується на необ-хідності вивчення взаємозв’язку між різними типами навчального середовища, розумінні індивідуумами процесів навчання і результа-тів навчання в термінах навчальної діяльнос-ті і результатів тестування [4]. Аналіз наукових досліджень (В. Бедь, І. Зимня, О. Пометун, Дж. Равен, А. Хуторський, G. Ryle, R. White [1; 19; 41; 43; 55; 56; 75; 78] та інших) надає можливість умовно виокремити три основні етапи становлення компетентніс-ного підходу в освіті (табл. 11). 

Варто зазначити, що ключові компетент-ності: 
– є синтетичними, тобто вони поєднують певний комплекс знань, умінь і став-лень, які набуваються впродовж засво-єння всього змісту освіти; 
– не пов’язані з конкретною дисципліною, бо їх можна набути під час засвоєння не однієї дисципліни, а тільки декількох або всіх одночасно, тобто, використову-ючи всі навчальні можливості, пропоно-вані формальною і неформальною осві-тою; 
– можуть бути метафорично визначені як «процедурні знання» суб’єктів освітньо-го процесу, котрі формуються в них піс-ля того, як вони «забувають» фактичні знання, здобуті в процесі освіти [41]. 

Таблиця  11 

Етапи становлення компетентнісного підходу в освіті 
Етап Характеристика 

І-й етап 

(60–70-ті рр. ХХ ст.) 

− вводиться в науковий апарат категорія «компетенція», яку стали використовувати в теорії навчання мовам під час досліджень різних видів мовної компетенції; 
− D. Hymes уводить поняття «комунікативна компетентність»; 
− створюються передумови для розмежування понять «компетенція», «компетент-ність» 

ІІ-й етап 

(70–90-ті рр. ХХ ст.) 

− використовуються категорії «компетенція», «компетентність» у теорії та практиці навчання мові (особливо нерідній), спілкування, а також щодо аналізу професіона-лізму фахівців в управлінні, керівництві, менеджменті, в навчанні спілкуванню; 
− Дж. Равен (1984 р.) розробляє зміст поняття «соціальні компетенції / компетент-ності»; 
− створюється перелік ключових компетентностей (Дж. Равен у своїй книзі «Компетентність у сучасному суспільстві: виявлення, розвиток і реалізація» дає розширене тлумачення терміну «компетентність», визначає перелік ключових компетентностей, основну увагу зосереджуючи на категоріях «готовність», «упевненість», «здатність», «відповідальність», котрі характерні людині); 
− формується компетентнісний підхід (CBE) 

ІІІ-й етап 

(з кінця 80-х – 

початку 90-х рр. ХХ ст.) 

− досліджується компетентність як науково-освітня категорія; 
− визначаються основні компоненти компетентнісної освіти (формування знань, умінь і цінностей особистості); 
− впроваджується компетентнісний підхід у практику освітньої діяльності за умови, що компетенції розглядаються як головні складові компетентнісно зорієнтованого навчання; 
− виокремлюється система компетентностей в освіті, яка має ієрархічну структуру, рівні котрої складають: 

• ключові компетентності (між- і надпредметні компетентності) – визначають 

здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, полі предметні і культу-

рно доцільні види діяльності,  ефективно вирішувати актуальні, індивідуальні, 
соціальні та інші проблеми; 

• загальногалузеві (загальнопредметні) компетентності – набуваються особою 

впродовж засвоєння змісту тієї чи іншої освітньої галузі у ВНЗ (в усіх класах сере-
дньої школи), відображають її розуміння «способу існування» відповідної галузі, 
тобто того місця, яке ця галузь займає в суспільстві, а також уміння застосовувати 

їх на практиці в межах культурно доцільної діяльності для вирішення індивідуаль-

них і соціальних проблем; 

• предметні (спеціально-предметні) компетентності – набуваються особою впро-

довж вивчення навчальної дисципліни у ВНЗ протягом конкретного навчального 

року або ступеня навчання (того чи іншого предмета в усіх класах середньої школи); 

– реалізується Болонський процес 
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Поняття «ключові компетентності» впер-ше з’явилося в 1992 р. в проекті Європейсько-го Союзу «Середня освіта в Європі». З цих пір цей термін починають використовувати, ха-рактеризуючи кваліфікаційні вимоги до пе-дагогічних кадрів [36]. На думку О. Овчарук ключові компетент-
ності – це багатовимірне утворення, що на-лежить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів та є спеціальним способом струк-турований комплекс якостей особистості, які дають можливість ефективно брати участь у багатьох соціальних сферах і роблять внесок у розвиток якості суспільства та особистого успіху, що можуть бути застосовані в бага-тьох життєвих сферах. Ключові компетентно-сті за своїм характером є наскрізними і ма-ють досягатись у процесі навчання через усі без винятку предмети і виховні заходи [32]. Напрацювання фахівців OECD дозволили дійти висновків, що: 

– формування компетентностей є резуль-татом взаємодії багатьох різноманітних чинників; 
– сучасне життя водночас вимагає від лю-дини набуття певного набору, комплек-су компетентностей, які називаються ключовими; 
– вибір ключових компетентностей пови-нен відбуватися на фундаментальному рівні, враховуючи актуальні світоглядні ідеї щодо суспільства й індивідуума та їх взаємодії; 
– під час відбору та ідентифікації ключо-вих компетентностей має бути врахова-ний вплив культурного й інших контекс-тів того чи іншого суспільства, країни; 
– на відбір та ідентифікацію ключових компетентностей впливають суб’єктив-ні чинники, пов’язані з самою особистіс-тю, а саме її вік, стать, соціальний статус тощо; 
– визначення і відбір ключових компетен-тностей потребує широкого обговорен-ня серед різних фахівців і представників різноманітних соціальних груп [34]. Найпростіший перелік ключових компе-тентностей, на нашу думку, подає А. Хуторсь-кий, а саме: вивчати, шукати, думати, спів-працювати, братися до справи, адаптуватися [55; 56]. О. Пометун вважає, що загальногалузеві (загальнопредметні) компетентності визна-

чаються для кожної освітньої галузі і розви-ваються впродовж усього терміну навчання. Вони відрізняються високим ступенем уза-гальненості і комплексності [41]. На думку дослідниці предметні (спеціальнопредметні) компетентності визначаються для кожного предмета і для кожного року навчання, ґрун-туючись на загальнопредметних компетент-ностях, і є стадіями або рівнями їх набуття. Доцільно зазначити, що в психологічних дослідженнях поняття «компетентність» зде-більшого розглядається як: 
– рівень професійного розвитку індивіду-ума; 
– елемент загальної психологічної харак-теристики індивідуума [37]. На думку Е. Зеєра, А. Павлової, Е. Симаню-ка, відбір основних компетентностей особис-тості обумовлений тим, що: 
– формування компетентностей залежить від рівня інтелектуального розвитку особистості; 
– ключові компетентності є надпредмет-ними, міждисциплінарними і багатофун-кціональними; 
– ключові компетентності включають  різні особистісні якості, інтелектуальні здібності, комунікативні вміння [17]. За результатами дискусій, проведених в умовах реалізації проекту «Освітня політика та освіта «рівний-рівному» (2004 р.), органі-зованого в межах проекту ПРООН (Програма 

розвитку Організації Об’єднаних Націй), украї-нські педагоги запропонували свій перелік ключових компетентностей [22]. У підсумку варто зазначити, що особливі-стю сучасного етапу розвитку вищої медич-ної і фармацевтичної освіти є: 
– інтеграція системи освіти України в сві-товий освітній простір; 
– реалізація Закону України «Про вищу освіту»; 
– перехід до нових галузевих стандартів вищої освіти України (2016 р.); 
– системний опис професійних кваліфіка-цій випускників ВМ(Ф)НЗ у термінах їх загальних і професійних компетентнос-тей, перелік яких передбачений станда-ртами вищої освіти України (другий (магістерський) рівень) для галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація» (2016 р.). 
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Аналізуючи ці компетентності і погоджу-юсь з думкою О. Пометун [41], можна ствер-джувати, що їх сформованість визначає готов-ність випускників ВМ(Ф)НЗ до професійної дія-льності, подальшого особистісного розвитку, активної участі в житті інформаційного суспі-льства і виконання в ньому нових ролей. Це дає 

підстави дотримуватись думки, що компетент-нісна освіта у ВМ(Ф)НЗ, котра базується на ком-петентнісному підході і його освітніх конструк-тах, є одним з вагомих чинників, які обумовлю-ють втілення стратегії розвитку системи охо-рони здоров’я і фармацевтичної галузі України на сучасному етапі їх функціонування. 
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Добровольская А. М. Высшее медицинское и фармацевтическое образование:  

компетентностный подход и его образовательные конструкты 
В статье акцентировано внимание на компетентностном подходе, который используется в 

современном высшем медицинском и фармацевтическом образовании с целью формирования компе-
тенций и компетентностей будущих врачей и провизоров. Охарактеризирована сущность понятий 
«компетентный», «компетенция», «компетентность». Проанализировано толкование понятия 
«компетентный», а также понятий «компетенция» и «компетентность» как образовательных 
конструктов компетентнoстного подхода, которые сформулированы в научных источниках. Ак-
центировано внимание на аспектах, в пределах которых рассматривается понятие 
«компетенция» в научных исследованиях. Указано происхождение понятия «компетентность». От-
мечены концептуальные этапы эволюции понятия «компетентность», а также подходы 
(бихевиористский, общий, когнитивный) к его трактовке. Указаны категории, к которым можно 
отнести компетентности будущих специалистов, что приобретаются в процессе образования, а 
также возможные уровни (минимальный, медиальный, максимальный) таких компетентностей. 
Акцентировано внимание на компонентах структуры компетентности личности, которые рас-
сматриваются в пределах мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностно-смыслового 
и эмоционально-волевого аспектов, а также на системе функций компетентности (мотивационно-
побудительная, гностическая, деятельностная, ценностно-рефлексивная, эмоционально-волевая, 
коммуникативная) в структуре личности. Проанализирован зарубежный опыт в изучении вопроса 
компетентностного подхода и его образовательных конструктов. Рассмотрен вопрос становле-
ния компетентностного подхода, а также охарактеризованы его этапы. Охарактеризованы клю-
чевые, общеотраслевые (общепредметные) и предметные компетентности. Получен вывод о целе-
сообразности использования компетентностного подхода и его образовательных конструктов в 
современном высшем медицинском и фармацевтическом образовании. 

Ключевые  слова :  аспекты, категории, компетентностное образование, компетентност-
ный подход, компетентность, компетенции, компоненты, уровни, функции, этапы. 

 
Dobrovolska A. Higher medical and pharmaceutical education: competence approach and its 

educational constructions 
In the article, attention has been focused on the competence approach, which is used in modern higher 

medical and pharmaceutical education with the purpose of formation of the competencies and competences 
of future doctors and pharmacists. We have characterized the essence of the concepts of «competent», 
«competency» and «competence». The interpretation of the concept of «competent», as well as the concepts 
of «competency» and «competence» as educational constructs of the competence approach, which are for-
mulated in scientific sources, has been analyzed. Attention has been focused on the aspects within which the 
concept of «competency» is considered in scientific research. The origin of the concept of «competence» has 
been indicated. The conceptual stages of the evolution of the concept of «competence», as well as ap-
proaches (behavioral, general, cognitive) to its interpretation have been noted. We have pointed categories 
that can include the competences of future specialists, which are acquired in the process of education, as 
well as the possible levels (minimal, medial, maximal) of such competencies. Attention has been focused on 
the components of the competence structure of personality, which are considered within the limits of moti-
vational, cognitive, behavioral, value-content and emotional and volitional aspects, as well as on the system 
of competence functions (motivational-inducing, gnostic, activity, value-reflexive, emotional and volitional, 
communicative) in the structure of personality. The foreign experience in studying the issue of the compe-
tence approach and its educational constructs has been analyzed. We have considered the issue of develop-
ing the competence approach, and its stages have been characterized. Key, industry-wide (subject-wide) and 
subject competences have been characterized. We have concluded about the expediency of using a compe-
tence approach and its educational constructs in modern higher medical and pharmaceutical education. 

Key  words:  aspects, categories, competence education, competence approach, competence, competen-
cies, components, functions, levels, stages. Стаття надійшла до редколегії 30.08.2017 
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ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІ ВИТОКИ  
ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОСВІТНИЦТВА  

ЗА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ (ІХ–ХІІ ст.)  
У статті проаналізовано генезис просвітництва у розрізі духовних векторів давньокиївської 

держави. Особливу увагу приділено розгляду різнополярності історико-педагогічних підходів на 
проблему розвитку системи освіти ІХ–ХІ ст. Актуалізовано необхідність всебічного вивчення про-
світницького досвіду, набутого попередніми генераціями, з метою реформування сучасної системи 
освіти у відповідності до міжнародних вимог. Обґрунтовано домінування етимологічного, діяльні-
сного, аксіологічного, та педагогічного критеріїв до розгляду заявленого об’єкту дослідження. З 
метою повноцінного розкриття теми, використано хронологічно-змістовний, поетапно-
проблемний, історико-педагогічний та порівняльний методи. 

Ключові  слова :  просвітництво, світогляд, християнство, слов’яни, давньоруські школи. В умовах утвердження соборності Украї-нської держави, питання реформування осві-ти на гуманістичних, аксіологічних та акмео-логічних засадах набуває широкої актуаль-ності. Потреба у науковому переосмисленні соціокультурного буття українського народу спроможне забезпечити молоде українство необхідними знаннями. Окремі аспекти досліджуваного педагогі-чного феномену знаходимо на сторінках тво-рчих доробків О. Сухомлинської, С. Золотухі-ної, Л. Вовк, Н. Дем’яненко, В. Євтуха, В. Сиро-тюка, та ін. Проте, досі мало дослідженими залишаються окремі аспекти досліджувано-го історико-педагогічного феномену. Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження: 
– проаналізувати стан проблеми, яка дослі-джується, у історико-педагогічній науці; 
– дослідити вплив досліджуваного педа-гогічного феномену на розвиток педаго-гічної теорії та практики окресленої іс-торичної епохи. На підставі окресленого обґрунтування соціальної значимості та актуальності теми, враховуючи недостатність її вивчення, більш детально зупинимося на її переосмисленні.  Ключовою подією у розвитку просвітницт-ва, на ґрунті вітчизняної культурної традиції, стало прийняття християнства. Хрещення на 

землі руській об’єднало у той час усіх східних слов’ян, та відобразилося на світоглядних по-зиціях народу. Вище викладеному сприяло де-кілька причин, головною серед яких – відсут-ність метафізичних протиріч між язичництвом і християнством [9, 292].  Пропедевтичною подією розвитку про-світництва на території майбутньої Київсь-кої Русі була місіонерська діяльність Андрія Первозванного. Деталізуючи ключові точки просвітницького маршруту апостола Андрія доцільно підкреслити, що вони охопили  те-риторію «…узбережжя Чорного моря, північ-ну частину Балканського півострова, Скі-фію… Крим, потім по Дніпру дійшов до місця де згодом виник Київ» [10, 83]. У культурно-історичному та цивілізацій-ному розрізі проходження процедури христия-нізації відкрило перед східними слов’янами двері у світ міжнародного спілкування, торгів-лі між державами, дипломатичних зв’язків, культури та освіти, що сприяло формуванню єдиного релігійного моноліту всіх європейсь-ких країн. Зокрема, «…русичі в Х–ХІІ ст. мали досить тісні релігійні, дипломатичні, економіч-ні, військові й культурні зв’язки з багатьма народами Західної Європи та Середнього  Сходу. Вони мандрували у складі купецьких караванів, військових дружин, релігійних і  
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дипломатичних місій, відвідали Візантію, Поль-щу, Угорщину, Францію, Німеччину, скандинав-ські країни, Палестину, Індію» [12, 64]. Однією з головних передумов прийняття такого доленосного для Київської Русі рішення стало геополітичне положення держави між Сходом та Заходом. Це позначилося на тому, що молода держава відчувала на собі паралельний вплив різних цивілізацій і реальну загрозу роз-членування давньоруської нації. Досить важли-вим виявився показник психологічної ком-фортності християнства, оскільки характерни-ми рисами більшості слов’ян була миролюб-ність, всепрощення, любов до ближнього. Коріння християнського світогляду насті-льки глибоко проникло у свідомість давньору-ського суспільства, що християнська доктрина сприймалася як ідеальний еталон, який не під-лягав аналізу. Завдяки цьому, на теренах Київ-ської Русі сформувалася самобутня культура, що було продуктом розвитку православ’я. Семіотика слов’янської азбуки – спадщини Кирила і Мефодія стала справжнім фундамен-том для суспільного розвитку, оскільки презе-нтувала давньоруську культуру на ґрунті ду-ховно-релігійної першооснови. Як свідчать матеріали джерелознавчої бази. географія ма-ндрівок обох братів охоплювала територію  «…Константинополя, Сирії, Великої Моравії, Риму, Візантії та інших місць…» [8, 14–15]. У таких соціокультурних умовах освіта набувала у своєму обліку метафізичних, та духовно-антропологічних рис. Основним за-вданням та водночас метою освіти стало ду-ховне відродження особистості. Така дуаліс-тична єдність послугувала фундаментом для подальшого розквіту православного просвіт-ництва, та стала домінуючою тенденцією роз-витку тогочасного суспільства. У процесі аналізу проблеми становлення та генезису досліджуваного феномену відслі-дковано таку різнополярність історико-педа-гогічних гіпотез та теорій на проблему розви-тку системи освіти ІХ–ХІ ст.: 
– існування мережі церковних шкіл, де зага-льнообов’язковою була грамотність [1]; 
– надання давньоруськими школами освіт-ніх послуг високого рівня у порівнянні з тогочасною педагогічною практикою іноземних держав [9]; 
– здобуття грамотності відбувалося через «самопросвітництво», за посередницт-вом читання книг [4]. 

Змістовна наповненість вище викладених теорій свідчить, що за часів Київської Русі за-кладалися основи освітніх традицій, а тому гостра необхідність масового просвітництва актуалізується дещо пізніше. Організаційні умови формування давньоруських шкіл пе-редбачали добровільний характер навчання, а не примусовий. Досить показовим у кон-тексті досліджуваної проблематики було те, що для викладання князь Володимир запро-сив грецьких учителів з Візантії, які не лише займалися просвітництвом, але й володіли «…засобами і методами, дотримуючись викла-дання програми загальної освіти…» [1, 97]. У школах князя Володимира, іноземні вчителі створювали унікальний мікроклімат, який будувався на педагогічному досвіді на-ставника, що передавав знання та давав цінні поради практичного змісту. Доцільно підкреслити, що протягом  окресленого історичного періоду державної школи з чітко регламентованою навчальною програмою не існувало, а тому забезпечити відповідний рівень просвітництва всього на-селення не вдавалося. Особливістю досліджуваної епохи було й те, що в основу традиційного виховання під-ростаючого покоління була покладена право-славна традиція, та релігійний гуманізм. Здобути освіту за часів Київської Русі мо-жна було у школах при княжих дворах, церк-вах та монастирях. В окреслений історичний період не лише Києво-Печерська святиня, але й провінційні монастирі стали центрами по-ширення грамотності й елементарного духо-вного просвітництва. З метою налагодження справи церковного богослужіння Студитів, у другій пол. ХІ ст. за-сновуються «внутрішньомонастирські» школи для ченців. Їх функціонування у той час забез-печувало здобуття елементарної грамотності.  Самопросвітництво у монастирських  умовах набуло такого розвитку, що розкол християнського світу у 1054 р. спровокував формування з католицьким духовенством продуктивної полеміки. У ній представники давньоруського православ’я проявили досить високий рівень книжного знання. Яскравий приклад ерудиції прослідковується у праці київського митрополита К. Смолянича «Пос-лання, Написане Климентом, митрополитом 
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давньоруським, Фомі просвітнику, розтлума-чено Афанасієм монахом». У названому дороб-ку наводяться посилання відомих представ-ників Європи – Гомера, Арістотеля і Платона.  Розглядаючи просвітницькі функції духо-вних центрів як джерел поширення грамот-ності, вважаємо недоречним ототожнювати їх із початковою, середньою чи вищою школою, оскільки тогочасна освітня парадигма абсо-лютно відрізнялася від сучасної. Досить влуч-ним у цьому контексті є вислів сучасної дослі-дниці А. Масляної, яка підкреслила, що «…Київська Русь не славилася науковими вина-ходами, проте у ній існувала традиція будів-ництва певної моделі знань, педагогіки внут-рішньої дії та філософії християнства, які слу-гують витоком багатьох наукових першоос-нов. Просвітництво глибоке, не матеріальне, яке не ставить за мету примножити життєві зручності, але є внутрішньо духовним, яке стартує від моральних норм та віри» [7, 69]. Аналіз антропологічної проблематики, у розрізі християнсько-педагогічної традиції, дозволив визначити наступні факти. По-перше, духовні центри стали у той час стали школою духовного зростання, не лише для представників духовенства, але й для пред-ставників суспільства. По-друге, з тематикою монастирського просвітництва тісно пов’яза-на проблематика інформаційного вибуху кни-говидання у вигляді історичних (літописних), філософсько-педагогічних (поучення, життя), географічних (ходіння) надбань. Вивчаючи специфіку давньоруських дже-рел, слід зауважити, що вони в достатній мірі антропологізовані, зорієнтовані на зовнішнє пізнання світу (зокрема, ходіння), окреслення специфіки людського буття, осягнення зако-нів моральності шляхом «…повчального, ви-ховного та дидактичного характеру» [11, 24]. У контексті досліджуваної проблематики, досить цінною в історико-педагогічному ас-пекті виявилася праця митрополита Іларіона «Слово про Закон і Благодать» (1049 р.). У ній досить чітко прослідковується традиція пі-знання оточуючого світу, яка відкриває шлях до інтелектуального розвитку особистості. Таким чином, дотримуючись ідейних поглядів митрополита, просвітництво стає своєрідним ключем до скарбниці розумового виховання.  Вище названа персоналія подає також досить цікаве порівняння «Київ – третій Єру-

салим» [3, 113]. У педагогічному контексті таке тлумачення можна презентувати як сим-біоз виховних досягнень іноземців та слов’ян, що були продуктом просвітництва. В якості інструменту християнського ви-ховання можна розглядати персоналію духо-вного наставника. У списку постатей того ча-су чітко виділяється Феодосій Печерський. Завдяки його місіонерським подвигам, актуа-лізувалися суспільні питання бідності, аске-тизму та доброчинності. Вітчизняний дослідник І. Маркусь підкре-слює, що «…східнохристиянський вектор Ки-ївської Русі не став витоком глибинного про-світництва та освіченості широких суспіль-них мас, він як «замкнуте коло» розчинився у монастирях та народній релігійності» [6, 22].  Проводячи паралель між західноєвропейсь-кими та слов’янськими педагогічними досяг-неннями А. Дніпров зауважив: «…за часів Київ-ської Русі не доступними були твори Гомера, філософія Платона… В Парижі ХІІ ст. розгорта-лася схоластична битва титанів науки та заро-джувався університет… У «Золотоверхому» Києві не було нічого, окрім подвижницьких на-дбань Печерських монахів, які писали літописи і патерики. Щоправда, такі літописи і патерики для Заходу були недосяжними…» [2, 14]. Різноманітні дані про заклади книжного навчання у досліджуваний період розвивали-ся за межами монастирів. Літописи фіксують існування шкіл (училищ) у великих культур-них центрах – Києві, Чернігові, Галичі. За пе-реконаннями Ю. Леонтовича «…завдяки про-світництву в ХІІ ст. шкільна мережа Київської Русі об’єднала 87 міст, у яких проводилося навчання грамоти. Випускниками цих шкіл були фахівці, які стали на шлях політики та культури…» [5, 37]. Історико-педагогічні факти свідчать, що у порівнянні з ХІ ст. наступне століття характе-ризувалося підвищенням культурного та ду-ховного рівнів міст. Таке явище було продук-том просвітництва представників духовенст-ва, яке спрямувало свої зусилля на відкриття нових шкіл, бібліотек, та загалом, підвищен-ня загальної грамотності населення. Проаналізувавши феноменологічні аспек-ти досліджуваної проблематики ми дійшли до висновку, що в період ІХ–ХІІ ст. просвітни-цтво характеризувалося чіткою особистісно-ціннісною зорієнтованістю, яка будувалася на духовних підвалинах християнства. 
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Дудка Т. Феноменологические истоки духовного потенциала просветительства во вре-
мена Киевской Руси (ІХ–ХІІ вв.) 

В данной статье проанализирован генезис просвещения в разрезе духовных векторов древнеки-
евского государства. Особое внимание уделено рассмотрению разнополярности историко-
педагогических подходов на проблему развития системы образования IХ–ХI вв. Актуализирована 
необходимость всестороннего изучения просветительского опыта, приобретенного предвари-
тельными поколениями, с целью реформирования современной системы образования в соответ-
ствии с международными требованиями. Обоснованно доминирование этимологического, дея-
тельностного, аксиологического, и педагогического критериев к рассмотрению заявленного объек-
та исследования. С целью полноценного раскрытия темы, использовано хронологический, содер-
жательный, поэтапно-проблемный, историко-педагогический и сравнительный методы. 

Ключевые  слова :  просвещение, мировоззрение, христианство, славяне, древнерусские школы. 
 
Dudka T. Phenomenological origins of the spiritual potential of the enlightenment in the time 

of Kievan Rus (IX–XII centuries) 
In this article, the genesis of the Enlightenment in the context of the spiritual vectors of the old Kievan 

state is analysed. The special attention is given to the consideration of the bipolarity of historical and peda-
gogical approaches to the problem of the educational development of the IX–XI centuries. The need of in-
depth study of the educational experience acquired by the previous generations has been actualized, with 
the aim of reformation of the modern education system in accordance with the international requirements. 
The domination of the etymological, activity, axiological and pedagogical criteria for the consideration of 
the stated object of research is proved. In order to fully reveal the topic, chronologically meaningful, stage-
by-stage problem, historical and pedagogical, and comparative methods have been used. 
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ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА БАТЬКІВ:  
ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
У статті розглядається теоретична сутність і особливості поняття «педагогічна культура 

батьків», проаналізовано та обґрунтовано погляди і наукові підходи учених до змістовної і вихов-
ної складової цього поняття. Розглянуто наступні компоненти: гносеологічний, операційний,  
аксіологічний. креативний. Проведено науково-теоретичний аналіз змістовних впливів компонен-
тів на процес підготовки педагогів до взаємодії з сім'ями дошкільників. 

Ключові  слова :  культура, педагогічна культура, педагог. взаємодія, батьки, дитина, вихо-
вання, сім’я, суспільне cередовище.  Одним з ефективних способів максима-льного використання виховного потенціалу сім'ї у здійсненні процесу створення соціаль-ної ситуації формування особистості дитини є розробка технологій освіти батьків щодо розвитку їх педагогічної культури. Для вияв-лення суті поняття «педагогічна культура батьків», аналізу різних підходів до його ро-зуміння і виділення педагогічної складової різних визначень, яка адекватно відображає специфіку батьківської культури, ми розгля-нули еволюцію поняття «культура» на різ-них етапах розвитку суспільства. Аналіз то-чок зору вітчизняних та зарубіжних вчених (філософських, соціологічних, психолого-педагогічних) щодо сутності поняття «куль-тура» показав, що цей термін, який немає вичерпного (конкретного) визначення, воло-діє складною і багатогранною структурою, яка являє собою високий рівень і гармонійне поєднання суспільно-соціальних і духовно-моральних цінностей людей. У філософії і педагогіці категорія «куль-тура» розглядається як наукова проблема і 

явище суспільного життя (Б. Ананьєв, Т. Аха-ян, З. Васильєва, Л. Виготський, Е. Казакова, А. Кірьякова, А. Леонтьєв, В. Мухіна, К. Раді-на, С. Рубінштейн та ін.). У педагогічній енциклопедії культура розглядається як «історично визначений рі-вень розвитку суспільства, творчих сил і зді-бностей людини, виражений в типах і фор-мах організації життя і діяльності людей, у їхніх взаєминах, а також у створюваних ними матеріальних і культурних цінностях» [1]. Таким чином, носіями культури може бути спільність людей (в культурі буде результат будь-якої діяльності) і може бути окрема особистість (культура визначається в проце-сі будь-якої діяльності; в цьому розумінні поняття «культура» розкривається через ка-тегорії «компетентність», «кваліфікація», «досконалість», «професіоналізм»). Однією із складових частин загальнолюдської культу-ри є «педагогічна культура», яка містить в собі педагогічний досвід, накопичений різ-ними поколіннями, що має відображення в культурно-історичному просторі і впливає 
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на сферу педагогічної взаємодії. Суспільство в цілому є трансформатором педагогічної ку-льтури, визначаючи основні цілі, завдання, засоби, методи і зміст процесів виховання і освіти для реалізації в педагогічній взаємодії. Поняття «педагогічна культура» знайшло своє відображення в роботах В. Сухомлинсь-кого, де зазначається, що основою високої педагогічної культури є виховання почуттів. Він протиставляє педагогічну культуру бать-ків, які оволодівають педагогічними знання-ми, «педагогічному безкультурю» і розглядає педагогічну культуру як сукупність особисті-сної характеристики організаторів (педагогів і батьків) процесу навчання-виховання та особливостей їх взаємодії. В кінці 50-х рр.  XX ст. одним з перших термін «педагогічна культура» вжив Г. Волков: «Це те середовище матеріальної і духовної культури народу, яка безпосередньо пов'язана з вихованням дітей. Це колиска і колискові пісні, іграшки та ігрові пісні, дитячий одяг та рухливі ігри, дитячі знаряддя праці і працю дітей, дитяча їжа і ди-тяче харчування, правила годування дітей, дитячий фольклор, свята, традиційні форми повчання, поради молодій матері і заповіти предків нащадкам, спортивні або інші зма-гання підлітків і молоді, посвята їх у «змужнілість», методи привчання і сукуп-ність поглядів народу на підготовку підроста-ючого покоління до життя» [3, 102]. Інші вчені пропонують виокремити в пе-дагогічній культурі якісь приватні види ку-льтур: навчання, виховання, спілкування, «культуру батьків і вихователів», і розгляда-ти їх як «певний рівень історичного розвит-ку народу, вираженого в його відношенні до освіти». Ряд вчених розглядають педагогічну культуру як частину загальнолюдської куль-тури, що має в своєму змісті світової передо-вий досвід, як історію педагогічної науки і освіти, як зміну освітніх парадигм (М. Богу-славський, Г. Віленський, Г. Карпова, Е. Шия-нов та ін.). У соціально-педагогічному плані культу-ра постає як соціальне явище, характеристи-ки особливостей міжпоколінної і педагогіч-ної взаємодії, засоби педагогізації навколиш-нього середовища (соціального простору), носіями і творцями якої є педагоги, батьки, 

громадські вихователі, педагогічні спільно-ти. У індивідуально-особистісному плані її трактують як прояв сутнісних властивостей особистості, професійної діяльності і спілку-вання педагога. З точки зору освітніх уста-нов педагогічна культура досліджується як сутнісна характеристика середовища, спосо-бу життя, особливостей педагогічної систе-ми, як процес її руху до нового якісного ста-ну (Е. Ю. Захарченко, Г. В. Звездунових). Таким чином, правомірно вважати, що педагогічна культура – це частина загально-людської культури, в якій з найбільшою пов-нотою відбилися духовні і матеріальні цінно-сті освіти і виховання, а також способи твор-чої діяльності, необхідні для обслуговування історичного процесу зміни поколінь, соціалі-зації особистості, здійснення освітнього та виховного процесів. Від загального розуміння терміну «педагогічна культура» слід перейти до виді-лення сутності поняття «педагогічна культу-ра батьків». У роботах багатьох вчених (П. Ф. Капте-рев, Я. А. Коменський, П. Ф. Лесгафт, Д. Локк, І. Г. Песталоцці, К. Д. Ушинський, Д. Добсона, Р. Байярд, Е. Ле Шан, Н. Пезешкіана, М. Ратгера, В. Сатир, Б. Спока, Е. Фромма, Ю. Хямяляйнен), що займалися питаннями педагогіки виховання, розглядалися питан-ня про необхідність самоосвіти батьків і по-ширення їх теоретичних знань в галузі сі-мейного виховання. Проте, провівши ретро-спективний аналіз педагогічної літератури, ми прийшли до висновку, що основними в організації системи розвитку педагогічної культури батьків були ідеї А. С. Макаренка. В своїх роботах він говорив про педагогічному освіту батьків (створення батьківських гурт-ків, курсів, проведення лекторій, присвяче-них проблемам дитячо-батьківських відно-син). Він вважав, що виховання дітей потріб-но починати з виховання їхніх батьків, так як сім'я є первинним інститутом соціалізації дитини. Звертаючись до педагогічної діяль-ності і поглядів В. О. Сухомлинського, слід виділити те, що, з його точки зору, «для того щоб виховання в сім'ї організовувалося пра-вильно і розумно, для досягнення найбіль-шого ефекту, дуже важливо, щоб батьки були 
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педагогічно грамотні, і в щодо цього необхід-но дати їм абетку педагогічної культури. Ви-діляючи культуру батьків як важливий ком-понент виховного потенціалу сім'ї, більшість авторів звертаються до поняття культури батьків як до «педагогічної» (М. М. Богомо-лов, І. В. Гребенников, І. М. Кутисман, Е. І. На-седкина і ін.) і уявляють її по-різному. Рівень педагогічної культури основної маси батьків в даний час І. В. Гребенников вважає «недостатньо високим, що негативно позна-чається на результатах їх виховної діяльнос-ті, проявляється в низькому рівні вихованос-ті багатьох сучасних дітей. Такий рівень зу-мовлений багатьма чинниками. Сприйнята батьками і матерями від їх батьків модель виховання в молодій сім'ї не може бути пов-ністю реалізована через надзвичайно мінли-вих умов, а в творчому видоизменении цієї моделі батьки відчувають труднощі» [5, 87]. Нами було  виділено чотири компонента педагогічної культури батьків: 
– гносеологічний компонент батьківської культури, згідно з яким батьки повинні володіти знаннями з соціології, фізіоло-гії, психології дітей, знаннями про цілі, засобах, способах і результатах педаго-гічної діяльності; 
– операційний компонент, відповідно до якого батьки повинні володіти певними вміннями, що дозволяють застосовува-ти методи виховання; 
– аксіологічний компонент, який показує любов батьків до дітей і значимість ба-тьківства для них; 
– креативний компонент педагогічної ку-льтури батьків, що виявляється в твор-чому використанні наявних у них знань і умінь у виховній діяльності. Педагогічна культура батьків є частиною педагогічної культури сім'ї та ґрунтується на здатності батьків виховувати дитину як осо-бистість, що розвиває. Е. В. Бондаревська в структуру педагогічної культури батьків включає наступні компоненти: гуманну пе-дагогічну позицію, особистісні якості бать-ків, рівень їх освіченості, педагогічні знання, досвід виховної діяльності, традиції сім'ї і характер її взаємодії зі школою. У сімейному педагогіці і педагогіці виховання педагогіч-ну культуру батьків дуже часто представля-ють як один з головних компонентів загаль-

нолюдської культури, заснований на досвіді виховання дітей багатьох поколінь і модер-нізує в сучасних соціальних умовах (Т. А. Ку-ликова) [6]. Таким чином, в педагогіці вихо-вання педагогічна культура батьків розціню-ється як основа дитячо-батьківських відно-син. У структурі педагогічної культури Т. А. Куликова виділяє наступні компоненти: а) усвідомлене батьківство; б) психолого-педагогічні знання про організацію гармо-нійних дитячо-батьківських відносин; в) за-стосування практичних педагогічних знань, умінь і навичок у виховній діяльності; г) структуровано взаємозв'язок з іншими соціальними інститутами, що впливають на виховну діяльність (дошкільні освітні уста-нови, школи, установи додаткової освіти). В останнє десятиліття визначення педа-гогічної культури батьків тісно пов'язано з їх особистісною освітою, придбанням педагогі-чних знань, умінь і навичок, необхідних для виховання гармонійної особистості дитини. «Педагогічна культура батьків є таке особис-тісне утворення, яке виражається в ціннісно-гуманному ставленні до дитини, в творчому володінні педагогічними технологіями, знаннями, спрямованими на реалізацію про-цесу виховання і розвитку дитини в сім'ї». У «Сучасному словнику з педагогіки» (2001) Е. С. Рапацевіч визначає педагогічну культу-ру батьків як складову частину загальнона-родної культури, в якій накопичені традиції виховання, ціннісних засад, що передаються з покоління в покоління, національний дос-від [7]. Е. С. Рапацевіч виділяє чотири компо-ненти педагогічної культури батьків: а) знання з соціології, психології, фізіології дітей; б) знання про цілі, засобах, способах і результатах педагогічної діяльності, здійс-нюваної в сім'ї та інших інститутах вихован-ня, умовах її ефективності; в) вміння, які до-зволяють застосовувати ці знання на прак-тиці; г) усвідомлення відповідальності за виховання дітей. Таким чином, проаналізувавши наявні уявлення про педагогічну культуру батьків, ми можемо говорити про те, що цей феномен являє собою рівень їх особистісного освіти (знання, вміння, навички) з питань виховання та розвитку особистості дитини в сучасних 
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соціальних умовах. У зв'язку з цим педагогіч-на культура батьків уявляється нам як інтег-раційна особистісна характеристика, що вира-жається в сукупності психолого-педагогічних компетенцій, здатності чинити активний вплив на процес розвитку і саморозвитку со-ціально-ціннісних характеристик особистості дитини, попереджати і усувати негативні про-яви його поведінки і дозволяє ефективно ви-конувати виховні функції в сім'ї. Як показав теоретичний аналіз педагогічної літератури, педагогічна культура батьків у різноманітних формах відображає той образ мислення і ту культуру, які є традиційними для даного сус-пільства в дану епоху, обумовлені реальною історією народу, його духовно-психічним складом і укладом життя. Рівень педагогічної культури (незалежно від моменту історичного розвитку) знахо-диться в прямій залежності від рівня освіче-ності, багатства життєвого досвіду сім'ї, гро-мадської спрямованості особистості, системи цінностей особистості, індивідуальних особ-ливостей батьків і тісно пов'язаний з їх вихо-вними цілями і прагненнями: фізичне вдос-коналення дітей, моральний розвиток, підго-товка до майбутнього життя, праці. Осягнен-

ня педагогіки батьками відбувається вдома, на роботі, на відпочинку, в ігровій діяльнос-ті, при дотриманні обрядів, в повсякденному спілкуванні. Тут основні знання батьки бе-руть з народної педагогіки, що сприяє підви-щенню їхньої педагогічної культури. Виховуючи дітей в сім'ї, спілкуючись з ними, батьки розширюють свій педагогічний кругозір. У цей час у них на основі отриманих спеціальних знань активно виробляються виховні вміння і навички, вдосконалюється майстерність. Важливий шлях розвитку пе-дагогічної культури – самоосвіта, що вклю-чає і самостійне читання спеціальної літера-тури, і розвивається педагогічне мислення батьків. Але основне навантаження припа-дає на педагогічну освіту, що сприяє підви-щенню рівня педагогічної культури батьків. У даний час цією діяльністю успішно за-ймаються різні соціальні інститути, хоча зага-льноосвітні установи як і раніше залишаються одним з найважливіших джерел, що забезпечу-ють виховний процес. Однак, як показує дослі-дний досвід, особливе значення в розробці пе-рспективних форм взаємодії з сім'єю (в тому числі формування педагогічної культури бать-ків) мають установи додаткової освіти. 
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Жаровцева Т., Каразоглю (Гедил) Фатьма. Педагогическая культура родителей:  
историко-теоретический аспект 

В статье рассматривается теоретическая сущность и особенности понятия «педагогическая 
культура родителей», проанализированы и обоснованно взгляды и научные подходы учених к содер-
жательной и воспитательной составляющей этого понятия. Рассмотрены следующие компонен-
ты: гносеологический, операционный, аксиологический. креативный компоненты. Проведен научно-
теоретический анализ содержательных воздействий компонентов на процесс подготовки педаго-
гов к взаимодействию с семьями дошкольников. 

Ключевые  слова :  культура, педагогическая культура, педагог. взаимодействие, родители, 
ребенок, воспитание, семья, общественная среда.  

Zharovtseva T., Karazohliu (Hedil) Fatma. Pedagogical culture of parents: historical and theo-
retical aspects 

In the article the theoretical essence and the features of the concept “parents’ pedagogical culture” have 
been analyzed. The views and students’ scientific approaches to the content and educational component of 
this concept have been grounded. Pedagogical culture is a part of general culture, in which the spiritual and 
material values of education and upbringing, as well as the ways of creative activity, which is necessary for 
the historical process of generation change, socialization of an individual, the realization of educational 
processes, have been fully reflected. The following components have been considered, namely: epistemologi-
cal, operational, axiological and the creative one. According to the epistemological component of parents’ 
culture, parents should have knowledge of sociology, physiology, child psychology, and the knowledge about 
the aims, means, methods and the results of pedagogical activity. According to the operating component, 
parents should have certain skills, which allow applying methods of education. The axiological component 
shows parents’ love to children and the significance of parenthood for them. The creative component of par-
ents’ pedagogical culture is based on the creative use of their existing knowledge and skills in educational 
activities. The level of pedagogical culture (regardless of the moment of historical development) is directly 
dependent on the level of education, the wealth of a family life experience, social orientation of an individ-
ual, the system of values of an individual, parents’ personal characteristics and it is also closely related to 
their educational aims and aspirations, namely: child’s physical development, moral development, prepara-
tion for future work and life. The important way of development of pedagogical culture is self-education, 
which includes reading the special literature, and broadening of parents’ pedagogical thinking. But the 
main onus is laid on pedagogical education, which contributes to raising the level of parents’ pedagogical 
culture. A scientific and theoretical analysis of the effects of the components’ content on the process of train-
ing teachers for interaction with families of preschool children has been carried out. 

Key  words:  culture, pedagogical culture, preschool teacher, interaction, parents, child, upbringing, 
family, education.  Стаття надійшла до редколегії 04.09.2017  
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  
ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У МОНГОЛІЇ 

 

У статті розглядаються протиріччя у підвищенні кваліфікації, і також недоліки і проблеми у 
підготовці і підвищенні кваліфікації викладачів та їх вирішення. Метою даної статті є визначення 
сучасних тенденцій та обґрунтування необхідності підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у 
Монголії, розкрито протиріччя у підвищенні кваліфікації та шляхи удосконалення процесу підгото-
вки викладачів. 

Ключові  слова :  Монголія, педагогічні кадри, підвищення кваліфікації, учитель, освітні про-
грами. Розвиток кадрового потенціалу освіти, як підкреслюють монгольські вчені, це осно-ва модернізації та розвитку освіти. При цьо-му виділяються дві основні стадії: по-перше, підготовка педагогічних кадрів і, по-друге, підвищення їх кваліфікації Значущість кож-ної з цих рівноцінна. Концепція «безперерв-ної освіти» стає актуальною і для країн, що розвиваються, в тому числі країн колишньо-го соціалістичного табору, що встали на шлях модернізації системи освіти. В останні кілька десятиліть в галузі освіти в Монголії ведуться різноспрямовані дослі-дження: Н. Бегз, Б. Даваасурен, Ч. Дашдаваа, Ч. Дондог, Т. Жам'янжав, Т. Машлай, Г. Наваан-намжіл, Ш. Нацагдоржа, О. Пурев, Б. Самбуу, Д. Сероджа, Ш. Шагдар, Л. Шагдарсурен, Б. Ші-рендев і ін. (з історії освіти), Ц. Бужідмаа, Н. Хавх, Б.Чулуундорж і ін. (з філософії освіти), Т. Арслан, С. Батхуяг, Д. Ванчігсурен, Ж. Даваа, Д. Дашхуу, Ц. Дорж, Б. Жадамбаа і Н. Жадамбаа, Н. Нергуй, Я. Хшпігт і ін. (з теорії навчання), Ц. Гелегжамц і ін. (правові проблеми освіти), Д. Бадарч, Г. Батхурел, Ц. Ганбат, Б. Туяа, О. Мя-гмар і ін. (проблеми вищої освіти), Б. Бехтур, Р. Банда, X. Генденжамц, Л. Жамц, С. Ламбаа, Г. Лхагвасурен, Ж. Нарантуяа, Ц.Няндаг, Ц. Це-веен, Г. Церендорж, Л. Чойбалсан, Д. Ерденечу-луун (професійна освіта). 

Труднощі і проблеми сучасної системи під-готовки та підвищення кваліфікації педагогіч-них кадрів Монголії успадковані з недавнього історичного минулого. Сьогодні у справі підго-товки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів як і раніше існують проблеми, пов'язані з різними причинами. В умовах модернізації освіти в Монголії ще гостріше позначаються такі протиріччя у підвищенні кваліфікації:  
– між зростаючими вимогами навчальних закладах до діяльності педагога і відста-ванням у професіоналізмі в контексті підвищення кваліфікації;  
– між традиційними формами та необхід-ністю створення нових форм, структур підвищення кваліфікації з урахуванням умов субрегіону, муніципалітетів, навча-льних закладів та потреб слухачів;  
– між необхідністю виконання норматив-них вимог підвищення кваліфікації педа-гогів і відсутністю сучасних науково об-грунтованих моделей, технологій безпе-рервного підвищення кваліфікації.  Пи-тання з проблеми підготовки та підви-щення кваліфікації педагогічних кадрів в Монголії найшли відображення в роботах А. Цанжіда, Ч. Лхагважава, Б. Дамдінсуре-на, Б. Жадамба, Ц. Батсуурь, С. Тогміда, Б. Бадамжава та інших.  Так А. Цанжід, Ч. Лхагважав, Б. Дамдінсу-рен відзначають, що в освіті Монголії спосте-
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рігаються такі недоліки у підготовці і підви-щенні кваліфікації викладачів, як: 
– Система підготовки викладача, зміст і методика навчання в системі підвищен-ня кваліфікації в цілому поки що не за-знали необхідних модернізаційних змін. 
– Праця викладачів та педагогічних праців-ників залишається низькозплачуваними і тому не має належного соціального стату-су; крім того, педагогічні працівники ма-ють слабку соціальну захищеність. 
– Недостатньо фінансових ресурсів, необ-хідних для повноцінної реалізації освітніх програм і для забезпечення повноцінної і незалежної професійної діяльності вузів-ських викладачів та шкільних вчителів. 
– Викладачі недостатньо володіють інозе-мними мовами, особливо англійською, при цьому не видно прогресу і в якості навчання інших мов. Дещо інший перелік проблем підготовки та підвищення кваліфікації вчителів початко-вої та середньої освіти в Монголії призводить сучасна монгольська дослідник Б. Бадамжав: 
– Незважаючи на реальний стан сус-пільства почалися процеси модернізації в освіті, поки ще не створено програмно-методичне забезпечення для підготовки та підвищення кваліфікації вчителів, що враховує зазначені процеси і забезпечу-ють підготовку вчителя до роботи в умовах модернізації освіти. 
– Відсутня система підвищення кваліфіка-ції професорсько-викладацького складу педагогічних вузів. 
– Об'єднання спеціальностей підготовки (при навчанні за кількома спеціальнос-тями) не завжди є раціональними; відсу-тні стандарти підготовки вчителя за подвійними спеціальностями. 
– Не сформовано механізм перепідготов-ки вчителів, що дозволяє змінити спе-ціальність. 
– Недостатня якість вступників до педаго-гічних вузів. 
– Не еквівалентне гендерне співвідношен-ня студентів педвузів майбутніх вчителів. Не створені адекватні механізми стиму-лювання педагогічної праці. Як показав проведений нами аналіз, на сьогодні в освіті Монголії існують такі про-блеми в галузі підвищення кваліфікації педа-гогічних кадрів: 
Недостатнє державне фінансування. 
Відсутність сучасного підходу в управ-лінні системою і окремими установами підви-

щення кваліфікації педагогів. Нова освітня по-літика, заснована на принципах децентраліза-ції управління, гуманізації і демократизації навчання, позбавила систему звичних механіз-мів управління і вперше поставила завдання переходу від інструктивно-інформаційного навчання до задоволення освітніх запитів слу-хачів. Проте, до тепер не визначалися стратегі-чні цілі і завдання діяльності системи підви-щення кваліфікації; немає концептуальної та організаційно-діяльнісної межі – комплексної програми, яка визначає загальну політику в системі підвищення кваліфікації. Діяльність установ формально входять в систему, за свої-ми цінностями, цілями, змістом і формами освіти, по суті, неузгоджені. Недостатня розро-бленість цільового компонента підвищення кваліфікації вчителя, критеріїв оцінки ефекти-вності підвищення кваліфікації.  
Відсутність логічного безперервного 

зв'язку між підготовкою педагогічних кад-рів у вишах і підвищенням їхньої кваліфіка-ції, що суперечить ідеї безперервної освіти. Зміст програм підготовки та програм підви-щення кваліфікації часом неможливо відріз-нити. Спостерігається і внутрішня невідпові-дність теоретичної та практичної підготовки педагогів стратегії безперервної освіти. 
Недостатне кількісне охоплення педа-

гогічних кадрів системою підвищення квалі-фікації. У результаті дослідження педагогічних працівників, проведеного в 1999 р., виявлено, що кількість педагогів, реально підвищують свою кваліфікацію, явно недостатньо, а робота навчально-методичних секцій (об'єднань) ве-деться недостатньо суттево. Виявлено також, що більшість вчителів, які брали участь у дос-лідженні, не бачать для себе реальних можли-востей підвищення кваліфікаціі. 
У змісті програм підвищення кваліфіка-

ції не відображаються реальні потреби 
шкіл і дошкільних закладів, а також самих педагогів за відсутністю зв'язку між педагогіч-ними університетами та інститутами, з одного боку, і школами і дитячими садами, з іншого. У наявності уніфікація змісту і форм підвищення кваліфікації вчителів різних спеціальностей, кваліфікації, досвіду роботи. Відсутня гнуч-кість в організації, у педагога немає можливос-ті самостійно формувати індивідуальну освіт-ню програму. У ряді випадків ігноруються су-часні комунікативні, інформаційні технології. 
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Організація та проходження кваліфікації ма-ють інколи формальний характер. 
Вплив традиційних форм підвищення 

кваліфікації на подальший професійний розвиток і самоосвіта вчителів виявляється недостатніми. Це відбувається внаслідок то-го, що навчання здійснюється в ході підви-щення кваліфікації: одноразове (подальше його продовження відсутне); має компенса-ційний характер;  має репродуктивний і не-проектний характер;  не містить практичних елементів, пов'язаних з реальною педагогіч-ною діяльністю вчителя в школі; пов'язано з потребами самого організатора та індивідуа-льної професійної діяльності вчителя і не пов'язано з більш широкими потребами мо-дернізації середньої школи і освіти в цілому і, більш того, не відповідає сучасній соціоку-льтурній ситуації; не враховує особливості окремих шкіл, в яких працюють педагоги; не завершується оцінюванням результатів, до-сягнутих у процесі підвищення кваліфікації.  Незважаючи на достатність нормативно-правового забезпечення безперервного про-фесійного розвитку педагогічних кадрів, по-ки ще не створені оптимальні механізми 
стимулювання професійного розвитку пе-
дагогів (включаючи механізми забезпечен-ня навчально-методичними, інформаційни-ми, тимчасовими ресурсами) та підтримки їх творчої ініціативи. Повністю відсутній зв'я-зок і взаємозалежність між підвищенням кваліфікації та рівнем оплати праці виклада-цького, можливостям кар'єрного зростання.  

Слабке кадрове забезпечення системи підвищення кваліфікації щодо підбору кад-рів, їх підготовки, розстановки, професійного вдосконалення. Епізодичність і безсистем-ність у залученні вчителів – новаторів до ро-боти з підвищенням кваліфікації вчителя. Одним з наочних результатів недостат-ньої якості діяльності системи підвищення кваліфікації вчителів виступає незатребува-ність монгольськими вчителями освітніх по-слуг, пропонованих сьогодні закладами під-вищення кваліфікації. Ці проблеми несприятливо впливають на систему підвищення кваліфікації в цілому, на діяльність конкретних установ та структур-них підрозділів цих установ зокрема.  Разом з тим продовжуються процеси реформування освіти, розробки та апробації нових освітніх 

моделей, пошуку нових концептуальних під-ходів до побудови системи підвищення квалі-фікації педагогів (додаткового педагогічної освіти), які повинні забезпечити системі осві-ти цілісність, системність та ефективність. Для вирішення цих проблем, на наш пог-ляд, потрібні рішення наступних першочер-гових завдань. А саме: підвищення результа-тивності курсів підвищення кваліфікації  педагогічних кадрів, проявом чого повинні стати стабільні, високі результати роботи освітніх установ, їх зростаючий авторитет у населення міста, села.  Активна участь інсти-тутів підвищення кваліфікації у підготовці вчителів до участі у проведенні дослідження щодо оновлення структури і змісту освіти. Оволодіння кожним учителем, керівником основами теорії особистісно-орієнтованого навчання і виховання, методикою її застосу-вання у практичній діяльності; систематич-не ознайомлення вчителів, керівників з су-часними здоров'язберігаючими педагогічни-ми, інформаційними технологіями, оволодін-ня практичними навичками щодо їх викори-стання, стимулювання самоосвіти. Ведучими змістовними напрямами (моду-лями) підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, як показує аналіз запитів практики, повинні стати наступні: розробка та впрова-дження нових методів, педагогічних техноло-гій навчання і виховання; соціалізація особис-тості студента та його професійне самовизна-чення; духовно-моральне виховання і самороз-виток особистості студента; психолого-педаго-гічна діагностика та управління якістю на-вчання і виховання. Основні труднощі і проблеми сучасного стану системи підвищення кваліфікації педа-гогічних кадрів в Монголії такі: недостат-ність фінансових ресурсів, необхідних для повноцінного функціонування системи під-вищення кваліфікації педагогічних кадрів в нових умовах; відсутність сучасного підходу в управлінні системою підвищення кваліфі-кації педагогів; відсутність безперервності і наступності між підготовкою педагогічних кадрів у вишах і підвищенням їх кваліфікації; недостатній кількісний охоплення педагогіч-них кадрів системою підвищення кваліфіка-ції; уніфікація змісту і форм підвищення ква-ліфікації вчителів різних спеціальностей, кваліфікації, досвіду роботи; слабке кадрове 
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забезпечення системи підвищення кваліфі-кації; недостатній вплив традиційних форм підвищення кваліфікації на подальший про-фесійний розвиток і самоосвіта вчителів; ві-дсутність механізмів стимулювання профе-
сійного розвитку педагогів, пов'язаних з під-вищенням їх кваліфікації; відсутність орієн-тації на сучасні освітні технології в системі підвищення кваліфікації (як у змісті, так і в організації навчання педагогічних кадрів).  
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Жаровцева Т., Тербиш Б. Современные проблемы повышения квалификации педагоги-
ческих кадров в Монголии 

В статье рассматриваются противоречия в повышении квалификации и также недостатки 
и проблемы в подготовке и повышении квалификации преподавателей и их решения. Целью данной 
статьи является определение современных тенденций и обоснование необходимости повышения 
квалификации педагогических кадров в Монголии, раскрыто противоречие в повышении квалифи-
кации и пути совершенствования процесса подготовки педагогов. 

Ключевие  слова :  Монголия, педагогические кадры, повышение квалификации, учитель, обра-
зовательные программы. 

 

Zharovtseva T., Terbish B. Modern problems of improving qualification of pedagogical staff in 
Mongolia 

The article deals with contradictions in the development of qualifications, as well as shortcomings and prob-
lems in the preparation and improvement of teachers' qualifications and their solution. The purpose of this arti-
cle is to identify current trends and justify the need to improve the skills of teaching staff in Mongolia, reveals 
contradictions in the improvement of qualifications and ways to improve the training of teachers. In the context 
of the modernization of education in Mongolia, the following contradictions in the development of qualifications 
are even more pronounced: between the increasing requirements of educational institutions to the activities of 
the teacher and the lack of professionalism in the context of training; between traditional forms and the need to 
create new forms and structures of qualification development taking into account the conditions of the sub-
region, municipalities, educational institutions and the needs of students; between the need to implement the 
regulatory requirements for the improvement of teachers' qualifications and the lack of modern science-based 
models, technologies for continuous improvement of professional skills. The main difficulties and problems of the 
current state of the system of professional development of teaching staff in Mongolia are as follows: insufficiency 
of financial resources necessary for the proper functioning of the system of professional development of peda-
gogical staff in the new conditions; lack of a modern approach in the management of teacher training system; 
the lack of continuity and continuity between the training of pedagogical staff in higher education and the im-
provement of their qualifications; insufficient quantitative coverage of pedagogical staff by the advanced train-
ing system; unification of content and forms of advanced training of teachers of different specialties, qualifica-
tions, work experience; weak staffing training system; insufficient influence of traditional forms of advanced 
training on the further professional development and self-education of teachers; lack of mechanisms for stimu-
lating the professional development of teachers associated with the improvement of their qualifications; lack of 
orientation to modern educational technologies in the system of advanced training. 

Key  words:  Mongolia, pedagogical staff, advanced training, teacher, educational programs. Стаття надійшла до редколегії 04.09.2017 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОЕКТНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ  

У статті розглядаються основні підходи науковців до визначення змісту поняття «навчальна 
проектна діяльність»; розкрито сутність, визначальні ознаки навчання такого виду та охаракте-
ризовано важливість використання проектної діяльності для формування самостійності, комуні-
кабельності, креативності та інших якостей учнів основної школи; визначаються завдання та 
фактори успішного впровадження проектної діяльності;  з'ясовано мету, принципи, завдання та 
функції упровадження, вимоги до організації навчальної проектної діяльності у навчальному за-
кладі для виховання конкурентоздатної, творчої особистості, спроможної до самовизначення, са-
мореалізації та самовдосконалення. 

Ключові  слова :  навчальна проектна діяльність, проект, індивідуальний досвід проектної діяль-
ності учня, основний зміст навчальної проектної діяльності, учень основної школи, самореалізація. Сучасна нова українська школа – це шко-ла, в якій виховують компетентну особис-тість, яка не лише володіє знаннями, високи-ми моральними якостями, а здатна самостій-но, нестандартно, креативно діяти в різнома-нітних життєвих ситуаціях, застосовуючи свої знання, досвід і беручи на себе відпові-дальність за власну діяльність. У Концепції «Нової Української школи» зазначено: «Потужну державу і конкурентну економіку забезпечить згуртована спільнота творчих людей, відповідальних громадян, активних і підприємливих. Саме таких повинна готува-ти середня школа України» [7]. Однією з ефе-ктивних умов досягнення мети сучасного виховання – розвитку конкурентоздатної, творчої особистості, спроможної до самовиз-начення, самореалізації та самовдосконален-ня – є залучення учнів до проектної діяльно-сті. Великі можливості у вирішенні цього за-вдання забезпечує застосування навчальної проектної діяльності у навчальних закладах. Зрештою, уміти створювати, реалізувати чи брати участь у проектах – вагома життєва компетентність особистості, основи якої мо-жливо оптимально сформувати й розвинути в умовах навчання особистості в загальноос-вітньому навчальному закладі. Мета представленої публікації – проана-лізувати різні підходи до сутності поняття 

«навчальна проектна діяльність», визначити ознаки, мету, принципи, завдання та функції навчальної проектної діяльності учнів осно-вної школи, як важливої умови становлення особистості у суспільстві. Теоретичні засади проектної діяльності розкриваються у дослідженнях В. Гузєєва, О. Коберника, Н. Матяш, О. Пєхоти, Є. Полат, В. Радіонова, В. Слободченкова, С. Сисоєвої, І. Шендрик та ін. Актуальні проблеми органі-зації проектної діяльності стали предметом дисертаційних досліджень останніх років: С. Ізбаш «Проектна діяльність як фактор со-ціально-професійної адаптації студентів пе-дагогічного університету», М. Пелагейченко «Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до організації проектної діяльності учнів основної школи», О. Зосименко «Орга-нізація проектної діяльності майбутніх педа-гогів у процесі вивчення педагогічних дисци-плін» та інших. Зміст і значення проектної діяльності розглянуто у публікаціях А. Вдо-виченко, А. Касперського, О. Коберника, В. Сидоренка, А. Терещука, Л. Хоменко та ін-ших науковців.  У сучасних наукових педагогічних джере-лах можна зустріти різні терміни для позна-чення навчальної проектної діяльнос-ті: «метод навчальних проектів», «учнівсь-кий проект», «метод проектів», «проектна 
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технологія», «проектна діяльність», «проект-на навчальна діяльність», «проектна освіта», «проектне навчання», «проектне вихован-ня», «проектування», які формують науко-вий контекст теорії зазначеного навчання. Так, в «Українському педагогічному словни-ку» використовується поняття «метод проек-тів», який визначено як «організацію навчан-ня, за якою учні набувають знань і навичок у процесі планування й виконання практичних завдань – проектів» [3, 205]. У словнику із професійної освіти подано тлумачення по-нять «проект» як план, задум, «проек-тування» («створення  проекту») як прото-тип, прообраз передбачуваного або можливо-го об’єкта (стану) та «метод проектів» як за-снована на прагматичній педагогіці форма організації навчання, яка полягає в тому, що учні самі намічають собі певні практичні за-вдання (проекти) і в процесі їх виконання здобувають знання і набувають навичок [11]. Науковці А. Кіктенко, О. Любарська, О. Пєхота [8] використовують поняття «нав-чальне проектування», «проектна техноло-гія», «метод проектів». На думку дидактів, у навчально-виховному процесі загальноосвіт-нього навчального закладу має вияв техно-логія проектування, що «передбачає розв’я-зання учнем або групою учнів якої-небудь проблеми, яка передбачає, з одного боку, ви-користання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого – інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, твор-чості» [8, 150]. Автори наголошують, що ре-зультати виконання проектів повинні бути «відчутними»: якщо  розв’язувалася теорети-чна проблема, то має бути знайдене її конк-ретне вирішення, якщо практична – певний результат, готовий до впровадження. Окрім цього, зазначають дослідники, «навчальне проектування орієнтоване, перш за все, на самостійну – індивідуальну, парну або групо-ву – роботу, яку учні виконують упродовж визначеного часу» [8, 150]. Тому сутність проектної діяльності вчені вбачають у сти-мулюванні учнів до вирішення певних про-блем, що передбачає володіння необхідними знаннями (здобуття їх за необхідності), та на основі проектної діяльності розв’язання од-нієї або низки проблем, а також демонстрації 

практичного застосування здобутих знань і набутих умінь, а мету навчальної проектної діяльності – у створенні педагогом таких умов освітнього простору, за яких його ре-зультатом є індивідуальний досвід проект-ної діяльності учня. Важливими, на думку науковців, є за-вдання впровадження проектної діяльності, а саме: 
– навчити учнів здобувати знання самос-тійно, вміти застосовувати  їх для роз-в’язання нових пізнавальних і практич-них завдань; 
– сприяти учневі у набутті комунікатив-них навичок, тобто здатності працювати у різноманітних групах, виконуючи всі-лякі соціальні ролі; 
– розширити коло спілкування дітей, зна-йомство з іншими культурами, різними точками зору на одну проблему; 
– сформувати у школярів уміння користу-ватися дослідницькими прийомам: зби-рати необхідну інформацію, вміти її ана-лізувати з різних точок зору, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки [8]. Є. Полат, як провідний розробник теорії проектної діяльності, використовує поняття «метод проектів», сутність якого трактує як спосіб досягнення дидактичної мети на ос-нові детальної розробки проблеми (техно-логії), яка мусить завершитись цілком реаль-ним, відчутним практичним результатом [10]. А. Пуліна вважає роботу учнів над розро-бленням проектів методом навчання, який заснований на постановці соціально вагомої мети та її практичному досягненні. «На від-міну від проектування, проект як метод не пов'язаний із конкретним змістом і може бу-ти використаний у вивченні будь-якого пре-дмета, а також міжпредметного курсу»  [12, 140]. Науковець А. Цимбалару наголошує, що в педагогічній науці виокремлюють три на-прями тлумачення терміна «проект». «По-перше,  як попередній, приблизний текст по-вного документа (проект програми тощо). Так, Л. Гур’є визначає проект як змістовно обґрунтовану і документально оформлену ініціативу, спрямовану на досягнення освіт-ніх цілей у межах певного часу. По-друге, під проектом розуміють певну акцію, сукупність 
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заходів, що мають спільну програму, перед-бачають цілеспрямовану діяльність, органі-заційну форму тощо (видавничий проект, телевізійний проект). По-третє, проект ви-значають як завершений цикл продуктивної діяльності (колективної, групової, індивідуа-льної тощо), як форму побудови спільної ці-леспрямованої діяльності людей». Таке розу-міння проекту, зазначає дослідниця, спричи-нило виокремлення певних етапів його  розвитку: фазу проектування, технологічну фазу (здійснення) і рефлексивну фазу (під-биття підсумків – оцінювання результату, ук-ладання висновків). Тому науковець доходить висновку, що сутність поняття «проект» трак-тують у двох важливих аспектах: по-перше, як результат діяльності – отриманий продукт (продуктивний аспект), по-друге, як іннова-ційну форму організації спільної діяльності, спрямованої на досягнення певного результа-ту (діяльнісний аспект) – та визначає катего-рію «проект» як «систему реалізації спланова-них послідовних дій, спрямованих на досяг-нення певного передбаченого результату». Поняття «проектування» автор тлумачить як «організовану систему взаємопов’язаних ви-дів діяльності, що має на меті отримання кін-цевого продукту»; як «особливий тип інтелек-туальної діяльності, суттєвою рисою якої є перспективне орієнтування, практична спря-мованість дослідження, процес створення проекту – прототипу, прообразу передбачено-го або можливого об’єкта, спеціальна, концеп-туально обґрунтована і технологічно забезпе-чена діяльність зі створення образу бажаної майбутньої системи» [9]. Приєднуємося до думки І. Єрмакова, який вважає, що важливим сутнісним показ-ником в умовах проектної навчальної діяль-ності є докорінна зміна у відносинах «учитель – учень», а саме: 
– учень визначає мету діяльності – учи-тель допомагає йому в цьому; 
– учень відкриває нові знання – учитель рекомендує джерела знань; 
– учень експериментує – учитель розкри-ває можливі форми і методи експериме-нту, допомагає організувати пізнаваль-но-практичну продуктивну діяльність; 
– учень обирає – учитель сприяє прогно-зуванню результату вибору; 

– учень активний – учитель створює умо-ви для розвитку активності; 
– учень – суб’єкт навчання, учитель – партнер; 
– учень відповідає за результати своєї дія-льності – учитель допомагає оцінити отримані результати і виявити способи вдосконалення діяльності [4].  Отже, специфіка навчальної проектної діяльності, доходить висновку науковець, полягає насамперед у активній діяльності та розвитку учня та у зміні суб’єктно-об’єктних відносин у процесі навчання і виховання. Досить змістовний аналіз підходів до ви-значення змісту поняття «проект» подано у дисертаційному дослідження С. Ізбаш [9]. Проект розглядається як сукупність певних дій, документів, план, задум реалізації май-бутньої діяльності.  А. Самохіна як суттєві ознаки навчальної проектної діяльності визначає такі її харак-теристики: 
– проект – це цілісна діяльність, вона не може бути незавершеною, оскільки оці-нюється кінцевий результат; 
– проект – складна та різноманітна діяль-ність; 
– обов’язковою у проектній діяльності є її реальна практична складова, а практика є системоутворювальним компонентом розвитку життєвої компетентності учнів; 
– проектна діяльність ґрунтується на ак-тивній соціальній дії у вирішенні життє-во значимої проблеми [12]. М. Горчакова-Сибірська, І. Колєсникова в розробленнях методологічних і теоретичних основ проектної діяльності в освітній галузі також послуговуються поняттями «проект», «навчальний проект», «проектування» «проектна діяльність» [4]. Важливим, на на-шу думку, є визначення науковцями принци-пів проектної діяльності, які є такими: 
– принцип прогностичності, що зумовле-ний самою природою проектування, зо-рієнтованою на майбутній стан об’єкта; 
– принцип покроковості. Сутність проект-ної діяльності зумовлює поступовий пе-рехід від проектного задуму до форму-вання образу мети та образу діяльності, потім – до програми діяльності та її реа-лізації. При цьому кожна наступна дія залежить від результатів передньої; 
– принцип унормованості передбачає обо-в’язковість проходження всіх етапів створення проекту; 
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– принцип зворотного зв’язку  потребує одержання інформації про кожну проек-тну дію, визначення її результативності та коригування діяльності за потреби; 
– принцип продуктивності – в основі про-ектної діяльності – прагматичність, оскі-льки така діяльність зорієнтована на одержання результату, що має приклад-не значення; 
– принцип культурної аналогії означає, що результати проектування повинні відповідати певним культурним зраз-кам; 
– принцип саморозвитку передбачає роз-виток суб’єкта проектування (в нашому випадку – учня) в активній діяльності для досягнення спланованої мети. Дослідниками визначено також основ-ні функції проектної діяльності – дослідни-цька, аналітична, прогностична, перетворю-вальна, унормувальна, конструктивна. Автори трактують сучасну навчальну проектну діяльність як організаційну форму роботи, що реалізується у спільній (навчально-пізнавальній, дослідницькій, іг-ровій) діяльності учнів, характеризується партнерськими відносинами, спрямованістю на вирішення проблем, значимих для учас-ників проекту, загальною метою та узгодже-ними способами діяльності. Сучасний навчальний проект, вважають І. Колєсникова та М. Горчакова-Сибірська, поєднує в собі освітні можливості й дослі-дження, і експерименту. При цьому, для пе-дагога основним змістом навчального проек-тування є зміни учня (нові знання, вміння, навички, ставлення) на основі проектної дія-льності, а для школярів – самостійна реаліза-ція проекту.   Науковцями також визначено вимоги до організації навчальної проектної діяльності: 1. Наявність значущої в дослідницькому плані проблеми, що потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку. 2. Самостійна діяльність учнів. Вона мо-же бути груповою, парною чи індивідуаль-ною. 3. Використання дослідницьких методів. 4. Структурування змістової частини прое-кту із зазначенням поетапних результатів. 5. Проектна діяльність завершується ре-альним практичним результатом. Матеріали 

дослідження оформляються у вигляді альбо-му, збірника, плану-карти, фільму, виставки, путівника тощо. 6. Обов'язковим є публічний захист прое-кту (презентація). 7. За підсумками роботи здійснюється ґрунтовний аналіз проектних дій та виготов-леного продукту. Якщо потрібно, пропону-ються корективи, дається оцінка, формують-ся пропозиції та рекомендації щодо можли-вого використання проектного продукту. Таким чином, на основі аналізу науково-методичної літератури сутності поняття «навчальна проектна діяльність», доходимо низки висновків. Ураховуючи трактування сутності роботи учнів над навчальними проектами, зміст ви-значень понять «метод навчання», «форми організації навчання», для позначення навча-льної діяльності учнів зі створення проектів вважаємо більш умотивованими і прийнят-ними категорію «навчальна проектна діяль-ність учнів», оскільки такий вид навчальної діяльності, як і в умовах упровадження будь-якої педагогічної технології, передбачає спі-льну педагогічну діяльність із проектування, організації і проведення навчального проце-су, застосування різних методів і прийомів навчання, видів навчально-пізнавальної дія-льності та має виразне спрямування на одер-жання кінцевого результату – розвиток пев-них компетентностей учня у процесі навчаль-ної діяльності та створення проекту як ре-зультату такої діяльності. Отже, навчальна проектна діяльність це як модель навчально-пізнавальної самостійної діяльності учнів (репродуктивної, дослідницької, творчої або комбінованої) із планування, організації дія-льності та створення певного виду проекту, що здійснюється під керуванням учителя (безпосереднім або опосередкованим) в умо-вах вивчення певного навчального предмета (навчальних предметів) та має спрямування на засвоєння навчального матеріалу і розви-ток компетентностей учнів. Методологічною основою навчальної про-ектної діяльності є загальнодидактичні прин-ципи та ті, що притаманні саме такому виду навчальної діяльності, – прогностичності, по-кроковності, унормованості, зворотнього 
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зв’язку, продуктивності, культурної аналогії, саморозвитку. Провідними функціями упровадження на-вчальної проектної діяльності визначено дос-лідницьку, аналітичну, прогностичну, перетво-рювальну, унормувальну, конструктивну. Ознаками навчальної проектної діяльно-сті є такі показники: здобуття нових знань, набуття вмінь на основі самостійної діяльно-сті; навчання в дії; застосування різноманіт-них методів навчання, способів і видів діяль-ності; використання різноманітних засобів; планування діяльності в реальних обстави-нах; вільний вибір та врахування інтересів; практична (репродуктивна, дослідницька, творча) діяльність. Навчальна проектна діяльність передба-чає створення  продукту –навчального прое-

кту, який трактуємо як самостійно розробле-ний чи виготовлений продукт навчальної діяльності учня (учнів), що визначається су-б'єктивною чи об’єктивною новизною, вико-наний в умовах керування й консультування вчителя.  Ролі вчителя у навчальній проектній дія-льності визначаємо як такі: демократ, гума-ніст, проектувальник, організатор, коорди-натор, фасилітатор, консультант, партнер, наставник, «вічний двигун», вихователь.  Навчальна проектна діяльність створює умови для творчої самореалізації учнів, сприяє розвитку їх інтелектуальних здібнос-тей, самостійності, відповідальності, умінню планувати, приймати рішення, оцінювати результати. 
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Жозе да Коста А. А. Теоретические основы учебной проектной деятельности учащихся 
основной школы  

В статье рассматриваются основные подходы ученых к определению содержания понятия 
«учебная проектная деятельность»; раскрыта сущность, определяющие признаки обучения тако-
го вида и охарактеризованы важность использования проектной деятельности для формирова-
ния самостоятельности, коммуникабельности, креативности и других качеств учащихся основ-
ной школы; определяются задачи и факторы успешного внедрения проектной деятельности; вы-
яснено цель, принципы, задачи и функции внедрения, требования к организации учебной проектной 
деятельности в учебном заведении для воспитания конкурентоспособной, творческой личности, 
способной к самоопределению, самореализации и самосовершенствования. 

Ключевые  слова :  учебная проектная деятельность, проект, индивидуальный опыт проект-
ной деятельности ученика, основное содержание учебной проектной деятельности, ученик основ-
ной школы, самореализация. 

 

Josе da Costa G. Theoretical Foundations of Educational Project Activity of Secondary School 
Students 

In today's society, the most acute problem is the preparation of the younger generation for real living 
conditions. At the present stage of education development, preference is given to updating the educational 
process, which must be social and personal at the same time. Therefore, particular attention is paid to rede-
fining the organization and content of the educational process of the modern school on the basis of innova-
tive technologies. One of the effective conditions for achieving the goal of modern education – the develop-
ment of a competitive, creative person capable of self-determination, self-realization and self-
improvement – is to attract students to the project activity. The project activity is considered in the article 
as a factor in the development of students in creative thinking, the formation of autonomy, creativity and 
sociability, as an important condition for the formation of the individual in the space of existence. The arti-
cle analyzes the main approaches of scientists to the definition of the content of the concept of «educational 
project activity»; the essence, defining signs of teaching of this kind are disclosed and the importance of us-
ing the project activity for the formation of autonomy, sociability, creativity and other qualities of pupils of 
the main school is described; the tasks and factors for the successful implementation of the project activity 
are determined; the purpose, principles, tasks and functions of introduction, requirements for organization 
of educational project activity in an educational institution for the education of a competitive, creative per-
son capable of self-determination, self-realization and self-improvement are determined; it has been proved 
that the project activity in competence-oriented education provides the opportunity to acquire relevant ex-
perience and skills, which is a tool that creates unique prerequisites for the development of key competen-
cies (social, multicultural, informational, communicative, etc.) and individual autonomy in the comprehen-
sion of new ones. 

Key  words:  educational project activity, project, individual experience of the project activity of the 
student, the main content of the educational project activity, the pupil of the main school, self-realization. Стаття надійшла до редколегії 17.09.2017 
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ЗМІСТОВА СУТНІСТЬ ЗДАТНОСТІ ДО САМОКОНТРОЛЮ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ 

 
У межах даної статті розглянуто сутність та зміст здатності до самоконтролю студентів 

факультетів мистецтв педагогічних університетів. Розглянуто самоконтроль як усвідомлений 
процес концентрації  музичного слуху, уваги, регуляція виконавської діяльності у відповідності із 
завданнями художньої інтерпретації музичних творів. Здатність майбутніх учителів музики до 
здійснення самоконтролю в процесі фортепіанної навчально-виконавської підготовки крім набут-
тя студентами фахових знань і вмінь, включає формування таких особистісних рис як самостій-
ність думок та дій, а також творче й ініціативне ставлення до майбутньої фахової діяльності. 

Ключові  слова :  здатність до самоконтролю, майбутній вчитель музичного мистецтва, 
самостійна діяльність, фортепіанна навчально-виконавська підготовка, самооцінювання. 

На сучасному етапі розвитку освіти май-же у всіх вищих школах світу, а також і Украї-ни затвердилась і використовується практи-ка залучення студентів до самоконтролю під час фахового навчання. Це дає можливість викладачу спонукати студентів до здійснен-ня рефлексії, оцінки власних навчальних мо-жливостей і результату навчальної діяльнос-ті, а також самостійного опрацювaння навча-льних вправ спрямованих на самовдоскона-лення. На заняттях викладач, як правило, використовує в цьому процесі різні методич-ні прийоми та методи, що забезпечують сві-доме здійснення студентами самоконтролю. Основною метою мистецької освіти є га-рмонічно і всебічно розвинена особистість майбутнього фахівця, здатного до самостій-ності та самоконтролю як основи їх станов-лення. Адже самоконтроль людини, її регу-ляційний потенціал та механізми управління собою – це проблеми активності, волі, само-регуляції, свободи вибору особистості (В. Афанасьєв, Б. Вульфов, Л. Гримак, Ю. Лисюк, Г. Нікіфоров Л. Спірін, Бай Шаожун та ін.). Саме тому проблема самоконтролю на сучасному етапі все більше стає предметом психолого-педагогічних досліджень. З цієї позиції методологічна основа феномена са-моконтролю є важливою у процесі творчої діяльності майбутнього вчителя музики, 

адже сутнісною ознакою педагогічної діяль-ності творчого рівня є те, що вона завжди пов`язана з особистісним зростанням на ос-нові самоконтролю та самооцінювання. Г. Штельмах розуміє самоконтроль як ус-відомлену діяльність особистості. Основною метою самоконтролю дослідник визначає пе-ревірку студентом результатів власної діяль-ності, та розглядає самоконтроль як систему розумових дій, що відбувається за власною ініціативою на засадах сформованої самооцін-ки і саморегуляції.  «Самоконтроль – усвідом-лювана регуляція людиною своєї поведінки та діяльності для забезпечення відповідності їх результатів поставленим цілям, вимогам, нормам, правилам тощо» [5, 347]. Мета само-контролю полягає в запобіганні помилкових дій чи операцій та виправленні їх. Важливу роль у процесах самоконтролю особистості відіграє самооцінювання. Самоконтроль є та-кож важливим засобом розумового та мораль-ного самовдосконалення особистості. «Само-контроль – усвідомлення й оцінка суб’єктом власних дій, психічних процесів і станів. Само-контроль визначається вимогами суспільства до поведінки людини. Здатність особистості до самоконтролю є одним із показників роз-витку її вольової сфери» [4, 161]. Т. Гризоглазова розглядає самоконтроль як важливу складову самостійної роботи  
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студента-музиканта. «Виконавський самоко-нтроль – це усвідомлений процес концентра-ції музичного слуху, уваги, регуляція вико-навського процесу у відповідності із завдан-ням художньої інтерпретації музичного тво-ру. Педагогу необхідно добитися того, щоб самоконтроль постійно супроводжував музи-чні заняття учнів. Дуже важливо, щоб на всіх етапах роботи над музичним твором: розбір, запам'ятовування, пошук інтерпретації, був присутній самоконтроль [1, 165]. Визначення змістовної сутності самокон-тролю напряму пов’язане з усвідомленням людиною себе в професійній роботі, тобто її зміст стосується й фахової діяльності, й осо-бистості як суб’єкта цієї діяльності. Якщо са-моконтроль формується в життєдіяльності та спілкуванні з навколишніми людьми і є ре-зультатом пізнання себе, своїх дій, психічних якостей тощо, то у професійній діяльності самоконтроль – це проекція всіх структурних елементів означеного феномена на професій-ну діяльність. Виходячи з того, що студент протягом фахового навчання оволодіває на-вичками здійснювати самоконтроль своїх навчальних дій він періодично потребує кон-сультації з боку викладача, що постає однією з форм організації самостійної діяльності. Під час самоконтролю студенти повинні вільно виявляти своє ставлення до результа-тів самостійної діяльності, способів здійс-нення самоконтролю, стосовно мистецьких цінностей, творчого втілення та дослідниць-ких пошуків під час навчальної роботи з да-ними. Г. Падалка вважає важливим вироб-лення у студентів власного ставлення до ми-стецьких, педагогічних, наукових явищ і стверджує, що «догматичні сентенції мають поступитися місцем критичному осмислен-ню, впровадженню багатогранних вимірів оцінювання естетичних закономірностей у процес навчання» [3, 39]. Під час самостійної роботи студентів під контролем викладача важливим постає залучення їх до партнерсь-ко-колегіальних взаємостосунків. Це під час самоконтролю сприяє активізації критично-го судження студентів стосовно навчальних дій, мистецьких явищ. Необхідно зазначити, що кінцевою ме-тою самоконтролю є висловлення особистіс-

тю креативності під час опрацювання даних із використанням набутих фахових знань і вмінь. Визначена навчальна діяльність від-значається специфікою, що полягає в засто-суванні методів, які б справляли опосередко-вану дію, активізуючи творчу енергію студе-нта. Це, на думку Г. Падалки, уможливлюєть-ся завдяки застосуванню таких педагогічних підходів як: бажання створити щось нове, впевненість у своїх силах, виховання уважно-сті і зосередженості на об’єкті творчості для варіантного вирішення навчальної пробле-ми [3, 120–121].  Залучення студентів до самоконтролю здійснюється з метою досягнення результа-тивності фахового навчання. Так викорис-тання проблемно-пошукових методів у цьо-му процесі викликає конфлікти між «знаю» і «не знаю», «прагну» і «не можу виконати», що стимулюють студентів до самостійної роботи з навчальним матеріалом, до прове-дення спостережень, до  аналізу об’єктів, до критичного оцінювання результатів навча-льної діяльності. Ці знання потрібні особис-тості для самопізнання, розв’язання важли-вих навчальних проблем, для використання алгоритму правильних дій під час вироблен-ня стійких фахових умінь. На нашу думку, залучення студентів  до самоконтролю передбачає: використання різноманітних форм і методів організації са-мостійної роботи студентів, що враховують суб'єктивний досвід студентів навчальної роботи з даними; створювати атмосферу за-цікавленості студентом процесом самороз-витку; враховувати, що емоційний відгук студента – запорука результативності проце-су самоконтролю; стимулювати студентів до використання різноманітних способів самос-тійного виконання завдань з використанням критичного мислення; заохочувати прагнен-ня учнів до самостійного оцінювання влас-них навчальних дій, аналізуючи під час само-стійної роботи над навчальним матеріалом різні способи його опрацювання,  відзначати систематичність самостійної діяльності, що сприяє досягненню навчальної мети; ство-рювати педагогічну ситуацію спілкування, що дозволяє кожному студенту, незалежно від індивідуального рівня розвитку виявля-
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ти увагу, ініціативу, активність у способах самоконтролю; обговорювати зі студентами як особисті досягнення під час здійснення самоконтролю, так і виявлені недоліки; які способи хотіли б використовувати система-тично, а що зробити по – іншому; під час за-лучення студентів до самоаналізу спонукати до залучення художніх знань, а також до са-мостійності, оригінальності висловлення ду-мки; оголошуючи термін виконання самос-тійної роботи з використанням самоконтро-лю, слід надавати докладні рекомендації  щодо раціональної організації навчальної діяльності.  У процесі розгляду розвитку здатності майбутніх учителів музики до самоконтролю під час фортепіанної навчально-вико-навської діяльності ми враховували той факт, що формування багатьох властивостей означеної здатності підкоряються загальним законам розвитку особистості. Підґрунтям для виявлення особистістю здатності до са-моконтролю постають її музичні здібності. С. Науменко розглядаючи емоційно-рухову природу музичних здібностей особистості  визначає роль слухового аналізатора, що по-стає лише у сприйманні звуку [2, 18]. Спира-ючись на це можна зазначити, що після того, як сенсорний і руховий чинники під час фор-тепіанної навчальної діяльності набувають сенсорної основи, уможливлюється виявлен-ня студентом самоконтролю над виконан-ням навчальних дій.   Розглядаючи здатність майбутніх учите-лів музики до здійснення самоконтролю ми враховували те, що фортепіанна навчально-виконавська діяльність, крім набуття студе-нтами фахових знань і вмінь, має формувати такі особистісні риси як самостійність думки та дій, а також творче й ініціативне ставлен-ня до майбутньої фахової діяльності. Під час фахової підготовки майбутніх учителів музи-ки має відбуватись цілеспрямований розви-ток певної системи психологічних якостей, що так необхідно для їх подальшої музично-педагогічної діяльності. Ураховуючи це, при обґрунтуванні доці-льності розвитку здатності майбутнього вчителя музики до самоконтролю під час фортепіанної навчально-виконавської діяль-

ності, нами було виокремлено основні векто-ри здатності особистості до самоконтролю, а саме: І вектор – самоорганізація: розуміння організації навчальної діяльності на основі діагностики результатів навчальної діяльно-сті й планування саморозвитку як компетен-тного фахівця; наявність сприятливих умов для здійснення самостійної навчальної  діяльності; визначення навчального часу; кодекс мотивів фортепіанної навчально-виконавської діяльності. ІІ вектор – навчаль-не середовище: створення умов для фахово-го розвитку майбутніх учителів музики; за-безпечення фаховими знаннями й уміннями; система заохочення; відкрите діалогове вік-но для врахування інтересів і навчальних потреб студентів; використання видів конт-ролю. ІІІ вектор – самооцінювання: наявність критеріїв за якими оцінюється якість вико-нання навчальних дій;  врахування власних музичних здібностей; врахування індивідуа-льного рівня фахового розвитку; врахування технічно-виконавського рівня складності музичного твору для фортепіано. ІV вектор – емоційна врівноваженість: наявність досвіду застосування емоційної палітри для вироб-лення певного емоційного стану необхідного для художнього виконання музичного твору для фортепіано; використання позитивних і негативних емоцій у процесі висловлення характерних особливостей певного музично-го образу під час гри на фортепіано;  виявлення наполегливості та емоційної стій-кості у процесі опрацювання технічних при-йомів гри на фортепіано, а також  фрагмен-тів музичного твору, що містять технічно-виконавські труднощі. V вектор – інтелекту-альна активність: володіння особистістю ін-телектуальними вміннями; фіксація виявле-них невідповідностей; використання набу-тих фахових знань; використання різних ін-формаційних джерел; використання можли-востей комп’ютеру під час навчальної робо-ти майбутнього вчителя музики з даними. Характеризуючи самоконтроль як рису особистості М. Боришевський, Л. Жарова, О. Линда, А. Сердюк, Г. Собієва, І. Федоренко, В. Чебишева та ін. пов’язують це з умінням пе-ревіряти свої дії і вчинки під час самостійної діяльності. Розвиток здатності майбутнього 
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вчителя музики до самоконтролю здійсню-ється за такими фазами самоконтролю як етапна, поточна, оперативна. Етапна фаза самоконтролю передбачає: здійснення сту-дентом самостійного оцінювання комфорт-ності створених умов для проведення самос-тійної навчальної діяльності; визначення рівня вмотивованості для здійснення само-контролю; визначення достатності знань для виконання даного навчального завдання й відсутності необхідних знань; з'ясування рівня оволодіння певними технічно-виконавськими прийомами гри на фортепіа-но для того, щоб оволодіти певним технічно-виконавським умінням. Ця фаза передбачає здійснення студентом самоконтролю перед кожним виконанням нового навчального завдання протягом самостійної навчальної роботи під контролем викладача на індиві-дуальному занятті з основного інструменту фортепіано. Далі, поточна фаза самоконтролю майбу-тнього вчителя музики під час самостійної навчальної діяльності спрямована на: здійс-нення оцінки поточного емоційного стану під час виконання навчального завдання; з'ясування достатності оволодіння необхід-ними фаховими знаннями та їх відповідності навчальній темі що вивчається; самоаналіз щодо протікання самостійної роботи над те-хнічно-виконавським прийомом, умінням чи фрагментом музичного твору для фортепіа-но. Ця фаза самоконтролю відбувається про-

тягом фортепіанної навчально-виконавської діяльності у вищому навчальному педагогіч-ному закладі. Поряд із цим, оперативна фаза самоконтролю під час самостійної навчаль-ної діяльності майбутнього вчителя музики здійснюється з метою виявлення швидкої реакції на недоліки в самоорганізації цієї дія-льності, неправильність виконання певного технічно-виконавського прийому чи вміння, або досягнення високої результативності цієї діяльності. У висновках доцільно зазначити, що з урахуванням змісту, цілей і завдань, що сто-ять перед майбутніми вчителями музики під час фортепіанної навчально-виконавської діяльності в процесі виконання різних форм самостійної роботи, ми виділяємо чотири види самоконтролю: самоконтроль, що за-безпечує підготовку до поточних індивідуа-льних занять із основного музичного інстру-менту фортепіано; самоконтроль під час ви-користання інформаційних джерел; самокон-троль під час фрагментарної роботи над му-зичним твором; самоконтроль під час конце-ртного виступу з музичним твором. Важли-вою умовою розвитку здатності майбутньо-го вчителя музики до самоконтролю постає виявлення ним ініціативності, його особисті-сної активної позиції. Самостійна робота майбутнього вчителя музики під час форте-піанної навчально-виконавської діяльності може включати різні види самоконтролю та мати різні форми педагогічного контролю. 
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Гао Жоцзюнь. Содержательная сущность способности к самоконтролю будущих учите-
лей музыки 

В рамках данной статьи рассмотрены сущность и содержание способности к самоконтролю 
студентов факультетов искусств педагогических университетов. Рассмотрен самоконтроль как 
осознанный процесс концентрации музыкального слуха, внимания, регуляция исполнительской дея-
тельности в соответствии с задачами художественной интерпретации музыкальных произведе-
ний. Способность будущих учителей музыки к осуществлению самоконтроля в процессе фортепи-
анной учебно-исполнительской подготовки кроме приобретения студентами профессиональных 
знаний и умений, включает формирование таких личностных черт как самостоятельность суж-
дений и действий, а также творческое и инициативное отношение к будущей профессиональной 
деятельности. 

Ключевые  слова :  способность к самоконтролю, будущий учитель музыкального искусства, 
самостоятельная деятельность, фортепианная учебно-исполнительская підготовка, самооцени-
вание.  

Gao Jojun. The content essence of the ability to self-control future teachers of music 
Within the framework of this article, the essence and content of the ability to self-control students of 

faculties of arts of pedagogical universities are examined. Self-control is considered as a conscious process of 
concentration of musical ear, attention, regulation of performing activities in accordance with the tasks of 
artistic interpretation of musical works. The ability of future music teachers to exercise self-control in the 
process of piano training and executive preparation, in addition to the acquisition of professional knowl-
edge and skills by students, includes the formation of such personal traits as the independence of judgments 
and actions, as well as creative and proactive attitude to future professional activity. 

Key  words:  ability to self-control, future teacher of musical art, independent activity, piano training 
and performance preparation, self-evaluation. Стаття надійшла до редколегії 10.09.2017  
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МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНИЙ СМАК ПІДЛІТКІВ  
У ПРОЦЕСІ СПІВАЦЬКОГО НАВЧАННЯ  

ЯК РЕЗУЛЬТАТ МИСТЕЦЬКОГО ОЦІНЮВАННЯ 
 

Актуалізовано проблему музично-естетичного смаку підлітків у процесі співацького навчання. 
Висвітлено особливості взаємодії оцінювальних дій школярів із розвитком їх музичного смаку. Сха-
рактеризовано основоположні поняття дослідження «музично-естетичний смак», «оцінювання». 
Доведено, що музично-естетичний смак кожного учня, безумовно, є суто індивідуальним утворен-
ням, яке пов’язане з його емоційними, інтелектуальними та психофізіологічними особливостями. 
Сформульовано висновок про необхідність і своєчасність розгляду проблеми розвитку музично-
естетичного смаку підлітків у процесі співацького навчання як результату мистецького оціню-
вання та висвітлено низку питань щодо з’ясування специфіки взаємозв’язку оцінювальних дій із 
розвитком музичного смаку вихованців. 

Ключові  слова :  смак, естетичний смак, художній смак, музично-естетичний смак, підлітки, 
співацьке навчання, мистецьке оцінювання.  Актуалізація проблеми розвитку музич-но-естетичного смаку підлітків у процесі спі-вацького навчання мотивується необхідніс-тю вирішення суперечностей між новими підходами у визначенні змісту й технологій мистецького навчання підростаючого поко-ління та недостатнім їх усвідомленням і  методичним забезпеченням. Значну роль у з’ясуванні завдань сьогодення в контексті забезпечення сучасних тенденцій у мистецт-вознавстві й педагогіці відіграє естетичне оцінювання як компонент мистецького на-вчання. Оцінна діяльність забезпечує такий характер співацького навчання вихованців, коли опанування творів вокального мистец-тва опосередковується критичним осмис-ленням навчального матеріалу, активізацією власної думки учнів. Зважаючи на той факт, що у співі віддзер-калюються культурні, моральні, етичні й есте-тичні цінності, співацьке навчання в забезпе-ченні оцінних дій щодо художніх явищ з метою розвитку музично-естетичних смаків підроста-ючого покоління. Так, провідні педагоги В. Ан-тонюк, В. Бєлобородова, Н. Вєтлугіна, Н. Гребе-нюк, Н. Гродзенська, Л. Дмитрієв, Г. Струве, В. Шацька, Ю. Юцевич та ін. визначали спів як основний засіб розвитку музично-творчих зді-бностей, уяви, фантазії, інтуїції, музично-естетичних смаків тощо. В. Брикіна, Н. Можай-

кіна вивчали проблему естетичного ставлення учнів до вокального мистецтва. Суттєвий вне-сок у розробку теорії та методики навчання співу здійснили В. Антонюк, Д. Аспелунд, В. Багадуров, Л. Василенко, В. Вотріна, І. Герсамія, Н. Гребенюк, Д. Євтушенко, І. Колодуб, М. Микиша, В. Морозов, О. Стахевич, Р. Юссон, Ю. Юцевич та ін. Увага цих науковців зосереджується здебільшого на теоретико-методичних основах підготовки співаків до сценічних виступів та психолого-педагогічних умовах розвитку вокальних навичок. Безпере-чно, співацьке навчання підростаючого поко-ління неможливе без розвинених музично-художніх смаків з урахуванням оцінювальних підходів до мистецьких явищ. Проблема формування художніх смаків крізь призму мистецького оцінювання знай-шла своє відображення в роботах Л. Коваль, О. Олексюк, Г. Падалки, О. Ростовського, О. Рудницької та ін. Отже, надбання педагогі-чної науки свідчать про увагу вчених до про-блеми ефективного забезпечення співацько-го навчання школярів. Водночас означена проблема ще має резерви щодо остаточного її вирішення. Разом із тим, слід зауважити, що проблема розвитку музично-художніх смаків підлітків у процесі співацького на-вчання ще недостатньо досліджена. Тому метою статті є висвітлення особливості взає-
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модії оцінювальних дій школярів із розвит-ком їх музичного смаку. Наукові підходи до використання оцінюва-льних тенденцій у навчанні свідчать про бага-тоаспектність обраної проблеми. Загальнові-домо, що донедавна мистецька навчальна дія-льність відбувалась поза межами оцінюваль-них підходів, коли активізація власної думки учнів, критичне осмислення мистецького (зокрема, творів для співу) навчального мате-ріалу були відсутні. На сучасному етапі розвит-ку мистецької освіти проблема художніх сма-ків, зокрема у співацькому навчанні школярів, вимагає розробки й дослідження. Доцільно зазначити, що цінність – філо-софське поняття, за допомогою якого харак-теризується соціально-історичне значення певних явищ дійсності для суспільства, інди-відів. Сам процес і процедура вибору на базі цінностей називається оцінкою [8, 512]. Зна-чний інтерес із зазначеної проблеми викли-кають праці Л. Коваль, у яких ґрунтовно про-аналізовані особливості формування естети-чних оцінок у молодого покоління у сфері музичної культури; досить повно висвітлені психолого-педагогічні основи формування художньо-естетичних орієнтацій, а також розкрито ефективні педагогічні умови забез-печення естетично-ціннісного ставлення мо-лоді до музичного мистецтва [3]. Г. Падалка під естетичним оцінюванням розуміє «процес і результат встановлення значущості предме-тів і явищ, що оточують людину, з позицій її уявлень про прекрасне. Відповідно мистець-ке навчання оцінювання стосується з’ясуван-ня значущості художніх творів чи художніх образів з позицій уявлень учнів про прекрас-не» [6, 104]. Художньо-естетичний смак нау-ковець тлумачить як «систему почуттєво-раціональних схильностей особистості, що виростають на ґрунті соціально детермінова-них уявлень кожного індивіда про прекрасне і спонукають його до активної, відповідної ідеалу, мистецької діяльності» [6, 104]. У трактуванні поняття «естетичний смак» та «художній смак» немає єдиної думки.  З цього приводу доцільно навести таке ви-значення: «Естетичний смак – здатність лю-дини за безпосереднім почуттям визначити естетичну цінність предметів і явищ дійснос-ті та мистецтва. Щодо оцінки творів мистец-

тва естетичний смак називають художнім смаком. Як активний вияв естетичного від-ношення, смак відбиває властиві естетичній свідомості діалектичні суперечності суспіль-ного й індивідуального (формуючись на ос-нові суспільно-історичного досвіду, смак зав-жди є неповторно-індивідуальним за фор-мою), раціонального і чуттєвого (розуміння оцінюваних предметів і явищ виражається в смаку в безпосередній емоційній реакції ти-пу «подобається – не подобається»)» [4, 74]. Подібне тлумачення знаходимо й в Українсь-кій радянській енциклопедії: «По відношен-ню до творів мистецтва смак естетичний ви-являється як художній смак» [7, 268].  Наголосимо, що не розрізняється понят-тя «естетичний смак» та «художній смак» і в літературознавчому словнику-довіднику «Nota bene»: «Естетичний смак – здатність людини до миттєвої оцінки дійсності, творів мистецтва крізь призму естетичних катего-рій і власного досвіду. Естетичний смак спрямовується естетичним ідеалом людини та її потребами, виявляється в конкретних актах естетичного сприймання і часто супро-воджується інтуїтивним осяянням. Естетич-ний смак об’єктивізується не лише в смако-вих оцінках (гарно, чудово, неповторно, роз-кіш тощо), а й в актах вибору і відбору худо-жніх творів, яким вона віддає перевагу в кон-кретній ситуації. Історія літературної крити-ки, переосмислення й переоцінки художніх творів з плином часу – це значною мірою іс-торія зміни естетичних смаків» [5, 253].  Отже, смак естетичний – здатність люди-ни розуміти і оцінювати естетичні особливо-сті предметів і явищ природи, суспільного життя. Він «відображає оцінку дійсності, всю багатобарвність естетичних цінностей з по-зицій вироблених у людини в процесі суспі-льної практики уявлень про прекрасне, пот-ворне, комічне, трагічне тощо. У тих випад-ках, коли предметом цієї оцінки являються твори мистецтва, здатність цю називають художнім смаком» [4, 28]. На нашу думку, цікаве тлумачення смаків подано Б. Лихачовим. Науковець не розділяє поняття «естетичний смак» і «художній смак», а поєднує в одну категорію «художньо-естетичний смак», називаючи його складним соціально-психологічним утворенням, яке 
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виникає в результаті поєднання естетичної свідомості та естетичного почуття. Вважаючи художньо-естетичний смак здатністю людини до оцінки творів, предметів, явищ із позиції художньо-естетичного ідеалу, Б. Лихачов оці-нює смак як відображення художньо-есте-тичних явищ: «Художньо-естетичний смак є тонке і складне вміння побачити, відчути, зрозуміти в повному обсязі об’єктивно прек-расне і потворне, трагічне і комічне й висло-вити відповідне оціночне судження» [4, 20]. Справжній художній смак, вважає автор, зда-тний сформувати ідейно-естетичний ідеал особистості, її естетичні уявлення про доско-налу організацію особистого і суспільного життя, особистих і суспільних відносин, сут-ності і шляхів розвитку особистості. Розвиток музично-естетичного смаку підлітків у процесі співацького навчання, на нашу думку, відбувається за умов активізації самостійного визначення художніх переваг навчального співацького матеріалу, форму-вання власної естетичної позиції в питаннях художньої оцінки тощо. Під час порівняльних дій особливого зна-чення набуває порівняння ідеальних уяв-лень підлітків про прекрасне, досконале з проявами їх смаку на певний вокальний твір. Суб’єктне ставлення учня до художньої дійс-ності має відшліфовуватися за допомогою оцінки як «встановлення відповідності кіль-кісно-якісних характеристик якогось об’єкта щодо певних вимог орієнтирів суб’єкта»  [6, 117]. Забезпечення необхідної музично-естетичної орієнтації підлітків висуває за-вдання знаходження таких засобів розвитку емоційно-оцінного ставлення учнів до творів вокального мистецтва, які б акцентували емоційність, невимушеність їх естетичної оцінки. Естетична оцінка, що виникає в учня, пов’язана з особливостями розвитку його сприйняття, уявлень і досвіду емоційного ставлення до художніх цінностей. При цьому деонтологічні форми уявлення про ідеал, певні норми прекрасного і піднесеного не повинні переважати в естетичній свідомості, бо тоді вихованець залишається нездатним до сприйняття й оцінки нової для себе есте-тичної інформації. Отже, ми інтерпретуємо естетичну оцінку як раціонально-емоційний акт, через який учень здійснює вибір у різно-барвному світі художньої творчості. 

У зазначеному контексті доцільно підкре-слити, що врахування взаємодії між естетич-ним ідеалом і смаком дає поштовх для наступ-ного ствердження: смак виникає як реакція на відповідність художнього явища уявленням особистості про прекрасне, досконалість, до-вершеність в мистецтві, тобто ідеал; а ідеаль-ні уявлення виникають в результаті оцінного сприйняття мистецтва та реагування індивіда на художні явища [6, 105]. Активна оцінювальна діяльність ґрунту-ється на положенні, згідно якого музично-естетичний інтерес, потреба є «активна спря-мованість людини на той, чи інший предмет або явище дійсності, пов’язана з позитивними емоціями, ставленням до пізнання, до оволо-діння тією чи іншою діяльністю» [2, 232], «форма прояву пізнавальної потреби, яка за-безпечує спрямованість особистості на усвідо-млення мети діяльності й тим самим сприяє орієнтації, ознайомленню з новими факта-ми» [1, 147], «активне пізнавальне ставлення до навчання і праці» [8, 49], «найістотніший стимул нагромадження знань, підвищення пі-знавальної активності, творчого ставлення до роботи» [6, 32]. Особливої уваги на сучасному етапі потре-бує проблема формування в підлітків інтересу до музичного мистецтва, розвитку їх критич-ного смаку тощо. І на наш погляд, вирішення цих питань неможливо без знання вікових осо-бливостей учнів. Так, велике значення в підлі-тковому віці має стійкість уваги, здатність зо-середжуватися; збільшуються можливості ес-тетичного виховання, розвитку почуття прек-расного, прояву оцінювальних дій, формуван-ня художньо-естетичного смаку та ідеалу. Ная-вність інтересів учнів до співацької діяльності, розвиненість мотивації до вивчення творів вокального мистецтва неодмінно позначаєть-ся на розвиткові музичного смаку та ідеалів. Таким чином, музично-естетичний смак кож-ного учня, безумовно, є суто індивідуальним утворенням, яке пов’язане з його емоційними, інтелектуальними та психофізіологічними особливостями. У висновках доцільно зазначити, що ре-зультати проведеної роботи дають можли-вість сформулювати думку про необхідність і своєчасність розгляду проблеми розвитку музично-естетичного смаку підлітків у  процесі співацького навчання як результату 
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мистецького оцінювання та дозволяють висві-тлити низку питань щодо з’ясування специфі-ки взаємозв’язку оцінювальних дій із розвит-ком музичного смаку вихованців. Слід  підкре-слити, що дана публікація актуалізує далеко не все коло питань у контексті обраної темати-
ки. Вимагають подальшої наукової розробки питання щодо методичного забезпечення роз-витку музичного смаку підлітків, шляхи реалі-зації спорідненості стильових закономірнос-тей створення вокально-хорових образів у на-прямі розвитку музичного смаку. 
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Ли Жуйцин. Музыкально-эстетический вкус подростков в процессе певческого  
обучения как результат художественного оценивания 

Актуализировано проблему музыкально-эстетического вкуса подростков в процессе певческо-
го обучения. Освещены особенности взаимодействия оценочных действий школьников с развитием 
их музыкального вкуса. Охарактеризованы основополагающие основного понятия исследования 
«музыкально-эстетический вкус», «оценка». Доказано, что музыкально-эстетический вкус каждо-
го ученика, безусловно, является сугубо индивидуальным образованием, которое связано с его эмо-
циональными, интеллектуальными и психофизиологическими особенностями. Сформулирован 
вывод о необходимости и своевременности рассмотрения проблемы развития музыкально-
эстетического вкуса подростков в процессе певческого обучения как результата художественного 
оценивания и освещен ряд вопросов по выяснению специфики взаимосвязи оценочных действий с 
развитием музыкального вкуса воспитанников. 

Ключевые  слова :  вкус, эстетический вкус, художественный вкус, музыкально-эстетический 
вкус, подростки, певческое обучение, художественное оценивание.  

 

Li Ruiqing. Musical-aesthetic taste of teenagers in the softening education process as a result 
of the art appraisal 

The problem of musical and aesthetic taste of teenagers in the process of singing training is actualized. 
The peculiarities of the interaction between the evaluative actions of schoolchildren and the development of 
their musical taste are highlighted. The fundamental concepts of the study «musical-aesthetic taste», 
«evaluation» are characterized. It is proved that the musical-aesthetic taste of each student is certainly a 
purely individual education, which is associated with its emotional, intellectual and psychophysiological 
characteristics. The conclusion is drawn on the necessity and timeliness of the consideration of the problem 
of the development of the musical and aesthetic taste of adolescents in the process of singing as a result of 
artistic evaluation and highlights a number of questions on clarifying the specifics of the relationship be-
tween evaluative actions and the development of musical taste of pupils. 

Key  words:  taste, aesthetic taste, artistic taste, musical-aesthetic taste, adolescents, singing, artistic 
evaluation. Стаття надійшла до редколегії 10.09.2017 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ІНТЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  
МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

У статті розглядається складна та багатогранна природа мови та мовлення. Акцентовано 
увагу на багатовекторності наукового обґрунтування методики розвитку мовлення та вказано 
необхідні складові успішного навчання дітей у школі. Визначено основні теоретико-методологічні 
засади методики розвитку мовлення, виокремлено основні її принципи та проаналізовано складові. 
Підкреслюється важлива роль суміжних наук (теорія пізнання, логіка, мовознавство, соціолінгвіс-
тика, психофізіологія, психологія, соціальна психологія, психолінгвістика та різні галузі педагогіки) 
у розробці теоретичних засад методики та актуалізується необхідність подальшого дослідження 
проблеми на основі мультидисциплінарного та трансдисциплінарного підходів. 

Ключові  слова :  розвиток мовлення, усне і писемне мовлення, діти молодшого шкільного віку. Загальновідомо, що початок навчання в школі неминуче призводить до різкої зміни всього способу життя дитини і ставить сер-йозні вимоги до її фізичного і психічного здоров’я, а його успішність багато у чому за-лежить від урахування закономірностей ди-тячого розвитку. При збільшенні навчальних навантажень у школярів виникають певні труднощі у засвоєнні шкільних предметів, що важко прогнозувати заздалегідь. До того ж не усі діти відвідують дошкільні заклади та перебувають під наглядом психологів, пе-дагогів, логопедів. Досить важливою пробле-мою є також нерозуміння вчителями справ-жніх причин труднощів дитини у процесі шкільного навчання.  Вказане підтверджується думкою Л. Гри-невич, яка зазначає, що прийнятий 5 вересня 2017 року новий Закон «Про освіту» ставить особливі вимоги до вчителів, зокрема почат-кової школи [3], на яких покладається відпо-відальність за належний рівень мовленнєво-го розвитку дитини. Повноцінне оволодіння мовою є необхідною умовою вирішення за-вдань розумового, духовно-морального ви-ховання, засвоєння культури свого народу, національних та загальнолюдських ціннос-тей (В. Бондар, В. Синьов, Є. Соботович, 

В. Тарасун, М. Шеремет та ін.), стає підґрун-тям якісного оволодіння молодшими школя-рами іншими навчальними дисциплінами. Відхилення від норми, відмінності в сло-вовживанні, вимові або написанні, порушен-ня граматичної будови мови ускладнюють спілкування між людьми, відвертають увагу слухачів або читачів від змісту висловленого і зосереджують її на помилках. У зв’язку з цим навчання у початковій школі дітей молодшого шкільного віку пот-ребує більш своєчасного і результативного дослідження та діагностики їхньої мовленнє-вої функції з урахуванням сучасних нейрофі-зіологічних, психологічних, лінгвістичних, нейропсихологічних, психолінгвістичних, логопедичних даних про мовленнєву діяль-ність при нормальному та порушеному онто-генезі.  Різним питанням розвитку мовлення присвячені наукові доробки Л. Варзацької, М. Вашуленка, О. Мельничайка, К. Понома-рьової, О. Хорошковської та ін. Психологічні засади мовленнєвого розвитку розробляли-ся Л. Виготським. Д. Ельконіним, О. Леонтьє-вим та ін. Дослідженню особливостей розви-тку мовлення дошкільнят та молодших шко-лярів присвятили свої праці Н. Гавриш, 
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С. Олійник, Р. Чорновол-Ткаченко, О. Бойко, Т. Коршун, О. Смолінська та ін. Питання щодо підготовки до опанування писемним мов-ленням, формування та удосконалення його лексико-граматичної сторони розглядалися Л. Бартєнєвою, Л. Дідковою, Л. Журовою, Н. Нікашиною, Н. Орлановою, Г. Чіркіною, М. Шеремет та ін.  Загалом аналіз лінгводидактичної літе-ратури свідчить, що проблема формування культури усного і писемного мовлення шко-лярів на сучасному етапі є надзвичайно акту-альною. Розробляючи шляхи оновлення змі-сту і структури системи мовленнєвої освіти, учені (О. Біляєв, Л. Варзацька, М. Вашуленко, І. Гудзик, Т. Донченко, С. Караман, В. Мельни-чайко, М. Пентилюк, О. Савченко, М. Сокирко, О. Хорошковська) вважають, що вся робота щодо розвитку зв’язного мовлення має спи-ратися на понятійні знання учнів (лінгві-стичні і мовленнєвознавчі), екстралінгвісти-чні (мета й умови спілкування, підпорядко-ваність їм мовленнєвих засобів) і операційні (правила і способи побудови тексту). Отже, зважаючи на усе розмаїття підходів до розуміння мовленнєвого розвитку, актуа-льним постає завдання щодо виокремлення основних теоретико-методологічних засад методики розвитку мовлення, її основних принципів та складових, що є важливою умо-вою вироблення загальноспрямованого сис-темно-комплексного педагогічного впливу. Огляд наукових праць з проблем розвит-ку мовлення молодших школярів уможлив-лює виокремлення низки методологічних засад, однією з яких є положення про мову як результат суспільно-історичного розвит-ку та найважливіший засіб спілкування і со-ціальної взаємодії людей, запропоноване фі-лософією матеріалізму, відповідно до якого, мова є тісно пов’язаною із мисленням. Озна-чене бачення феномену мови спонукає до її розуміння як складного явища людської дій-сності, яке завдяки людській діяльності уможливлює здобуття знань, формування вмінь та особистий розвиток. Значення методологічних засад не можна недооцінювати, оскільки саме завдяки їм уможливлюється осягнення сутності похо-дження мовлення й, відповідно, – вироблення 

загальноспрямованого педагогічного впливу та розуміння його окремих методичних аспе-ктів. При цьому варто зазначити актуаль-ність для методики визнання мови як ре-зультату суспільно-історичного розвитку, у якому відображено історію, традиції, систему соціальних відносин та культуру народу у широкому розумінні. Загальновідомо, що мова та мовлення є результатом людської діяльності та однією із передумов існування людини. Саме у мові відображено умови, зміст та результат діяль-ності, що, власне кажучи, й визначає найваж-ливіший принцип методики, а саме – оволо-діння основними мовленнєвими формами. Варто звернути увагу на те, що саме завдяки діяльності відбувається розвиток мовлення та навичок спілкування, рушійною силою яких є потреба у спілкуванні. Наступною важливою методологічного засадою методики є визнання мови найваж-ливішим засобом людського спілкування та соціальної взаємодії. Саме завдячуючи мові уможливлюється справжнє людське спілку-вання та розвиток особистості. При цьому спілкування та соціальне середовище є ви-значальними умовами мовленнєвого розвит-ку. Завдяки спілкуванню дитина має змогу не просто сприймати мовленнєві моделі дорос-лого, а активно засвоювати мову як частину загальнолюдського досвіду. Варто також за-значити, що визнання мови основним засо-бом людського спілкування експлікує її кому-нікативну функцію, актуалізуючи комуніка-тивний підхід до мовленнєвого розвитку. Ще одна методологічна сторона мови пов’язана з її взаємозв’язком та єдністю із мисленням. Вже зазначалося, що мова, як за-сіб мислення та пізнання, уможливлює пла-нування інтелектуальної діяльності завдяки тому, що є засобом вираження думки. Мов-лення в означеному контексті постає засо-бом формулювання думки завдяки мові. Про-те, варто зазначити, що мислення та мову не можна ототожнювати, оскільки мислення є вищою формою активного віддзеркалення об’єктивної реальності, а мова – відображен-ням і закріпленням специфічно людського – узагальненого – відображення дійсності. Мо-ва й мислення хоча і мають свою специфіку, 
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проте пов’язані діалектично. Саме виявлен-ня та усвідомлення сутності взаємозв’язку мови і мислення уможливлює визначення більш цілеспрямованих та точних прийомів їх розвитку. Важливою складовою у процесі розвитку мовлення є його змістовність, яка неможли-ва без оволодіння мовою та пізнання навко-лишнього світу. Загальновідомо, що мова, як засіб логічного пізнання, тісно пов’язана з розвитком розумових здібностей особистос-ті та ґрунтується на мисленні. Означена за-кономірність засвідчується прикладом за-своєння дітьми усіх рівнів мовленнєвої сис-теми (фонетичної, лексичної, граматичної). Зважаючи на вказане, методика має ґрунту-ватися на формуванні мовленнєвих узагаль-нень, елементарного усвідомлення явищ мо-ви та мовлення, що уможливлює підвищення рівня розвитку мовленнєвого та розумового розвитку. Загалом, розглянуті філософські характе-ристики мови і мовлення спонукають до ви-окремлення вихідних методологічних прин-ципів методики, а також загальної спрямова-ності, цілей та принципів мовленнєвого роз-витку та навичок мовленнєвого спілкування. Як зазначає О.Леонтьєв, будь-який процес навчання мові має ґрунтуватися на розумін-ні сутності та змісту процесу навчання, особ-ливостей людської психіки, мовленнєвого механізму, а також усвідомленні сутності мо-ви та мовлення [8, 135]. Вказані аспекти щодо обґрунтування ме-тодики мовленнєвого розвитку є важливими у вирішенні як загальних, так і часткових методичних питань. У цьому контексті доці-льно звернутися до засадничих принципів методики розвитку мовлення, зокрема при-родничо-наукової, психологічної та психолі-нгвістичної. Природничо-науковою основою методи-ки розвитку мовлення є теорія сигнальних систем у діяльності вищої нервової системи людини І. Павлова, завдяки якій стає зрозу-мілим механізм формування мовлення. Від-повідно до його вчення фізіологічною осно-вою мовлення є утворення тимчасових зв’яз-ків у корі головного мозку завдяки впливу на людину предметів і явищ дійсності та 

слів, що їх позначають. І. Павлов розглядав мовлення у якості кінестетичних імпульсів, що рухаються до кори головного мозку від органів мовлення. Ці імпульси вчений назвав основним базальним компонентом другої сигнальної системи. На його думку, «усі зов-нішні та внутрішні подразники, усі ново-утворені рефлекси, як позитивні, так і галь-мівні, негайно озвучуються, опосередкову-ються словом, тобто пов’язуються із мовлен-нєво-рухливим аналізатором і входять до словникового запасу дитячого мовлен-ня» [5, 80]. Основним у процесі оволодіння мовлен-ням є взаємодія безпосереднього і мовленнє-вого відображення зовнішнього світу та без-посередніх мовленнєвих реакцій. Аналізую-чи особливості зв’язків у корі головного моз-ку у контексті вікової еволюції, А. Іванов-Смоленський розподілив їх у такій послідов-ності:  
– виникнення зв’язків між безпосереднім подразником та безпосередньою відпо-віддю на нього;  
– поява зв’язків між словесною взаємоді-єю та безпосередньою реакцією (діти раніше починають розуміти мову);  
– утворення зв’язків між безпосереднім подразником та зворотною словесною реакцією;  
– виникнення зв’язку між словесним впливом та словесною реакцією [4, 578]. Завдяки дослідженням А. Іванова-Смо-ленського, М. Красногорського, М. Кольцової та інших уможливлюється розуміння проце-су єдності обох сигнальних систем дитини. Так, зокрема, на ранніх етапах розвитку лю-дини переважають безпосередні сигнали дійсності, а з віком зростає роль словесних сигналів у регулюванні поведінки, що підт-верджується ефективністю використання принципу наочності та співвідношення наоч-ності й слова у роботі щодо мовленнєвого розвитку. Достатньо важливими для методики мов-леннєвого розвитку є результати психолого-педагогічних досліджень, у яких висвітлю-ються питання мовлення та мислення дити-ни (Ж. Піаже, П. Блонський, О. Лурія), особли-вості мовленнєвої діяльності (О. Леонтьєв, М. Жинкін, Б. Баєв), засвоєння мови як засобу 
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спілкування (А. Маркова, О. Шахнарович та ін.) тощо. Психологічною основою методики є тео-рія мовлення і мовленнєвої діяльності. Як зазначає І. Зимня, мовленнєва діяльність є активним, цілеспрямованим процесом (що опосередковується мовною системою і зумо-влюється ситуацією) прийняття та переда-вання повідомлень [9].  Психологічні засади мовлення досить ґрунтовно досліджувалася О. Леонтьєвим, який, зокрема, зазначав, що:  
– мовлення відіграє головну роль у психі-чному розвитку, а тому мовленнєвий розвиток внутрішньо пов’язаний із ро-зумовим;  
– мовлення є поліфункціональним, адже виконує комунікативну (слово є засобом спілкування), індикативну (слово вказує на предмет), інтелектуальну та сигніфі-кативну (слово є узагальненням, тобто поняттям) функції, які є внутрішньо вза-ємопов’язаними;  
– мовлення як поліморфна діяльність, по-стає одночасно у якості голосної комуні-кативної функції, голосної некомуніка-тивної функції і внутрішнього мовлення (при цьому, на думку дослідника, вказа-ні форми є взаємоперехідними);  
– мовлення має фізичну зовнішню (форму) та семантичну складові;  
– слово співвідноситься із значенням, а тому є узагальненням;  
– мовленнєвий розвиток є процесом не кількісних (збільшення словника та асо-ціативних зв’язків слова), а якісних змін (стрибків), тобто дійсним розвитком, що внутрішньо пов’язаний із розумовим розвитком та розвитком свідомості [7, 69–70]. Означені характеристики мовлення ак-центують увагу на змістовному, понятійному боці мовленнєвих явищ та спонукають розг-лядати мову як основний засіб формування, втілення та існування думки. Актуальним у методиці є також дані пси-холінгвістики, яка визнає мовлення важли-вою складовою загальнолюдської діяльності. Мовлення, з психолінгвістичної точки зору, містить певний мотив, мету та послідовні дії.  Отже, як бачимо, багатовекторність нау-кового обґрунтування методики розвитку мовлення пояснюється складною та багатог-ранною природою мови та мовлення. При 

цьому, варто зазначити, що основна роль у розробці теоретичних засад методики відво-диться суміжним наукам (зокрема, теорії пі-знання, логіці, мовознавству, соціолінгвісти-ці, психофізіології, психології, соціальній психології, психолінгвістиці та різним галу-зям педагогіки), об’єктом дослідження яких є мова, мовлення, мовленнєва діяльність, пізнання та педагогічний процес. Саме ці на-уки уможливлюють визначення й обґрунту-вання основних теоретико-методологічних інтенцій, принципів, завдань, змісту та мето-дики роботи з дітьми. Методика навчання мовленню неможли-ва без мовленнєвої діяльності, тобто прави-льного виконання окремих актів, мовленнє-вих дій та операцій. Саме завдяки правиль-ному виконанню мовленнєвих операцій ав-томатизуються мовленнєві навички. Проте, варто зазначити, що для мовленнєвої діяль-ності цього замало, адже у дитини необхідно формувати не лише мовленнєві навички, а й комунікативно-мовленнєві уміння.  Саме тому важливою складовою методи-ки є створення умов для виникнення мотиву мовлення та планування й реалізація мов-леннєвих актів у процесі навчання мові та мовленню. Проявом мотивації є поява у ди-тини потягу до висловлення своїх думок, що уможливлює трансформацію зразків на влас-не активне мовлення. Такі прояви зазвичай спостерігаються під час невимушеного, при-родного спілкування, а тому важливо, аби педагог міг створювати максимально приро-дні умови для спілкування дітей на заняттях. Особливістю комунікативно-діяльніс-ного підходу до мовлення є його залученість до теоретичної, інтелектуальної або практи-чної діяльності, у кожній з яких воно  по-різному може використовуватися, тобто мовиться про те, що розвиток мовлення від-бувається не лише у комунікативному виді діяльності людини, а й у інших видах. Відпо-відно методика потребує визначення прийо-мів, використання яких уможливить вирі-шення основних завдань щодо удосконален-ня розумової, мовленнєвої та практичної дія-льності особистості. Надзвичайно важливим у методиці є  визначення мовленнєвої здатності, від якої 
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залежить характер впливу на дитяче мов-лення. Так, зокрема, психологічною школою Л. Виготського мовленнєва здатність розгля-дається у якості відображення у свідомості того, хто говорить системи мови. «Мов-леннєвий досвід, – на думку О. Леонтьєва, – не просто підкріплює певні умовно-рефлекторні зв’язки, а призводить до появи в організмі людини мовленнєвого механізму, або мовленнєвої здатності. Цей механізм фо-рмується у кожної окремої людини на основі вроджених психофізіологічних особливостей організму і під впливом мовленнєвого спіл-кування» [8, 115]. Отже, мовленнєва здат-ність є сукупністю мовленнєвих навичок та вмінь, сформованих завдяки вродженим за-даткам. Важливою складовою методики розвит-ку мовлення є результати наукових дослі-джень з дитячої психології, яка завдяки ви-вченню закономірностей та особливостей психічного та мовленнєвого розвитку дити-ни на різних етапах дитинства, розкриває можливості опанування дітьми різними мов-леннєвими функціями і формами. Психологі-чні дослідження збагачують методику зрозу-мінням особливостей протікання у дитини різних психічних процесів, зокрема сприй-няття і народження мовленнєвого вислов-лювання, особливостей оволодіння різними мовленнєвими сторонами, та визначення ступеня досяжності та доцільності навчаль-ного змісту, прийомів і методів. Значущими для методики розвитку мов-лення є результати педагогічної та соціаль-ної психології. Так, наприклад, відкриття Л. Виготським зон «найближчого» та «актуального» розвитку пояснює взаємозв’я-зок навчання з мовленнєвим розвитком. На думку вченого, мовленнєве навчання має «забігати наперед» та вести за собою розви-ток [2]. Відповідно до цієї думки, дітей доці-льно вчити тому, що вони не можуть засвої-ти самостійно без сторонньої допомоги. Лінгвістичною засадою методики є вчен-ня про мову як знакову систему, відповідно до якого неможливо навчити мовленню та мові, не враховуючи їх специфіки. У процесі навчання треба спиратися на розуміння сут-ності та відмінних рис мовленнєвих явищ, 

адже мовознавство розглядає мову як єдину п’ятирівневу систему, до складу якої входить фонетичний, лексичний, словотвірний, мор-фологічний та синтаксичний рівні. Не можна не враховувати того факту, що мовленнєвий розвиток може відбуватися із певними відхиленнями, адже однією з поши-рених причин труднощів навчання і неуспіш-ності школярів молодших класів з окремих предметів є мовленнєві порушення, які ви-магають ґрунтовної спільної роботи різних фахівців, зокрема логопедів, лікарів, педаго-гів і психологів. Особливо яскраво проблеми порушення мовленнєвого розвитку у школярів виявля-ються у процесі формування писемного мов-лення. На думку Р. Левіної, порушення писе-много мовлення можуть спостерігатися як при дефектах звукової сторони мовлення, так і при загальному його недорозвитку [6]. Вважається, що недостатній розвиток основ-них складників мовлення (сенсомоторний бік мовлення: артикуляційні навички і розу-міння мовлення; навички мовного аналізу, граматична будова мовлення, процеси сло-вотворення, розуміння логіко-граматичних відношень і зв’язне мовлення) може призве-сти до порушень формування навичок пись-ма (О. Гопіченко, Е. Данілавічюте, Р. Лалаєва, Т. Фотекова та ін.). Проте, успішність форму-вання писемного мовлення у молодших шко-лярів залежить не лише від несформованості мовних операцій, необхідних для реалізації висловлювання, але й від несформованості невербальних психічних функцій (С. Коноп-ляста, О. Логінова, С. Марченко, І. Мартинен-ко, Т. Пічугіна, В. Тарасун та ін.). Навички грамотного письма неможливо формувати в учнів окремо від навичок вимо-ви. Оволодіння писемним мовленням, яке розпочинається з першого класу шкільного навчання, ґрунтується на усному мовленні дітей, оскільки грамотне письмо полягає в умінні учня переводити звукові сприйняття в графічні образи. Досліджуючи взаємозв’язок у розвитку усного і писемного мовлення молодших  школярів, В. Бадер зазначає, що усне і писем-не мовлення є формами мовленнєвої  діяльності, які виконують репрезентативну і 
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прагматичну функції, забезпечуючи форму-вання мовної, мовленнєвої і комунікативної компетентності особистості. Вчена розгля-дає взаємозв’язок усного і писемного мов-лення в початкових класах як «цілісну педа-гогічно організовану систему», що будується на основі «врахування лінгвостилістичних ознак усної та писемної форм мовлення, пси-хологічних та психолінгвістичних особливо-стей сприймання, розуміння і продукування цих форм» [10, 154]. Отже, урахування системних зв’язків мо-ви та мовлення уможливлює визначення ос-новних методологічних підходів щодо вирі-шення основних методичних питань. Робота щодо мовленнєвого розвитку є складною системою, яка відображає системний харак-тер мовленнєвих зв’язків у змісті й методиці. Саме тому, на нашу думку, найважливішим у мовленнєвому навчанні є принцип комплек-сності, який передбачає тобто вирішення усіх завдань щодо мовленнєвого розвитку у 

взаємозв’язку та взаємодії. У той же час, ба-гатоаспектність мовлення є підставою для його вивчення різним науками, адже інтерес науковців до дитячого мовлення пов’язаний із його винятковою важливістю у психічному розвитку дитини, що, на нашу думку, актуа-лізує розгляд мультидисциплінарного та трансдисциплінарного підходів до вивчення мовлення, які своє практичне застосування знаходить у роботі щодо виявлення відхи-лень у мовленнєвому розвитку дітей молод-шого шкільного віку, коли у вирішенні діаг-ностичної проблеми необхідно врахувати безліч відомих факторів, які є предметом до-слідження інших дисциплін. Такі досліджен-ня є, на наш погляд, найбільш продуктивни-ми та забезпечують ефективність корекцій-ної роботи, адже дозволяють упоратися із так званими «помилками діагностики», що виникають щоразу, коли доводиться вивча-ти такі складні об’єкти як мовленнєвий ме-ханізм людини. 
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Журавлева Л. С. Теоретико-методологичские интенции развития речи младших  

школьников  
В статье рассматривается сложная и многогранная природа языка и речи. Акцентировано 

внимание на многовекторности научного обоснования методики развития речи и указаны необхо-
димые условия успешного обучения в школе.  

Определены основные теоретико-методологические основы методики развития речи, выделе-
ны ее основные принципы и проанализированы составляющие.  

Подчеркивается основная роль смежных наук (теории познания, логики, языкознания, социо-
лингвистики, психофизиологии, психологии, социальной психологии, психолингвистики и различных 
отраслей педагогики) в разработке теоретических основ методики, а также актуализируется 
необходимость дальнейшего исследования проблемы на основе мультидисциплинарного и транс-
дисциплинарного подходов. 

Ключевые  слова :  развитие речи, устная и письменная речь, дети младшего школьного воз-
раста. 
 

Zhuravleva L. Theoretical and methodological intentions of primary schoolchildren’s speech 
development  

The article deals with the complex and multifaceted nature of language and speech as a complex phe-
nomenon of human reality, which, due to human activity, makes it possible to acquire knowledge, develop 
skills and facilitate personal development. 

The emphasis is placed on the multivector of scientific rational of the methodology of speech develop-
ment. Necessary conditions of successful schooling are also indicated. 

In the article the theoretical and methodological foundations of the methodology of speech development 
are determined, main principles of this methodology are highlighted and components are analyzed. 

The significance of the methodological foundations of speech development is emphasized. These founda-
tions can’t be underestimated, as due to them, it becomes possible to comprehend the essence of speech ori-
gin, and accordingly, the development of a general pedagogical influence, as well as understanding of sepa-
rate methodological aspects of this process. 

It is mentioned that the work on speech development is a complex system that reflects the systemic na-
ture of speech ties in the content and methodology. It is stressed that the account of the systemic ties of lan-
guage and speech makes it possible to determine the approaches to solving the main methodological issues. 

In the article the emphasis is placed on the fact that speech development may occur with certain devia-
tions and it can’t be ignored, as speech disorders may be one of the common causes of the learning difficul-
ties and unsuccessfulness of primary schoolchildren in certain subjects. These speech disorders require seri-
ous work of specialists in correctional pedagogy, doctors, teachers and psychologists. 

The author emphasizes the main role of related sciences (the theory of knowledge, logic, linguistics, so-
ciolinguistics, psychophysiology, psychology, social psychology, psycholinguistics and various branches of 
pedagogy). These sciences should be taken into account while developing theoretical foundations of the 
methodology. The need for further research of the issue, based on multidisciplinary and transdisciplinary 
approaches, is underlined. 

Key  words:  speech development, oral and written speech, primary schoolchildren. Стаття надійшла до редколегії 10.09.2017 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
МАЙБУТНЬОГО АКТОРА У КОНТЕКСТІ ОСНОВНИХ  

ПРИНЦИПІВ ТЕАТРУ  
У статті розглядається питання фахової підготовки майбутнього актора, а саме спрямуван-

ня освітньо-педагогічного процесу на формування фахових компетентностей, що сприяють про-
фесійному та особистісному становленню молодої людини у творчому колективі і соціумі. Автор 
наголошує на необхідності формування фахових компетентностей у контексті основних принци-
пів театру, визначених К.Станіславським.  

Ключові  слова :  принципи, компетентності, фахова підготовка, потреби, актор, театр, 
освітній процес, особистість, освітнє середовище.  Мистецтво театру у всі історичні періоди відтворювало і художньо інтерпретувало проблеми суспільного та особистісного роз-витку специфічними, притаманними йому засобами. У сучасних економічних та соціа-льних умовах театр набуває значення не ли-ше як спосіб художнього відображення дійс-ності, але як стимул до пошуку шляхів особи-стісної та суспільної взаємодії у вирішенні проблем, що виникають у зв’язку з новими історичними реаліями. Оскільки актор є но-сієм специфіки театру, саме від нього у вели-кій мірі залежить вирішення актуальних за-вдань, пов'язаних з розширенням сфери сус-пільного впливу театрального мистецтва. Виконання цих завдань, в свою чергу, вима-гає пошуку нових підходів до фахової підго-товки актора. Вимоги, що стоять перед су-часним театром зумовлюють необхідність якісних змін у процесі фахової підготовки майбутнього актора, потребуючи компетен-тнісного підходу до формування особистих та професійних характеристик. Поняття «компетентність» визначається як сформованість комплексу ціннісних пот-реб, професійних знань, умінь, навичок, тоб-то якісних характеристик та готовність фахі-вця до їх реалізації у рамках його компетен-ції, де поняття «компетенція», відповідно до 

визначення науковців, слід розуміти як суку-пність повноважень, що відповідають поса-довим вимогам і відображаються в посадо-вих інструкціях. Дослідженням поняття компетентності, як характеристики професійної діяльності у галузі освіти займалися Н. Бібік, М. Головань, Е. Зеєр, М. А. Леонтян, Н. Литвинова, О. Овча-рук, О. Пометун, А. Хуторський та ін., але його сутність кожним науковцем визначається по різному: 
– як обізнаність у певній галузі, набута упродовж фахової освіти, під впливом освітнього середовища, з використанням засобів неформальної освіти [10, 56–64]; 
– як сукупність особистісних якостей, на-вичок, здібностей, мотиваційних і цінні-сних орієнтацій та готовність їх реалізо-вувати у процесі професійної діяльності, як можливість успішної реалізації набу-тих умінь та навичок і природних задат-ків [5, 73–75]; 
– як сукупність особистісних характерис-тик і досвіду практичної діяльності у пе-вній галузі, що обумовлюють готовність до вирішення проблем шляхом виконан-ня необхідних функцій [2, 23–30]; 
– як поєднання знань, умінь і навичок, необхідних для професійної діяльності, конкурентноспроможність, наявність досвіду, здатність реалізовувати на 
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практиці набуті теоретичні знання [6, 102–105]; 
– як сукупність характеристик особистос-ті, що дає можливість здійснювати фахо-ву діяльність у тій чи іншій галузі на ви-сокому якісному рівні [9, 18]; 
– як способи дій, що є найбільш результа-тивними для успішного вирішення тео-ретичних і практичних завдань і вміщу-ють, окрім діяльнісних навичок та умінь, мотиваційний, емоційно-вольовий ком-понент і досвід [4]; [5, 73–75]; 
– як сукупність базових знань, навичок та умінь, ключові кваліфікації [7]. Розглянувши зміст трактування поняття компетентності в наукових публікаціях, ми виявили спільні характеристики, що власти-ві для різних освітніх напрямів, у тому числі і для фахової підготовки актора. Професійні компетентності майбутнього актора охоп-люють широкий спектр фахової і суспільної діяльності, їх реалізація вимагає використан-ня професійних і особистісних характерис-тик, що формуються в процесі фахової підго-товки і визначаються специфікою особливо-стями професійної діяльності актора. Мета статті полягає в розкритті взаємоз-в’язку між специфічними особливостями те-атрального мистецтва і діяльності актора, основними принципами театру, визначени-ми К. Станіславським, та характером профе-сійних компетентностей, які необхідно сфор-мувати у процесі фахової підготовки майбут-нього актора. Реалізація принципів театру у навчаль-ному процесі має забезпечуватися необхід-ними знаннями, професійно важливими осо-бистісними якостями, професійними навич-ками та уміннями, що у професійному стан-дарті вищої освіти України рівня підготовки «бакалавр» за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво», подаються як компетентності, покликані найбільш повно і різносторонньо розкрити суспільне значення професії акто-ра, сформувати мотиваційно-ціннісні харак-теристики фахової підготовки актора з ме-тою їх  реалізації у майбутній професійній і суспільній діяльності. Тому, принципи театру є основними по-ложеннями, що сприяють виявленню специ-фічних якостей мистецтва театру і реалізо-

вуються завдяки опануванню майбутнім ак-тором необхідних професійних компетент-ностей. Принцип у перекладі з латини – це поча-ток, першооснова, тобто важливі, суттєві твердження або внутрішні переконання лю-дини, моральні засади, що служать їй для ке-рівництва у різних життєвих ситуаціях. У на-уці принципи можуть відображати найбільш характерні властивості наукової системи, завдяки яким реалізовуються на практиці основні її завдання. Згідно з визначенням І. Павлова: «…наукова теорія повинна не тільки охоплювати весь існуючий матеріал, але й відкривати широкі можливості для по-дальшого вивчення і, з дозволу сказати, без-кінечного експериментування» [8]. Система підготовки актора до професійної діяльності К.Станіславського відповідає необхідним ви-могам І. Павлова щодо науковості теоретич-ного дослідження – це відкриття реально існуючих законів,  практичне використання наукових досягнень, що відбувається за до-тримання певних умов і дає можливість за-довольняти потреби людини, а також пода-льший розвиток системи на базі попередніх відкриттів. Як наукова теорія, система К.Станіславського заснована на тверджен-нях, що мають визначення основних принци-пів театру, а саме: 
– театр – мистецтво колективне; 
– театр – мистецтво синтетичне, актор – носій специфіки театру; 
– дія – основний матеріал театрального мистецтва; 
– драматургія – ведучий компонент театру; 
– творчість актора – основний матеріал мистецтва режисера; 
– глядач – творчий компонент театру [4, 11–20]. Тому, освітній процес фахової підготовки майбутнього актора, має бути спрямований на опанування широкого кола компетентно-стей, що визначені нормативними докумен-тами і забезпечують практичну реалізацію принципів театру. Оскільки, специфічною ознакою театра-льного мистецтва є колективна робота над творчим проектом, тобто виставою, актору, для успішної професійної реалізації, окрім професійних умінь, необхідно опанувати  
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навички взаємодії з усіма членами творчого колективу, які приймають участь у створенні вистави та її експлуатації. Професійні уміння та навички налагодження взаємодії у твор-чому колективі можуть реалізовуватися за-вдяки сформованості компетентностей, що розкривають принцип театр – мистецтво 
колективне, а саме: здатності приймати об-ґрунтовані рішення; здатності застосовувати знання на практиці; здатності спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатності спілкуватися іноземною мовою; здатності до використання інформаційних і комунікаційних технологій; уміння бути критичним і самокритичним; здатності пра-цювати в команді; навичок міжособистісної взаємодії; здатності мотивувати людей та рухатися до спільної мети; здатності до ефе-ктивної діяльності в колективі у процесі створення синтетичного за своєю природою сценічного твору, здатності до керівництва роботою  або участь у складі творчої групи в процесі його підготовки; здатності до спілку-вання в діалоговому режимі з широкою про-фесійною та науковою спільнотою та гро-мадськістю на теми сценічного мистецтва та виробництва, до взаємодії із представника-ми інших творчих професій; здатності до іні-ціювання інноваційних сценічних проектів, фестивальній та конкурсній діяльності, про-пагування кращих зразків національної та світової сценічної спадщини; здатності роз-повсюджувати знання про сценічне мистецт-во та ділитися практичним досвідом різно-манітними шляхами та засобами. Для принципу синтетичності мистецтва театру характерним є поєднання різних ви-дів мистецтв у одному і  надання кожному з них  характеру театральності, завдяки актор-ському мистецтву. Це вимагає від актора ши-рокого спектру знань і розуміння  специфіки кожного виду мистецтва та володіння засо-бами і компетентностями, що сприяють роз-криттю принципу театр – мистецтво син-
тетичне, актор – носій специфіки театру: здатністю до абстрактного мислення, аналі-зу та синтезу; знання та розуміння предмет-ної галузі і специфіки професійної діяльнос-ті; здатністю до ефективної діяльності в ко-лективі у процесі створення синтетичного за 

своєю природою сценічного твору; здатніс-тю до керівництва роботою або участь у складі творчої групи в процесі підготовки сценічного твору; здатністю оперувати нові-тніми інформаційними й цифровими техно-логіями в процесі реалізації художньої ідеї та осмислення творчого результату; здатністю до розуміння та оцінювання актуальних ку-льтурно-мистецьких процесів;здатністю співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із зовнішнім контекстом знання та розуміння предметної галузі і специфіки професійної діяльності. Матеріалом, який використовує актор для своєї творчості є дія, що властиво лише театру. Актор, діючи на сцені, сам є одночас-но інструментом власного виконавського мистецтва. Виконуючи творчі завдання, він має володіти необхідними компетентностя-ми для успішної  реалізації принципу театру 
дія – основний матеріал театрального мис-
тецтва: здатністю до оперування специфіч-ною системою виражальних засобів (плас-тично-зображальними, звуковими, акторсько-виконавськими, монтажно-композиційними, сценарно-драматургічними) при створенні та виробництві сценічного твору; здатністю до вибору відповідних творчому задуму засобів мистецького (сценічного) висловлювання; здатністю до професійного опанування зміс-товних (інформаційного, виразно-образного) рівнів сценічного твору; здатністю до розв’я-зання комплексних проблем в галузі сценіч-ної інноваційної діяльності за глибокого пе-реосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики; Літературний твір, покладений в основу вистави, вміщує в собі вербальну інформацію про ідейний зміст, про характери майбутніх сценічних героїв, про їх взаємовідносини. Щоб проаналізувати текст п’єси та донести його зміст до глядачів, актору необхідно опанувати компетентності, що сприяють втіленню прин-ципу драматургія – ведучий компонент теат-
ру: уміння працювати із мистецтвознавчою літературою, аналізувати твори літератури і мистецтва, користуючись професійною термі-нологією; вільно орієнтуватися у напрямах, стилях, жанрах та видах сценічного мистецт-ва, творчій спадщині видатних майстрів. 
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Принцип творчість актора – основний 
матеріал мистецтва заснований на його умінні спілкуватися, налагоджувати контак-ти, підкорюватися волі режисера у рамках творчого задуму, бути готовим до втілення авторських ідей. Він розкривається через опанування та-ких професійних компетентностей як: здат-ність генерувати нові ідеї (креативність); здатність до творчого сприйняття світу та вміння відтворювати його в художніх сценіч-них образах; здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва; здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових ідей у творчій і виробничій сферах сценічної діяльності; вміння виявля-ти та вирішувати проблеми. Особливістю мистецтва театру є необхід-ність присутності глядача, під впливом якого відбувається «шліфування» вистави, переві-ряється точність використання актором за-собів виразності, та володіння компетенція-ми спрямованими на розкриття принципу 
глядач – творчий компонент театру: здат-

ність до публічної презентації результату власної творчої (інтелектуальної) діяльнос-ті; здатність до спілкування в діалоговому режимі з широкою професійною та науковою спільнотою, вербальної і невербальної тран-сляції творів сценічного мистецтва; здат-ність до взаємодії з представниками інших творчих професій; здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проекти з ме-тою популяризації сценічного мистецтва, в тому числі і з використанням можливостей театральної преси, телебачення, Інтернету. Отже, процес опанування майбутнім ак-тором широкого кола професійних компете-нтностей у процесі фахової підготовки має бути спрямований на розкриття специфічної сутності принципів театру, сформульованих К. Станіславським і, оскільки мистецтво теа-тру є сьогодні не лише засобом розваги, але і засобом вирішення соціальних проблем, від-повідальність за якісний рівень фахової під-готовки майбутнього актора, за опанування професійних компетентностей  та їх реаліза-цію упродовж майбутньої професійної діяль-ності зростає і набуває суспільного значення. 
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Захаревич М. В. Формирование профессиональных компетентностей будущого актера в 
контексте основных принципов театра 

В статье рассматривается вопрос профессиональной підготовки будущого актера, а именно 
направление образовательно-педагогического процесса на формирование необходимых компе-
тентностей, что способствуют профессиональному и личностному становлению молодого чело-
века в творческом коллективе и в социуме. Автор настаивает на необходимости формирования 
профессиональных компетентностей в контексте основних принциповтеатра, определенных 
К. Станиславским. 

Ключевые  слова :  принципы, образовательный процесс, профессиональная подготовка, по-
требности, актер, театр, образовательный процесс, личность, образовательная среда. 
 

Zaharevich M. Formation of professional competences of the prospective actor in the context 
of the main principles of the theater 

The article deals with the issue of the professional training of the prospective actor, namely, the direc-
tion of the educational and pedagogical process to the formation of professional competencies that contrib-
ute to the professional and personal formation of a young person in the creative community and society. The 
author emphasizes the necessity of forming professional competencies in the context of the main principles 
of the theater defined by K. Stanislavsky. 

The article substantiates the influence of theatrical art on the formation and development of inter-
social and interpersonal relations in different historical periods, and the theater's importance for address-
ing the problems of communication deficit, which are very relevant for the present stage of social develop-
ment. The author considers ways of solving these problems by means of theatrical art. As their formation 
takes place during the period of professional preparation of the future actor for the professional activity in 
the higher educational institutions of our country, the author raises the question of finding new pedagogical 
approaches to its implementation. The article proposes to focus on the formation, within the program of 
professional training of a wide range of professional competencies, which will enable to develop not only the 
professional qualities of a specialist but also their personal characteristics and will contribute to the disclo-
sure of the content of the main principles of the theater. According to the author, these events will have a 
positive effect on the personal formation of a young person in the creative community and society as well as 
on the implementation of opportunities for interaction between the theater and society.  

Key  words:  principles, competence, professional training, needs, actor, theater, educational process, 
personality, educational environment. Стаття надійшла до редколегії 15.09.2017 
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РОЗВИТОК ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ  
НА ПОДІЛЛІ НА ПОЧАТКУ XX ст. 

 
У статті на основі історичних та архівних джерел охарактеризовані особливості післядипло-

мної педагогічної освіти на Поділлі на початку XX ст. Розкрита історія становлення та розвитку 
постійних однорічних, дворічних та тимчасових педагогічних загальноосвітніх курсів – однорічних, 
шестимісячних та курсів, влаштованих на літніх канікулах, для поглиблення наукових знань з пе-
дагогіки, психології та з предметів курсу народних училищ та церковнопарафіяльних шкіл. Доведе-
но, що робота вчителів та вчительок на однорічних педагогічних курсах при Вінницькому вчитель-
ському інституті давала слухачам основу їх майбутньої діяльності, необхідну систематичну, чис-
то педагогічну підготовку, теоретично та практично знайомила їх з дидактикою та методикою 
викладання, проте на практиці на курси були покладені ті задачі, які повинні були виконувати вчи-
тельські семінарії та інститути. 

Ключові  слова :  Поділля, післядипломна педагогічна освіта, постійні педагогічні курси, тим-
часові педагогічні курси, практична підготовка. У кінці XIX – на початку XX ст. на Поділлі у зв’язку з поширенням міністерських народ-них училищ виникла нагальна потреба в збі-льшенні кількості та підготовці кваліфікова-них вчителів, яку Міністерство народної освіти Російської імперії (до складу якої вхо-дило Східне Поділля) 31 березня 1900 р. на-магалось вирішити влаштуванням при жіно-чих гімназіях, прогімназіях та міських учили-щах для осіб, які отримали загальноосвітню підготовку однорічних педагогічних курсів (згідно «Положення» 1872 р.). Метою влаш-тування однорічних педагогічних курсів бу-ло лише збільшення контингенту осіб, маю-чих право на заняття вчительських посад, а не удосконалення професійної майстерності вже існуючих вчителів. МНО легким, деше-вим, вигідним для себе шляхом – влаштуван-ням однорічних педагогічних курсів – нама-галось замінити влаштування спеціальних педагогічних закладів та відсутність кваліфі-кованих вчителів на Поділлі [1, 94]. 29 червня 1907 р. МНО видало нові «Правила» про постійні педагогічні курси, які повністю замінили «Правила» 1900 р., згідно яких педагогічні курси могли бути дворічні та трирічні. В 1910 р. виходить за-

конопроект про перетворення однорічних педагогічних курсів в дворічні. Проте мета курсів залишилась незмінною, розширився лише перелік ймовірних слухачів та слуха-чок курсів, зокрема дозволено навчатись на курсах випускницям Маріїнської жіночої гім-назії, а також інших навчальних закладів, курс яких був не нижче двокласного місько-го училища МНО та осіб з середньою освітою. Розширилась і програма теоретичних та практичних знань, зокрема вводилось ви-вчення відомостей про училище, гігієни з відомостями про надання першої невідклад-ної допомоги, а також методика предметів, які викладались в початкових училищах  від-повідно до програми вчительських семіна-рій. Практичні заняття полягали в викладан-ні в початкових училищах, з ознайомлення з літературою, з дитячими іграми та фізични-ми вправами. Співи, музика, заняття садівни-цтвом, городництвом, бджільництвом дозво-лено викладати у особливості з місцевими потребами [2, 348–352].  Відповідно до вищевказаних «Правил» 1900 та 1907 р. в 1912 р. на Поділлі було 4 педагогічні курси. В 1903 р. були започат-ковані однорічні педагогічні курси в  
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м. Кам’янці згідно «Правил» 1900 р., при чо-ловічому двокласному училищі, які в 1909 р. були перетворені на дворічні, а також при Вінницькому жіночому, Балтському та Про-скурівському чоловічих вищих початкових училищах (згідно «Положення» 1912 р. про вищі початкові училища) курси були засно-вані в 1910 р. згідно «Правил» 1907 р. [3, 8].  Згідно свідоцтва про закінчення Балтсь-ких дворічних педагогічних курсів зазначи-мо, що слухачі курсів вивчали: Закон Божий, російську з церковнослов’янською мови, ма-тематику (арифметику, алгебру, геометрію), історію, географію, фізику з науками про природу, співи, чистописання, малювання та креслення, педагогіку, методику початково-го викладання арифметики, російської мови, географії та наук про природу та військову гімнастику. Крім того 5 годин щотижня від-водилось на проведення практичних занять курсистів в випускному класі училища, які полягали в відвідуванні уроків, проведенні пробних уроків, чергуванні учнів 2-х класів в училищі. Серйозна увага зверталась на само-стійні заняття курсистів, виконувались до-машні та класні письмові роботи з усіх пред-метів [4, 54].  Згідно звіту попечителя КНО за 1912 р. керівниками усіх чотирьох курсів Поділля були 28 осіб, крім учителів співів, гімнасти-ки, учителів і учительок підготовчих класів міських училищ, зокрема на курсах при Ка-м’янецькому училищі працювало 7 керівни-ків, при Вінницькому та Балтському – 8, при Проскурівському – 5. Зазначимо, що загальна кількість слухачів на курсах впродовж всіх років їх існування була незначною, зокрема у 1912 р. загальна кількість слухачів на чоти-рьох педагогічних курсах Поділля складала 101 особу, закінчило курс 37 осіб,  прийнятих до першого класу 55 осіб. На 1 січня 1913 р. кількість слухачів курсів налічувала 117 осіб, з них 64 особи навчались в перших класах,  53 – в других класах, зокрема на Кам’янець-ких курсах – 17 осіб, на Проскурівських та Балтських по 32 особи, на Вінницьких –  34 особи. За станом 83 особи складали селя-ни, 23 – міщани,  козаки – 3 особи, духовного звання – 1, дітей чиновників – 2, синів та до-чок почесних громадян – 6 осіб. На курси за-

звичай зараховувались діти тих селян і мі-щан, які, із-за бідності, не могли відправляти їх в учительські семінарії., Згідно освітнього цензу найбільшу кількість слухачів курсів складали випускники двокласних міських та сільських училищ, другокласних церковно-парафіяльних шкіл, 4-х класів жіночих гімна-зій [3, 9–12].  Загальні умови проходження однорічних (дворічних) курсів при міських училищах, відсутність необхідної літератури, підручни-ків, наочних засобів, спеціальних предметних кабінетів, відсутність особливого викладаць-кого складу, багато хто працював за сумісни-цтвом, при слабкій підготовці абітурієнтів та складності програми, загальноосвітні педаго-гічні курси за «Правилами» 1900 та 1907 рр. не досягли своєї мети, що відповідно свідчить про низький рівень підготовки майбутніх вчителів народних училищ на курсах. Таким чином, курси випускали лише недоуків у пе-дагогічному сенсі, яким приходилось самим довгі роки вивчати методи навчання, або за-лишати вчительську діяльність.  Варто зазначити, що швидко зростаюча мережа початкових училищ і надалі вимагала педагогічно-підготовлених вчителів, з 1912 р., зокрема, Вінницьке земство мало на меті відк-ривати по 22 комплекти народних училищ щорічно, на 1 січня 1914 р. усіх учнів в учили-щах в повіті  нараховувало 138 осіб, що на 40% більше ніж в 1912 р. [5, 94]. Проте знов ж таки ні учительський інститут (заснований лише в 1912 р.), ні семінарії, ні однорічні педа-гогічні курси при міських училищах не могли підготувати необхідну кількість професійних вчителів, тому і надалі поставало питання про швидку систематичну, часто педагогічну під-готовку майбутніх учителів Поділля. Таким чином, з дозволу попечителя КНО з 18 червня по 21 липня 1912 р. були влаш-товані перші літні короткотермінові педаго-гічні курси (згідно «Правил від 5 серпня  1875 р.) при Вінницькій вчительській семіна-рії. На курси було відпущено МНО –  1000 крб., земством – 2500 тис. крб. На них були присутні згідно звіту по відділу народ-ної освіти за 1912 р. – 44 вчителя та 16 вчи-тельок, серед них з Балтського повіту – 8 осіб, з Вінницького – 7, з Брацлавського – 2, 
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Гайсинського – 6, Кам’янецького – 5, Лети-чівського – 2, Літинського – 3, Могилівсько-го – 3, Ольгопільського – 4, Проскурівсько-го – 3, Ушицького – 4, Ямпільського – 8 осіб. На час курсів було організоване існуюче учи-лище при семінарії з 70 учнями, які поділя-лись на 4 групи [6, 13–14]. За архівними да-ними слухачів курсів було 50 осіб [7, 5-5 зв.]. Розглядаючи формулярні списки викла-дачів Вінницької вчительської семінарії ми знаходимо дані, що короткотермінові курси при семінарії проходили і в 1914 р., зокрема наставник фізики, наук про природу та сіль-ського господарства В. Суходровський був керівником занять з наук про природу в 1912, 1914 р.р. [8, 32]. В 1914 р. був керівни-ком цих же курсів земський стипендіат, ви-пускник Вінницької вчительської семінарії Ю. Нагул [9, 3]. Варто зазначити, що і надалі інші земст-ва Поділля розглядали питання про влашту-вання короткотермінових педагогічних кур-сів, зокрема, на засіданні в грудні 1914 р. уча-сники четвертих Ольгопільських повітових зборів клопотали перед керівництвом Губе-рнськими земськими зборами про проведен-ня в м. Ольгополі в літній час в 1915 р. корот-котермінових загальноосвітніх та про влаш-тування постійних однорічних педагогічних курсів для вчителів початкових шкіл за раху-нок губернського земства та передати кло-потання на розгляд іншим 11 повітовим зем-ствам. Окрім того про влаштування коротко-термінових курсів в 1915 р. в м. Кам’янець-Подільському та м. Вінниці. Як зазначено в доповіді Ольгопільських земських зборів, причиною клопотання було те: «що з введен-ням всезагального навчання, за нехваткою спеціально підготовлених кандидатів на вчительські посади, приходиться допускати вчителів з незначним загальноосвітнім цен-зом та без спеціально-педагогічної підготов-ки, наслідком чого є занепад навчальної справи в початкових школах» [10, 81]. Варто зазначити, що нами виявлені архі-вні документи про влаштування шестимісяч-них педагогічних курсів для учительок поча-ткових училищ, зокрема в 1916 р. такі курси проходили при Вінницькій вчительській се-мінарії з 18 квітня по 23 жовтня, про що свід-

чить нам свідоцтво про закінчення курсів, випускниці Тульчинського єпархіального училища, вчительки зразкового училища при Вінницькій вчительській семінарії Л. Те-равської [11, 2]. Аналогічні курси проходили в 1916 р. з 21 квітня по 21 жовтня при Ольго-пільській вчительській семінарії, про що та-кож свідчить нам свідоцтво про закінчення курсів [12, 96].  Зауважимо, що слухачки на курсах вивчали Закон Божий, педагогіку, ме-тодику російської мови, арифметики та гра-фічних мистецтв, науки про природу, співи, гімнастику, гігієну, законознавство, родиноз-навство, та приймали участь в теоретичних та практичних заняттях на курсах [11, 4].   Аналіз архівних документів засвідчив, що короткотермінові літні педагогічні курси проходили в 1914 р. з 19 червня по 18 липня та з 15 травня по 25 червня 1915 р. і при Він-ницькому вчительському інституті та сусід-ньому з інститутом вищому початковому училищі [13, 144–146; 14, 30].  Крім того, в звіті за 1915 р. вказується, що участь на курсах приймали 49 осіб, з них 42 вчителя повторно, і лише 7 нових, причому лише з 2 нових училищ [14, 21–22]. В доповід-ній записці (1915 р.) директор закладу наго-лошував: «слухачі ті сам, які були на минулих курсах, потрібно залучати на курси нових осіб. Як показала практика минулого року призна-чати більше 4-х годин обов’язкових лекційних годин не бажано, так як залучити до спеціаль-но-практичних занять слухачів можливо ли-ше в тому випадку, якщо вони будуть мати достатньо вільного часу» [13, 3]. Лекторами-керівниками курсів були чле-ни корпорації Вінницького вчительського інституту – М. Запольський (викладав педа-гогіку та методику російської мови), А. Кара-таєв (російську словесність та методику ро-сійської мови), А. Фєдосєєв (математику і її методику), П. Гришков (історію та географію з методикою), Є. Щериця (фізику та науки про природу з методикою та відповідними практичними заняттями), С. Розов (шкільну гігієну) [13, 7]. Варто зазначити, що програма коротко-термінових курсів була досить насиченою [13, 9–10]. Заняття проводились теоретичні та практичні. Особливість проведення  
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занять полягала в тому, що деякі загальноос-вітні заняття (теоретичні) велись із усім складом слухачів, інші – спеціальні з окреми-ми групами (теоретичні та практичні). Перші заняття мати на увазі слухачів, а саме вчите-лів, які потребували розширення свого розу-мового кругозору, а другі вчителів, які пот-ребували  поглиблених знань зі своєї спеціа-льності та озброєння більш сучасними мето-дами навчання [13, 7–8]. Загальноосвітні заняття складатись з читань-лекцій, яких впродовж курсів 1915 р. було: 8 лекцій зі шкільної гігієни, з історії російської літератури – 14 лекцій, з алгеб-ри – 9, з російської історії – 12, наук про при-роду – 6 лекцій та спеціальні лекції з російсь-кої мови, арифметики, геометрії, алгебри, історії, географії, фізики. 31 травня слухачі курсів зробили паломництво в с. Вишню на могилу М. Пирогова та прослухали 2 лекції про М. Пирогова. Серед тем лекцій відзначи-мо: «Шкільна гігієна, як необхідна педагогіч-на дисципліна», «Основні риси, притаманні російській літературі XIX ст.», «Розвиток на-ціональної та політичної свідомості російсь-кого народу в XIX ст.», про що свідчить зміст програм [13, 13–16]. З історії педагогіки було проведено 20- лекцій не теми: «Значення для педагога-практика вивчення систем минулого», «Мета та форми освіти у індусів, єгиптян та китай-ців», «Культурний зв’язок між Стародавнім Сходом та Стародавньою Грецією», «Педа-гогічні погляди Платона, Аристотеля, Плута-рха, Піфагора, Сократа», «Виховання та на-вчання в Стародавньому Римі», «Педагогічні погляди Квінтиліана», «Відношення східної та стародавньої класичної педагогіки до су-часної», «Педагогічні погляди видатних вчи-телів стародавньої християнської церкви», «Виховання і навчання в середньовіччі», «Погляди представників гуманізму та рефор-мації», «Виховання та навчання в єзуїтських школах», «Педагогічні погляди Томаса , Мо-ра, Рамбле та Монтеня» , «Вплив на європей-ську педагогіку ідей Бекона та Декарта, Ко-менського, Локка, Руссо, Песталоцці». Заува-жимо, що для вивчення на курсах педагогіки були спеціально придбані підручники, зокре-ма, М. Демкова «Нариси з історії російської 

педагогіки», «Курс педагогіки», «Початкова народна школа» О. Мєдведкова «Коротка істо-рія педагогіки», П. Монро «Історія педагогіки, П. Каптєрєва «Історія російської педагогії», «Дидактичні нариси», М. Чехова «Дитяча літе-ратура», О. Лазурського «Душевне життя ді-тей», Г. Челпанова «Підручник логіки», Г. Струве «Елементарна логіка», Ф. Козловсь-кого «Короткий підручник логіки» [13, 52–53]. Спеціальні заняття (на виконання яких відводилось 141 год.), несли суто практич-ний характер, а саме, полягали в практичних уроках, які проводили самі ж слухачі під кері-вництвом лекторів, в методичних бесідах з приводу пробних уроків, в розборі підручни-ків та посібників, в читанні та обговоренні доповідей та рефератів, зокрема з приводу шкільної практики, в демонстрації та крити-чній оцінці найбільш розповсюджених на-вчальних посібників, в лабораторних занят-тях з наук про природу та фізики. Також спе-ціальні заняття складались з читань-лекцій, які стосувались методичної постановки справи в вищій початковій школі з російсь-кої мови та словесності, математики, історії та географії, науки про природу та фізики. Крім того кожний бажаючий слухач курсів міг прослухати крім своєї прямої спеціально-сті курс другої іншої спеціальності [13, 7–8]. 3 травня 1916 р. МНО видало нове «Положення про тимчасові однорічні педаго-гічні курси» при вчительських інститутах для підготовки вчителів та вчительок вищих початкових училищ. На педагогічній раді Вінницького вчительського інституту було вирішено реорганізувати тимчасові загаль-ноосвітні педагогічні літні курси та започат-кувати тимчасові однорічні педагогічні кур-си [38, арк. 1]. Зауважимо, що згідно «Поло-ження» 1916 р. на вивчення російської мови, математики і науки про природу було відве-дено на курсах 8 навчальних годин. Для істо-рії, фізики та географії – 4 год. Крім того МНО наголошувало звертати увагу на пові-домлення матеріалів з відомостей про роди-ну, про вітчизну у зв’язку з повідомленням цих відомостей на уроках пояснювального читання в училищах [15, 4]. Відповідно цього на засіданні педагогіч-ної ради в. о. директора П. Гришков 
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(М. Запольський був відсутній з березня  1916 р. по квітень 1917 р.) та наставники пос-тановили відкоригувати навчальні програми та розробили план та розклад курсів на 1916– 1917 н.р. (протокол від 31 травня 1916 р.), зокрема, приймаючи до уваги значну кіль-кість збільшення тижневих годин з 4-х до  8-ми з математики приблизити програму до курсу вчительського інституту, так як і про-граму з граматики збільшити до 3-х уроків на тиждень; залишити в попередніх обсягах про-грами з історії та географії, виділив методич-ний елемент та органічно прив’язати його до повідомлення науково-теоретичних відомос-тей; зрівняти програму теоретичних та прак-тичних занять з наук про природу та прибли-зити програму до курсу вчительського інсти-туту; ввести в програму з фізики два нових розділи – аеростатику та гідростатику. Також постановили поряд з ознайомленням з науко-вою літературою, ознайомити слухачів курсів із літературою з методики спеціальних дис-циплін; проводити систематичні методичні бесіди з найбільш важливих відділів спеціа-льних дисциплін, органічно пов’язуючи їх з відповідними науковими бесідами, які приз-наченні розширити та поглибити попередні відомості слухачів курсів. Крім того, постано-вили наблизити програми з методик до про-грам вчительських інститутів, розширити завдання з малювання аквареллю та з натури олівцем, з перспективного креслення, розши-рити повідомлення слухачам відомостей з літератури – з давньої російської літератури та словесності [16, 8–9]. Варто зазначити, що важливим пунктом «Положення» 1916 р. було унеможливлення отримати звання вчителя вищого початково-го училища без проведення жодного пробно-го уроку зі своєї спеціальності [12, 3]. Таким чином, 1-го серпня 1916 р. розпо-чали свою роботу однорічні педагогічні курси при Вінницькому вчительському інституті згідно «Положення» від 3 травня 1916 р.  На облаштування курсів МНО виділило лише  5850 крб., основну частину витрат взяло на себе Подільське губернське земство в розмірі  16570 крб. [16, 1; 17, 47]. Зауважимо, що в зв’язку з великою кількістю абітурієнток ба-жаючих поступити на однорічні педагогічні 

курси (123 особи), на курси приймались на конкурсній основі, враховуючи освітній ценз та вчительський стаж, в першу чергу перева-га надавалась абітурієнткам, які закінчили середню колу та виконували обов’язки вчите-льок в вищих початкових училищах, наступ-ними зараховувались абітурієнтки, які закін-чили 8-мі педагогічні класи при гімназіях, та 7-мі педагогічні класи єпархіальних училищ і виконували обов’язки вчительок в нижчих народних училищах, і нарешті абітурієнтки, які закінчили 7 та 8 класів гімназії та 6 та  7 класів єпархіальних училищ, які не працю-вали на вчительських посадах. Серед абітуріє-нток випускниці Гайсинської, Балтської жіно-чих гімназій, Тульчинського єпархіального жіночого училища, Подільського жіночого училища духовного відомства та ін. [12, 1–2]. Зауважимо, що ми не визначили точної кіль-кості слухачок курсів, проте їх кількість приб-лизно коливається в межах від 50 до 65 осіб. За одними архівними даними в 1916 р. на ку-рси зарахувати 46 кандидаток, і ще 17 осіб додаткового списку, кандидатури яких мали ретельно розглядали, за іншими, згідно звіту, свідоцтво на звання вчительки початкових вищих училищ з російської мови та історії отримало 24 особи, на звання вчительки ви-щих початкових училищ з математики та фі-зики – 10 осіб, науки про природу та геогра-фії – 23 особи [16, 3–4, 114–115]. А за кількістю виданих свідоцтв згідно постанови педагогіч-ної ради від 8 травня 1917 р. – 61 особа [18].  Існують відомості про переписку між ди-рекцією закладу з департаментом народної освіти, датовану травнем 1917 р. про можли-ве відкриття і на 1917–1918 н.р. однорічних педагогічних курсів для підготовки вчителів та вчительок вищих початкових училищ, де директор закладу зазначає про необхідність влаштування курсів і надалі у зв’язку з відсу-тність педагогічно-підготовлених, близьких школі та її духу вчителів, проте влаштування курсів просить здійснювати виключно на ка-зенні кошти [12, 1–2; 16, 92–93]. Таким чином, для збільшення кількості та послідовної професійної підготовки вчителів та вчительок на Поділлі Єпархіальною Учили-щною Радою та Міністерством народної  освіти влаштовувались постійні однорічні,  
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дворічні та тимчасові педагогічні загальноос-вітні курси – однорічні, шестимісячні та кур-си, влаштовані на літніх канікулах, для погли-блення наукових знань з педагогіки, психоло-гії та з предметів курсу народних училищ та церковнопарафіяльних шкіл. Загальні умови проходження постійних однорічних (дворічних) курсів при міських училищах, згі-дно «Правил» 1900 та 1907 рр. не досягли своєї мети, що відповідно свідчить про низь-кий рівень підготовки майбутніх вчителів народних училищ на курсах. Короткотерміно-ві загальноосвітні педагогічні курси покра-щували професійну педагогічну підготовку уже існуючих вчителів та вчительок народ-них училищ Поділля. Проте перевага на боці 

однорічних педагогічних курсів при Вінниць-кому вчительському інституті, так як робота на курсах впродовж року давала перш за все слухачам основу їх майбутньої діяльності, не-обхідну систематичну, чисто педагогічну під-готовку, теоретично та практично знайомила їх з дидактикою та методикою викладання, вводила їх в курс  життя вищого початкового училища, практично знайомила з устроєм та духом школи та з кращими методами та при-йомами, застосованими в практиці викладан-ня. Тільки в річній роботі можна було спосте-рігати та перевіряти педагогічні здібності та нахили слухачів. Проте на практиці на курси були покладені ті задачі, які повинні були ви-конувати вчительські семінарії та інститути. 
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Зузяк Т. П. Развитие последипломного педагогического образования на Подолье  
в начале XX века 

В статье на основе исторических и архивных источников охарактеризованы особенности  
последипломного педагогического образования на Подолье в начале XX в. Раскрыта история ста-
новления и развития постоянных однолетних, двухлетних и временных педагогических общеобра-
зовательных курсов – однолетних, шестимесячных и курсов, устроенных на летних каникулах, для 
углубления научных знаний по педагогике, психологии и по предметам курса народных училищ и 
церковно-приходских школ. Доказано, что работа учителей и учительниц на однолетних педагоги-
ческих курсах при Винницком учительском институте давала слушателям основу их будущей дея-
тельности, необходимую систематическую, чисто педагогическую подготовку, теоретически и 
практически знакомила их с дидактикой и методикой преподавания, однако на практике на курсы 
были возложены те задачи, которые должны были выполнять учительские семинарии и инсти-
туты. 

Ключевые  слова :  Подолье, последипломное педагогическое образование, постоянные педаго-
гические курсы, временные педагогические курсы, практическая подготовка.  

Zuzyak T. The development of postgraduate pedagogical education at the beginning of  
the XX century 

The article describes the features of postgraduate pedagogical education in Podillia at the beginning of 
the XX century on the basis of historical and archival sources. Being revealed the history of formation and 
development of permanent one-year, two-year and temporary pedagogical general courses – one-year, six-
month and summer courses, made during summer holidays, to deeper the scientific knowledge on pedagogy, 
psychology and courses of folk schools and church parish schools.  The educational process is described and 
the curricula and programs of courses are considered. The qualitative and quantitative teaching staff of the 
courses is analyzed. It is proved that the general conditions for passing permanent one-year (two-year) 
courses at municipal schools did not reach their goal, which respectively indicated a low level of training of 
future teachers of public schools at the courses. It has been proved that short-term general education peda-
gogical courses have improved the professional pedagogical training of the existing teachers and teachers of 
the Podillia national schools. It is proved that the work of teachers at one-year pedagogical courses at the 
Vinnytsia Teachers' Institute gave students the basis for their future activities, the necessary systematic, 
purely pedagogical training, theoretically and practically introducing them with didactics and teaching 
methods, inducting them in the life of the higher elementary school, practically acquainting them with the 
structure and spirit of the school and with the best practices and techniques used in teaching practice. Only 
in the annual work it was possible to observe and test the pedagogical abilities and inclinations of listeners. 
It has been proved that in practice the courses were assigned the tasks that should have been performed by 
the teaching seminary and institutes. 

Key  words:  Podillia, postgraduate pedagogical education, constant pedagogical courses, temporary 
pedagogical courses, practical training. Стаття надійшла до редколегії 15.09.2017 
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СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯКОСТІ  
ВИЩОЇ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ  

В АМЕРИКАНСЬКИХ ОСВІТНІХ РЕАЛІЯХ  
У статті проаналізовано наукові погляди американських учених до розуміння та тлумачення 

феномену «якість вищої освіти». Систематизовано підходи науковців до проблеми забезпечення 
якості освітніх послуг ВНЗ. Обґрунтовано зовнішні та внутрішні детермінанти забезпечення яко-
сті вищої філологічної освіти. Виявлено та схарактеризовано діяльність незалежних організацій, 
комісій, інституційних акредитаційних агентств, орієнтованих на вдосконалення якості вищої 
освіти та надання ресурсів та інструментів, пов’язаних з оцінкою та підвищенням якості філоло-
гічної освіти. Розкрито специфіку інституційної (національна і регіональна) та програмної акре-
дитації в США. Схарактеризовано основні вимоги до акредитації освітніх програм для підготовки 
майбутніх філологів. 

Ключові  слова :  якість вищої освіти, США, акредитація, моніторинг, акредитаційна устано-
ва, філологічна освіта, вимоги, критерії. Підвищення якості освіти – необхідна умова покращення життя, це основа демок-ратизації політичного устрою, модернізації економіки, розвитку культури інноваційного мислення, утвердження фундаментальних цінностей буття людини. Постійне реформу-вання системи вищої освіти, осмислення її нової ролі, актуалізація та нова інтерпрета-ція понять стандарту та якості освіти – су-часні орієнтири майбутнього розвитку суспі-льства знань. Пошуки можливих шляхів під-вищення якості вищої філологічної освіти в країні спонукають до вивчення світового до-свіду, зокрема США. Американська педагогіч-на спільнота розуміє, що якість освіти – це узагальнений показник розвитку суспільст-ва в певному часовому вимірі,  суспільна ха-рактеристика, а не предмет змагання чи по-літичний аргумент в оцінюванні розвитку держави на певному етапі її становлення. Університети США мають високі освітні рей-тинги в світі завдяки обґрунтованому меха-нізму забезпечення якості надання освітніх послуг. Упродовж останніх десятиліть українсь-кими науковцями активно здійснюються до-слідження з проблем філологічної освіти у 

вітчизняному і зарубіжному досвіді. Наукову і практичну цінність мають дослідження українських (Н. Бідюк, О. Зіноватна, В. Корні-єнко, О. Мартинюк та ін.) та американських учених (R. Barnet, N. Becket, E. Bogue, M. Bro-okes, K. Cameron, D. Dill, T. Ewell, D. Green, L. Harvey, T. Seymour, B. Winn та ін.). Попри численну кількість наукових розвідок про-блема забезпечення якості філологічної осві-ти в американському досвіді потребує дета-льнішого вивчення. Мета статті – розкрити сутнісні характе-ристики та особливості забезпечення якості вищої філологічної освіти в США.  Поняття «якість вищої освіти» викликає багато дискусій серед американських дослід-ників щодо неоднозначності тлумачення  його змісту. Розуміння якості вищої освіти відрізняється, відображаючи різні погляди особистості і суспільства. По-перше, основні соціальні групи, які безпосередньо беруть участь в освітньому процесі (студенти, ви-кладачі, адміністрація ВНЗ, роботодавці) ма-ють різні уявлення про якість освіти і тому висувають до неї різні вимоги. По-друге, якість є контекстуальним феноменом, який залежить від особливостей місії, стандартів і 
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цінностей ВНЗ, а також національного кон-тексту [6, 41–42]. Відповідно актуальним є пошук та обґрунтування чітких критеріїв оцінки якості з урахуванням потреб і інте-ресів стейкхолдерів.  Заслуговують на увагу результати дослі-джень Л. Харві та Д. Грін щодо визначення сутнісних характеристик якості вищої осві-ти, у тому числі філологічної. Науковці виок-ремили п’ять ознак якості: винятковість (перевершення високих стандартів); послі-довність або досконалість (відсутність недо-ліків); відповідність вимогам споживачів освітніх послуг; ефективність та результати-вність [14]. Послуговуючись їхніми результа-тами досліджень Д. Сеймур виокремлює ще одну характеристику якості вищої освіти – трансцендентність (не піддається вимірю-ванню і логічному опису), яка є результатом кваліфікованої підготовки та професіоналіз-му викладачів, від яких безпосередньо зале-жить якість освітніх послуг. За цією характе-ристикою якість освітніх послуг цілком від-повідає своїм специфікаціям і призначенню. На його переконання,  якість вимірюється навчальними досягненнями студентів, які є результатом педагогічної діяльності викла-дачів ВНЗ [17]. Професор університету Теннессі Е. Бог вважає, що концепт «якість» можна інтерп-ретувати у трьох контекстах. По-перше, якість – це конкурентне явище, що припус-кає обмежену кількість топ-рейтингових уні-верситетів. По-друге, якісним має бути кож-ний ВНЗ за своєю місією і цілями. По-третє, якість потрібно шукати не в ресурсах або ре-путації, а в результатах. Тобто якість освіт-ньої діяльності ВНЗ розглядається з позиції її впливу на знання та особистісний розви-ток студентів, а також на рівень науково-дослідної та педагогічної діяльності викла-дачів [8, 8–9]. Наукову цінність мають погляди Р. Бар-нет, який виділяє три основні підходи до йо-го інтерпретації якості у вищій освіті: об’єк-тивістський (об’єктивні вимірювання показ-ників розвитку освітньої діяльності ВНЗ), релятивістський (відсутність абсолютних критеріїв, при використанні яких можна бу-ло б оцінити будь-які дії ВНЗ) і концептуаль-

ний (постійне вдосконалення якості освіт-нього процесу) [5]. Підсумовуючи висновки своїх колег, Б. Вінн обґрунтував ключові детермінанти яко-сті вищої освіти: ресурси; зміст освіти; ре-зультати навчання; продуктивність освіт-ньої діяльності ВНЗ; рівень задоволення пот-реб споживачів освітніх послуг; престиж та імідж ВНЗ; залучення студентів до освітньої діяльності ВНЗ [22, 494]. Як зауважують американські дослідники Р. Нордвел і Дж. Брекстон,  часто головним вибором ВНЗ є його репутація та  національ-ний або світовий рейтинг. Водночас головна проблема престижу ВНЗ полягає в недостові-рності результатів порівняльної оцінки ВНЗ, оскільки використання експертами з ранжу-вання однакових критеріїв оцінювання, а також їхній доступ до надійної інформації щодо відповідності окремих ВНЗ цим крите-ріям може бути сумнівним [15, 484].  Поряд з популярністю та престижністю ВНЗ широкого поширення набуло оцінюван-ня якості вищої освіти на основі ресурсних можливостей, а саме: результатів тестів абі-турієнтів, кількості викладачів з докторсь-ким ступенем, наявності дослідницьких гра-нтів, рівнем інформаційного, методичного матеріального і фінансового забезпечення [12, 124]. Проте, на думку Д. Сеймура, орієн-тація на ресурси не завжди враховує мінливе зовнішнє освітнє середовище, зокрема зрос-таючі потреби досвідчених споживачів освіт-ніх послуг. Запити сучасних студентів значно більші ніж наявність бібліотечних каталогів або вражаючий перелік наукових ступенів викладацького складу [17, 7]. На сучасному етапі необхідною умовою якості професійної підготовки фахівців-філологів є рівень їхньої компетентності та конкурентоздатності. Відтак ще одним орієн-тиром в забезпеченні якості вищої освіти є чіт-ка орієнтація результатів навчання на здат-ність випускників до їхнього застосування на практиці після закінчення ВНЗ. Компетентніс-но-орієнтована освіта спрямована на комплек-сне засвоєння знань і способів практичної дія-льності, що забезпечують успішне функціону-вання людини в основних сферах життєдіяль-ності як в інтересах самої людини, так і суспі-льства, держави.  
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Відомий американський дослідник проб-леми забезпечення якості вищої освіти Д. Діл піддає сумніву традиційні зовнішні та внут-рішні процеси забезпечення якості вищої освіти. Науковець детально аналізує профе-сійний, ринковий та державний підходи до забезпечення якості вищої освіти. Враховую-чи переваги та недоліки кожного підходу, він синтезує висновки своїх досліджень в націо-нальну модель та умови, необхідні для роз-роблення та ефективного використання освітніх стандартів в сучасному академічно-му середовищі. Серед інструментів забезпе-чення якості вищої освіти – зовнішнє екзаме-нування, професійна акредитація, ранжуван-ня університетів, національне опитування залученості студентів, державні звіти, націо-нальна рамка кваліфікацій, оцінювання осві-тніх програм, освітній аудит, фінансування на основі ефективності освітньої діяльності. Д. Діл стверджує, що ефективність професій-ної саморегуляції та впливу ринкових сил на вдосконалення освітньої діяльності ВНЗ за-лежить від державного регулювання. Для захисту суспільних інтересів в гарантуванні освітніх стандартів, вони мають бути підкрі-плені законом або офіційно визнані держа-вою. Наприклад, добровільна акредитація ВНЗ для перевірки якості надання освітніх послуг – це шанс отримання фінансової до-помоги від держави [9; 10]. Американський вчений П. Івел наглошує на важливості переходу американської сис-теми вищої освіти до суттєвого показника – результатів навчання. У цьому контексті ва-гомим інструментом є національне опиту-вання  та залучення студентів (National  Survey of Student Engagement, NSSE), яке дає змогу оцінити чинники, що впливають на успішність та академічний досвід студентів, а відтак на рейтинг та вибір ВНЗ. NSSE – це систематичне дослідження ефективності ви-кладання і навчання, яке пропонує ВНЗ  [11; 13]. Узагальнений аналіз праць американсь-ких науковців до визначення якості вищої освіти дав змогу систематизувати їх у такі підходи: соціальний (врахування інтересів різних зацікавлених груп); традиційний (визначається престижністю та рейтингом 

ВНЗ на ринку освітніх послуг); ресурсний (наявність різних внутрішніх ресурсів та ма-теріальних можливостей ВНЗ); динамічний (постійне вдосконалення освітніх процесів і результатів); процесуальний (оцінка стану освітнього процесу, змісту освіти, форм і ме-тодів навчання, матеріально-технічної бази, кадрового складу та інше); результативний (характеризує результат освітнього процесу: рівень сформованості знань, умінь, навичок і соціально значущих якостей випускників); комплексний (сукупність різних параметрів якості освіти).  Таким чином, у контексті американських освітніх реалій феномен якості вищої освіти тісно пов’язаний з такими поняттями як пі-дзвітність, прозорість, акредитація, експер-тиза, моніторинг, оцінювання.  Зазначимо, що у процесі підвищення якос-ті вищої філологічної  освіти важливе значен-ня має громадська думка. Громадська оцінка якості завжди відкрита, прозора і публічна, що є ознакою децентралізації управління та демократичного підходу до забезпечення яко-сті вищої філологічної освіти. Стурбованість американського суспільства зниженням якос-ті вищої освіти у кінці ХХ століття сприяла створенню низки незалежних організацій, комісій, інституційних акредитаційних агентств, орієнтованих на вдосконалення яко-сті вищої освіти, у тому числі філологічної.  На підставі аналізу нормативних докуме-нтів з’ясовано, що у США існує два основних види акредитації: інституційна (національна і регіональна) та програмна. Зумовлена істо-рично система вищої освіти США, для якої характерна децентралізація управління ви-щою освітою, широка автономія університе-тів, відсутність єдиного адміністративного та методичного керівництва їхньою діяльні-стю, а також широке залучення громадсько-професійних організацій та об’єднань до фо-рмування обсягу і змісту навчання, контроль за якістю та рівнем вищої освіти, зумовлю-ють регіональний характер акредитації в США. Діяльність асоціацій координується Федерацією регіональних атестаційних комі-сій та Національною комісією акредитації. Національна і регіональна акредитації ма-ють добровільний характер.  
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Процес акредитації ВНЗ у США можна вважати цілком демократичним, оскільки уряд делегує частину своїх обов’язків Депар-таменту освіти, ВНЗ та професійним асоціа-ціям. Уряд контролює лише графік виконан-ня процедури акредитації та правил її прове-дення, готує аналітичні матеріали за резуль-татами перевірки, а також співпрацює з кон-гресом США з метою отримання коштів для удосконалення системи акредитації. Таким чином, виникає баланс влади в тріаді «федеральний уряд – штат – професійні ак-редитаційні асоціації». Університети позбав-лені централізації, а штати зберігають неза-лежність та дотримуються певних загально-національних вимог до вищої освіти. З’ясовано, що найбільш відомими регіо-нальними агентствами з акредитації ВНЗ та освітніх програм з філології є такі:  
– Комісія вищої освіти Північної центра-льної асоціації коледжів та шкіл (Higher Learning Commission of the North Central Association of Colleges and Schools); 
– Комісія вищої освіти середніх штатів  (Middle States Commission on Higher Education); 
– Асоціація шкіл та коледжів Нової Англії (New England Association of Schools and Colleges); 
– Північно-західна комісія коледжів та університетів (Northwest Commission on Colleges and Universities); 
– Південна асоціація коледжів та шкіл: комісія з коледжів (Southern Association of Colleges and Schools: Commission on Colleges); 
– Західна асоціація шкіл та коледжів (Western Association of Schools and Colleges); 
– Центр прикладного вивчення другої мо-ви (Center for Applied Second Language Studies, CASLS); 
– Дослідницька асоціація вищої освіти (The Association for the Study of Higher Education, ASHE); 
– Американська рада викладання інозем-них мов (The American Council on the Tea-ching of Foreign Languages, ACTFL); 
– Американська асоціація прикладної лін-гвістики (American Association of Applied Linguistics, AAAL); 
– Американська асоціація перекладачів (American Translators Association, АТА). 

Розглянемо діяльність детальніше їхню діяльність. З-поміж ключових цінностей AS-HE пріоритетною визначено забезпечення високих стандартів якості вищої освіти. На щорічних міжнародних наукових конферен-ціях учасниками обговорюються проблеми підвищення якості вищої освіти, які стосу-ються таких компонентів: якість розробки навчально-методичної документації відпові-дно до потреб студентів; удосконалення під-ходів до якості викладання; створення опти-мальних організаційно-педагогічних умов для досягнення бажаних результатів навчан-ня; відповідність  підготовки визначеним цілям та місії ВНЗ [21].  Американське товариство якості (The American Society for Quality) [3] виділяє чоти-ри аспекти забезпечення якості вищої філо-логічної освіти: підзвітність, узгодження на-вчальних планів та освітніх програм, оціню-вання результатів навчання та задоволення потреб студентів. Підзвітність – це спосіб гарантування якості освітніх послуг, а також стимулювання ВНЗ щодо відповідальності за надання таких послуг. Асоціація американських університетів і коледжів (Association of American Colleges and Universities) вважає досягнення студентами очікуваних освітніх результатів основним індикатором якості вищої освіти. Забезпе-чення високих показників та навчальних до-сягнень студентів можливе за умови спіль-ного узгодження навчальних планів, розроб-ки об’єктивного діагностичного  інструмен-тарію, забезпечення регулярного зворотного звя’зку [2]. Задоволення потреб студента включає доступність ресурсів, наявність кон-такту з викладачами. Визначення ступеня задоволеності студента є індикатором якості разом з його навчальними досягненнями [4]. Комісія Спеллінгс, Національна комісія з проблем майбутнього вищої освіти та освіт-ній фонд Люміна (програма «Велика мета 2025») [18] спрямовують зусилля на рестру-ктуризацію програм фінансової допомоги студентам, запровадження інновацій та вдо-сконалення якості у  сфері вищої освіти з 39 до 60% до 2025 року [19].  Відповідно до результатів опитування ке-рівництва ВНЗ, проведеного американським 
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центром прикладних досліджень EDUCAUSE, встановлено, що університети та коледжі США активно використовують загальні стра-тегії постійного вдосконалення якості осві-ти, зокрема: оцінювання навчальних досяг-нень студентів та використання результатів з метою вдосконалення діяльності універси-тету – 175 респондентів; інституційна ефек-тивність (стратегія, заснована на управлінні інституціональними процесами і результата-ми відповідно до законодавчих вказівок) – 169 респондентів; підготовка до акредитації (втілення ідей вдосконалення якості в акре-дитаційних стандартах) – 140 респондентів; вдосконалення процесів на рівні кафедр – 121 респондент [16]. На початку ХХІ століття зі зростанням національного інтересу до забезпечення яко-сті вищої освіти спостерігалися зміни у ви-значенні вимірюваних результатів навчання студентів (критеріїв) на основі прямого, не-прямого та прикладного підходів. Прямий підхід передбачав оцінювання результатів навчання студентів за допомогою тестів ти-пу Collegiate Learning Assessment (CLA). Не-прямий підхід вимірює досвід навчання сту-дентів в університеті, а також дії університе-ту, пов’язані з навчанням студентів і їхнім успіхом. На відміну від прямого та непрямого оцінювання, які охоплюють період навчання студентів у ВНЗ, прикладне оцінювання ви-значає вплив вищої освіти на подальшу практичну діяльність. Воно засноване на опитуванні випускників щодо рівня їхньої готовності до професійної діяльності, опиту-ванні роботодавців про якість знань і нави-чок їхніх працівників. На переконання аме-риканських експертів, тестове оцінювання результатів навчання студентів є ненадій-ним індикатором якості освіти, оскільки йо-го показники можуть бути збільшені шляхом зниження академічних стандартів. Тому аме-риканські ВНЗ поєднують пряме оцінювання з опитуваннями випускників та роботодав-ців щодо якості їхньої професійної підготов-ки [2; 4]. Діяльність Американської ради викла-дання іноземних мов (The American Council on the Teaching of Foreign Languages, ACTFL) присвячена вдосконаленню та розширенню 

якості викладання іноземних мов (понад 10-0) на всіх рівнях навчання. З моменту засну-вання організація бере активну участь у роз-робці національних стандартів якості викла-дання та навчання іноземних мов (вико-ристання інноваційних методик), оцінюван-ні рівнів професійного володіння іноземною мовою. Місією організації визначено надан-ня підтримки щодо ресурсного, кадрового та наукового забезпечення з урахуванням расо-вої, етнічної та лінгвістичної диверситивнос-ті американського суспільства. У рекоменда-ціях (ACTFL Proficiency Guidelines 2012)  запропоновано професійний путівник для формування навичок говоріння, письма, ау-діювання та читання за відповідними рівня-ми, визначено критерії та показники їх сфор-мованості, а також методику оцінювання (The ACTFL Oral Proficiency Interview (OPI), the ACTFL Writing Proficiency (WPT) the ACTFL Reading Proficiency Test (RPT), the ACTFL Listening Proficiency Test (LTP) and the ACTFL Oral Proficiency Interview Computer Test (OPIc)). Основними векторами та перспективни-ми напрямами діяльності Американської асоціації прикладної лінгвістики (AAAL) є: контроль та моніторинг якості лінгвістичної освіти у контексті розвитку білінгвізму,  за-безпечення міждисциплінарних зв’язків (мови, культури та прагматики; мови та іде-ології; мови і політики). AAAL є визнаною акредитаційною установою в США, яка здійс-нює інституційну та програмну акредитацію в галузі прикладної лінгвістики. Нині акре-дитовано більше 3400 програм з прикладної лінгвістики майже в 700 коледжах і 280 уні-верситетах. Понад 850 тис. студентів-майбутніх філологів завершують щорічно навчання за акредитованими програмами. Акредитація AAAL є гарантією професіоналі-зму, інноваційності та якості філологічної підготовки [1].  Програмна акредитація акредитує окре-мі спеціалізовані або професійні освітні про-грами, що дають право одержання певного освітнього або наукового ступеня. Часто по-дібні програми функціонують у ВНЗ, які вже мають інституційну акредитацію. Установа програмної акредитації має бути членом  
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Ради з акредитації в галузі вищої освіти або Асоціації професійних акредитаційних уста-нов. Кожна акредитаційна установа має свої особливі вимоги, але існують загальноприй-няті стандарти, яким повинні відповідати всі освітні програми, що підлягають акредита-ції. Процес акредитації включає три основні етапи: підготовку звіту з функціонування програми; проведення експертизи; складан-ня акредитаційною комісією звіту та виснов-ку щодо результатів перевірки. До якісних та кількісних показників ефективності освітніх програм належать: організація та контроль навчального процесу факультетом (відді-лом) навчального закладу; освітні можливо-сті, передбачені програмою; досвід навчаль-ної діяльності, рівень стабільності ВНЗ; ви-моги для зарахування на навчання; кількість студентів, які навчаються за конкретною програмою; зміст освітньо-професійної про-грами; відповідність професійної підготовки освітнім цілям програми; якісний склад про-фесорсько-викладацького колективу; науко-во-методична база; технічне забезпечення навчального процесу; фінансовий стан: інве-стування, витрати, джерела доходів; зразки письмових робіт студентів, завдань для са-мостійної роботи, тестувань, дослідницьких проектів, випускних (магістерських) робіт;  перспективи практичної підготовки студен-тів;  наявність додаткових послуг, що сприя-ють ефективності навчальної діяльності сту-дентів: центри кар’єрного розвитку, бібліо-теки, комп’ютерні лабораторії, лінгафонні кабінети, дослідницькі центри; рівень праце-

влаштування випускників. На підставі звіту акредитаційної комісії про відповідність освітньої програми стандартам якості акре-дитаційної установи оголошується висновок про її акредитацію (чи невідповідність вимо-гам). Термін акредитації освітньої програ-ми – від двох до шести років. Втрата акреди-тації не означає закриття ВНЗ, але інформа-ція про цей факт миттєво висвітлюється у пресі, обов’язково – у щорічних каталогах цього закладу та каталогах-довідниках для вступників і негативно впливає на престиж і репутацію ВНЗ. Інформація щодо акредито-ваних ВНЗ США подається у щорічному ви-данні «Accredited Institutions of Postsecondary Education». Як бачимо, якість вищої освіти є однією з визначальних цінностей освітнього просто-ру США.  Забезпечення якості вищої філоло-гічної освіти в США є досить складною про-блемою зважаючи на диверсифікацію ВНЗ та освітніх програм, що унеможливлює ство-рення єдиної системи забезпечення якості вищої освіти. Кожен штат несе відповідаль-ність за фінансування та управління держав-ними освітніми установами. Відповідаль-ність за забезпечення якості вищої філологі-чної освіти делегується низці неурядових організацій з акредитації, які діють під егі-дою федерального уряду. Перспективами подальших розвідок вважаємо вивчення ди-наміки забезпечення якості вищої філологіч-ної освіти в країні, процес розробки та впро-вадження стандартів, а також проведення зовнішнього та внутрішнього моніторингу.  
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Иконникова М. В. Существенные характеристики качества высшего филологического 

образования в американских образовательных реалиях  
В статье проанализированы научные взгляды американских ученых относительно понимания 

и толкования феномена «качество высшего образования». Систематизированы подходы амери-
канских ученых к проблеме обеспечения качества образовательных услуг вуза. Обоснованы внешние 
и внутренние детерминанты качества высшего филологического образования. Выявлена и охарак-
теризована деятельность независимых организаций, комиссий, институциональных аккредита-
ционных агентств, ориентированных на совершенствование качества высшего образования и пре-
доставления ресурсов и инструментов, связанных с оценкой и повышением качества филологиче-
ского образования. Раскрыта специфика институциональной (национальная и региональная) и 
программной аккредитации в США. Охарактеризованы основные требования к аккредитации об-
разовательных программ для подготовки будущих филологов. 

Ключевые  слова :  качество высшего образования, США, аккредитация, мониторинг, аккреди-
тационная организация, филологическое образование, требования, критерии. 
 

Ikonnikova M. Significant characteristics of higher philological education quality in American 
education realities 

The article analyzes scientific views of American scholars on understanding and interpretation of the 
phenomenon of «higher education quality». The approaches of American scholars to the problem of ensur-
ing quality of educational services at universities have been systematized. It has been highlighted that the 
main aspect of higher education institutions assessment by the regional accreditation organizations means 
assessment of students’ learning outcomes. The subjects of quality assessment are higher education institu-
tions, students, teachers, curricula and various structural divisions. The objects of assessment are internal 
and external determinants of education quality as the process and the result (content, forms, methods, 
learning tools, provision of information resources, material and financial indicators, etc.). The activities of 
independent organizations, commissions, institutional accreditation agencies aimed at improving higher 
education quality and providing resources and tools related to evaluation and improvement of philological 
education quality have been identified and characterized. The specificity of institutional (national and re-
gional) and programme accreditation in the United States has been revealed. The main requirements for 
accreditation of curricula for future philologists have been characterized. It has been stated that prospects 
for further researches are seen in the study of dynamics of ensuring higher philological education quality, 
the process of development and implementation of standards, as well as external and internal monitoring. 

Key  words:  higher education quality, the USA, accreditation, monitoring, accreditation organization, 
philological education, requirements, criteria. Стаття надійшла до редколегії 14.08.2017 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ  
ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

В УМОВАХ ДНЗ 
 

Навчально-виховний процес повинен орієнтуватись на стимулювання творчості і формування 
творчої активності дитини, що можливо в результаті виконання певних умов, а саме: вивченні 
проблеми формування творчої індивідуальності особистості старшого дошкільника, організації 
розвивального середовища, відповідному керівництві з боку вихователя, підготовка педагогів у сис-
темі вищої освіти в руслі досліджуваної проблеми. Для дослідження сучасних підходів до форму-
вання творчої особистості дитини старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ було здійснено аналіз 
наукових підходів до проблеми творчої індивідуальності; розглянуто психологічний та педагогіч-
ний аспекти проблеми формування творчої індивідуальності; з’ясовано роль творчості в реаліза-
ції індивідуальності та виокремлено важливі чинники, що стимулюють формування цього проце-
су, серед яких чільне місце посідають культура і мистецтво; розглянуто важливі характеристики 
творчості. 

Ключові  слова :  дошкільник, особистість, творчість, розвивальне середовище, творча особис-
тість, творча індивідуальність, творча активність, творчий підхід, адаптація,творча взаємодія. Проблема розвитку людських здібностей викликала величезний інтерес людей у всі часи. Однак в минулому в суспільства не ви-никало особливої потреби в розвитку твор-чості. Таланти з'являлися самі собою, стихій-но створювали шедеври літератури і мистец-тва, робили наукові відкриття, винаходи, за-довольняючи тим самим потреби людської культури, що розвивалась. У наш час ситуа-ція докорінно змінилася. Життя в епоху нау-ково-технічного прогресу стає все різномані-тнішим і складнішим. Воно вимагає від лю-дини не шаблонних, звичних дій, а рухливос-ті, гнучкості мислення, швидкої орієнтації й адаптації до нових умов, творчого підходу до вирішення великих і малих проблем. Якщо врахувати той факт, що частка розумової праці майже в усіх професіях постійно зрос-тає, а вся велика частина виконавчої діяль-ності перекладається на машини, то стає очевидним, що творчі здібності людини не-обхідно визнати найбільшою частиною її ін-

телекту, а завдання розвитку – однією з най-важливіших задач у вихованні сучасної лю-дини. Адже всі культурні цінності, накопиче-ні людством, – результат творчої діяльності людей, і те, наскільки просунеться вперед людське суспільство в майбутньому, буде визначатися творчим потенціалом підроста-ючого покоління. Мета статті – дослідити сучасні підходи до формування творчої особистості дитини старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ.  Для реалізації мети було здійснено ана-ліз наукових підходів до проблеми творчої індивідуальності; розглянуто психологічний та педагогічний аспекти проблеми форму-вання творчої індивідуальності; з’ясовано роль творчості в реалізації індивідуальності. Розвиток творчої особистості дошкільни-ка – одне з пріоритетних завдань дошкільної освітньої установи. Отже, навчально-вихов-ний процес повинен орієнтуватись на стиму-лювання творчості і формування творчої  
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активності дитини, що можливо в результаті виконання певних умов. Однією з таких умов є організація розви-вального середовища, тобто сукупності прос-торів, відкритих для дії особистості, для ста-новлення особливої субкультури, в яких пе-дагоги можуть відповідати на активність дітей власною активністю, розвиваючи, та-ким чином, творчу особистість дошкільника. Розвивальне середовище формується на ос-нові середовища соціального і виступає як організований педагогічний простір, що за-снований на взаємодоповнюючому діяльніс-ному спілкуванні всіх учасників виховного процесу і припускає смислові і міжособистіс-ні відносини, пов’язані із створенням у вико-нуваній діяльності нових сторін творчого потенціалу особи і взаємозбагаченням кож-ного суб’єкта виховного процесу, включено-го в активну, творчу, діяльнісну взаємодію. Аналіз психолого-педагогічної практики і вивчення досвіду діяльності дошкільних освітніх установ показують, що для ефектив-ного протікання процесу розвитку творчої особистості дошкільника необхідне відповід-не керівництво з боку вихователя, готового цілеспрямовано і цілісно здійснювати дану діяльність, що можливо тільки при реалізації наступних педагогічних функцій: 
– комунікативної, яка вимагає від педаго-га навичок міжособистісної взаємодії з дітьми в процесі їх спільної творчої дія-льності, що виявляються в умінні бути завжди доброзичливим, тактовним, при-вітним і ввічливим; 
– спонукальної, спрямованої на вміння визвати творчий інтерес і фантазію ді-тей, спонукати їх до активності і перет-ворення. Велике зацікавлення виклика-ють у дітей ігри на розвиток асоціатив-ного та діалектичного мислення; 
– інформаційної, такої, що включає вміння користуватися мовною виразністю, точ-но й образно висловлювати матеріал, користуватися різними методами викла-ду, активізувати дітей в процесі творчої діяльності; 
– організаторської, що включає вміння планувати навчально-виховний процес, добирати матеріал, методи, прийоми і засоби для змістовної творчої діяльності дошкільників; 
– діагностичної, що включає вміння ви-значати особливості творчих здібностей 

дітей і враховувати це в організації тво-рчої діяльності, здійснювати облік і кон-троль ефективності розвиваючої роботи в цілому, бачити зв’язки розвитку твор-чої особистості дитини з використанням різних методів творчої і пізнавальної діяльності. Цілеспрямований творчий розвиток осо-бистості дитини починається в дошкільному віці. Саме в цей період вихователі та батьки повинні сприяти розвитку творчих здібнос-тей дошкільників, оскільки в цьому віці ре-продуктивна та спонтанна творчість дошкі-льника поєднується зі швидким зростанням інтелекту, логічного й абстрактного мислен-ня. В дошкільному віці швидко розвивається можливість самостійної постановки завдань, пошук їх вирішення. Тому розвиток творчої особистості кожної дитини, особливо в  дошкільному віці, є важливим завданням в роботі вихователя сучасного дошкільного закладу.  Проблема розвитку творчої особистості ніколи не втрачала актуальності. Її досліджу-вали такі філософи, педагоги, психологи як Б. Ананьєв, В. Андрєєва, М. Бердяєв, В. Кан-Калік, О. Леонтьєв, Б. Ломов, С. Рубінштейн, О. Савченко. Здібності творчої особистості вивчались Л. Виготським, В. Дружиніним, В. Кліменком та ін. Сутність творчості як спе-цифічного виду діяльності розглядалася В. Давидовим, М. Валлахом, Дж. Гілфордом, Л. Коганом, О. Матюшкіним, Я.Пономарьовим та ін. Формування творчої особистості дітей на різних етапах їх навчання вивчали І. Вол-кова, В. Козленко, М. Лещенко, О. Савченко, С. Сисоєва, Л. Хомич та ін. Проблеми розвит-ку дошкільника та його готовності до школи досліджували А. Богуш, В. Захарченко, О. Ко-нонко, Ле Тхань Ванон, О. Фунтікова та ін. Проблеми дошкільного виховання в історико-педагогічних аспектах розглядалися С. Дуд-ковською, С. Попиченко, В. Сергєєвою, Т. Сло-бодянюк та ін. В умовах сьогодення, проблема актуалізації творчих можливостей у дітей до-шкільного віку, розвитку креативної особис-тості, обдарованості набуває особливої актуа-льності та стає важливим напрямом емпірич-них пошуків та науково-теоретичних дослі-джень. Її активно розробляють провідні вчені країн світового співтовариства (Ф. Баррон, 

Ірина КАРДАШ, Євгенія ДАРМОСТУК  Сучасні підходи для формування творчої особистості дитини старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ 



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

Дж. Гілфорд, Дж. Гордон, Г. Лозанов, К. Ро-джерс, А. Ротенберг, К. Тейлор, Р. Торренс, В. Франкл та ін.). Пошуку шляхів формування та розвитку індивідуальності, можливостей прояву її унікальних властивостей, індивіду-альних стилів діяльності, індивідуально-диференційованої взаємодії з дітьми присвя-чено спеціальні дисертаційні дослідження (Н. Баглаєва, С. Бубка, В. Галузинський, І. Ди-чківська, О. Дяченко, Я. Ковальчук, В. Кузьме-нко, В. Мерлін, І. Унт та ін.). У дослідженнях визначено роль діяльності у розвитку твор-чої особистості, прояві унікальних якостей серед дітей дошкільного віку в спільній ігро-вій (Л. Артемова, А. Гончаренко, Н. Химич), трудовій (З. Борисова, Л. Крайнова, В. Павле-нчик), навчальній (Л. Брєжнєва, Р. Буре, Л. Зайцева), мовленнєво-творчій (А. Богуш, Л. Березовська, Н. Гавриш, Н. Водолага, Н. Ор-ланова, С. Чемортан), продуктивно-творчій (Н. Портницька) та музичній (І. Онищук) дія-льності дошкільників.  У процесі аналізу наукової літератури ми розглянули проблему формування творчої індивідуальності дітей старшого дошкільно-го віку в психолого-педагогічному аспекті. У кожному аспекті цієї проблеми Л. Іщенко ви-діляє два напрями: перший – вивчення про-блеми формування творчої індивідуальності особистості старшого дошкільника, а дру-гий – підготовка вчителів у системі вищої освіти в руслі досліджуваної проблеми  [3, 9–10]. Проте, на думку науковця, дослі-джень, присвячених підготовці майбутніх вихователів до формування творчої індиві-дуальності немає, а практика вимагає підго-товки таких фахівців [3, 12]. С. Уфімцевою обґрунтовано організаційно-педагогічні умови та критерії ефективності творчого ро-звитку дитини дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах навчально-виховного комплексу «дошкільний заклад – початкова школа». Розроблено зміст, форми та методи діяльності педагогічного колекти-ву з творчого розвитку, дітей дошкільного і молодшого шкільного віку [7, 65]. Завжди викликає захоплення людина інтелектуально розвинена, яка вміє логічно мислити, концентрувати увагу, фізично здо-рова, але, на думку С. Уфімцевої, для того, 

щоб людину вважали всебічно розвиненою, цих якостей недостатньо. Тому дуже важли-во з раннього віку розвивати не тільки інте-лектуальні, а й творчі здібності дошкільни-ка. Невипадково з давніх часів будь-яка педа-гогічна система не уявлялася без вивчення іноземної мови, музики, малювання. Як пра-вило, ці дисципліни вважалися навіть обов’я-зковими. Дякуючи тому, що традиційне сі-мейне виховання передбачало розвиток тво-рчих і гуманітарних здібностей, ми і сьогодні вважаємось культурною нацією [7, 66]. Кожен вихователь повинен заохочувати ініціативу малюка. Його не можна сварити за помилки і кепкувати із невдалих спроб вико-нати завдання. Навіть якщо дії малюка, на погляд дорослого безглузді, обов’язково тре-ба знайти, за що можна було б похвалити, наприклад, за цікавий спосіб вирішення, за почуття гумору, за сміливість чи винахідли-вість, за старанність чи акуратність і т. ін. Не можна забувати говорити дитині, що вона розумна і здібна.  Велике значення для малюка має форма, в якій ви оцінюєте результати його діяльнос-ті. В усіх випадках першим і основним прин-ципом оцінки повинна бути похвала, що свід-чить про загальне позитивне ставлення до нього. Після цього вихователям варто підка-зати дитині, як можна виправити помилки. Така оцінка надзвичайно важлива навіть то-ді, коли результат роботи зовсім негативний.  На формування творчої особистості ди-тини впливає багато чинників, серед яких чільне місце посідають культура і мистецтво. Поступово знайомлячись із культурною спа-дщиною людства, дитина прилучається до її цінностей, збагачує власний життєвий дос-від, має можливість творчо застосовувати набуті знання у притаманних їй видах діяль-ності. Відповідно, розвивається уява, мис-лення, комунікативні навички, вміння розу-міти іншого тощо. Музика, художнє слово, зображувальне мистецтво, театр стають для дитини джерелом переживання радощів, від-кривають дитині мистецтво, забезпечують багатство вражень.  Висококваліфікований професіонал несе дітям добро, високу духовність, розкриває потенційні можливості інтелектуального та 
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творчого розвитку кожної дитини, сам є тво-рчою особистістю. Саме такий фахівець тур-буватиметься про всебічний розвиток дошкі-льників, організацією цікавого й змістовного життя протягом їхнього перебування в до-шкільному навчальному закладі. Вихователь повинен бути обізнаним щодо основних тео-ретичних положень про дитячу творчість, особливостей її розвитку в дошкільному віці тощо [5, 45].  Зважаючи на психологію особистості ди-тини-дошкільника, не можемо не зупинити-ся на особливостях дитячої творчості. Аналіз праць науковців дозволяє стверджувати, що:  – творчі прояви в дитини проявляються досить рано. Але, на жаль, наука не має дос-татньо повної характеристики творчих про-явів дитини раннього віку. Зумовлене це на-самперед тим, що кожна дитина індивідуаль-на, отже, творчі прояви у кожної окремої ди-тини будуть притаманні тільки цій дитині, хоча, є й типові творчі прояви, характерні для дітей-дошкільників;  – для дитячої творчості характерними є непередбачуваність, спонтанність. Творчі процеси найчастіше протікають на несвідо-мому рівні, а свідомість фіксує лише їхній кінцевий результат. Причому не все, що ди-вує дитину, буде дивувати дорослого, оскіль-ки світ дитини своєрідний, непізнанний, ін-дивідуальний, такий, що не завжди піддаєть-ся дорослому поясненню;  – і у творчій, і в будь-якій діяльності ди-тині властиві всеохоплююча допитливість, дослідження світу: від «Що це таке?» до «Хочу все знати!» Пізнавальна активність дитини спрямована не тільки на пізнання окремого предмета чи явища, а й на розпі-знання його устрою, причини, мети, призна-чення, способу використання і т. ін. Пізнава-льний інтерес є важливою складовою пізна-вальної активності. Він зростає у процесі на-копичення дитиною досвіду пізнавальної діяльності, що також виявляється в дитячій творчості; – дитині властивий потяг до казок, вір-шів, музики, картин, загалом до мистецтва. Однією з характерних рис дитини раннього та дошкільного віку є відчуття прекрасного, прагнення до красивого. З народження дити-

ну приваблюють ритмічні рухи, музичні зву-ки, яскраві кольори, виразна міміка, голоси дорослих і дітей. Поступово в неї формується естетичне сприйняття, яке стане основою, «матеріалом» для творчої діяльності;  – дитяча творчість, як правило, пов’язана з грою. Адже давно відомо, що гра є провід-ною діяльністю дитини дошкільного віку, а отже – й веде за собою розвиток дитини. Гра-ють навіть тоді, коли займаються серйозною справою. Через гру, експериментування, тво-рчість іде пізнання дитиною навколишнього світу. У грі дитина робить спроби знайти своє місце у житті;  – творчість вимагає забезпечення певних умов, за яких дитина почувається вільною від впливу дорослого. Коли діти захоплені, вільні, безтурботні, творче рішення прихо-дить ніби саме собою. Дитина дивується, ра-діє результатові. Творчі прояви наявні там, де відсутні заборони, стримування, певні знання, моральні принципи тощо. Отже, в самостійній діяльності або під час спільних з дорослим ігор дитині слід ненав’язливо роз-кривати прийоми творчого мислення, вчити її помічати незначне; – креативність є однією з базових харак-теристик дитини дошкільного віку, що хара-ктеризує активну позицію особистості, гото-вність ухвалювати миттєві рішення, допит-ливість, здатність коментувати процес та результати діяльності, стійку мотивацію до-сягнень, розвинену уяву, а також здатність до створення творчого образу, який характе-ризується оригінальністю, варіативністю, гнучкістю та рухливістю [5, 127–128].  Базовий компонент дошкільної освіти передбачає перехід дошкільної освіти до креативних технологій виховання і навчан-ня, модернізацію змісту дошкільної освіти шляхом забезпечення різнобічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуаль-них, вікових особливостей, культурних пот-реб. Державний стандарт дошкільної освіти націлює науковців та практиків на: 
– формування творчої індивідуальності; 
– підтримання досягнень індивідуальної своєрідності неповторного життєвого шляху дитини;  
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– розвиток у дітей таких особистісних властивостей, як допитливість, ініціати-вність, самостійність, креативність, ви-нахідливість [1, 3]. Дитяча творчість може передавати дум-ки, почуття, стан, настрій, фантазії дитини через художнє слово, образотворчу діяль-ність, музичну творчість, виразні рухи, міміч-ні та пантомімічні етюди.  Н. Гавриш було здійснено концептуально-методичний підхід до розв’язання проблеми розвитку мовленнєво-творчої діяльності  дітей дошкільного віку, досліджено особли-вості, характерні риси, типи мовленнєво-творчої діяльності дошкільнят та встановле-но її залежність від педагогічних умов орга-нізації навчального процесу та запропонова-но рекомендації майбутнім вихователям для розвитку творчого мислення дитини дошкі-льного віку:  1. Установка на розвиток творчих здібно-стей дитини. Впевненість у тому, що кожна дитина з народження талановита.  2. Кожен день роботи з дітьми – пошук. Педагог не повинен розкривати істину, він повинен вчити її знаходити.  3. Постійно відкривати перед дітьми «таємницю подвійного» у всьому: в кожному предметі, кожній речі, уявленні, події, факті. Таємниця подвійного – присутність проти-річчя в об’єкті, коли щось в ньому добре, а щось погано, щось корисне, а щось некорис-не, щось заважає, а щось потрібне.  4. Вчити дітей вирішувати протиріччя. Наприклад, як перенести воду в ситі.  5. Ігри кожного дня. «Добре – погано», «Навпаки»...  6. Бесіди з дітьми на історичні теми. Істо-рія винаходу олівця. Історія винаходу стола і т. ін.  7. Чудеса прогулянок. Використовування прийомів фантазування: динамізація, зміна законів природи, збільшення, зменшення і тощо.  8. Вечір – це час казок, час улюблених занять. Із казкою можна також працювати нетрадиційно [2, 17].  Поєднання творчих можливостей дити-ни і дорослого може закрити слабкі і відкри-ти сильні сторони кожного. У дитини є без-посередність сприймання, у дорослого –  

досвід, у дитини – вільний взаємозв’язок різ-них елементів, у дорослого – знання того, який з них буде ефективний.  Поєднання дитячої безпосередності та дорослого досвіду може дати особливий тво-рчий імпульс, якщо дорослий зможе діяти як ювелір, який чистить перли, видаляє зайве та примушує сяяти те, що є в середині цих перлів. Однак не кожен дорослий готовий бачити те, що створює дитина, дещо значне, а не просто дитячий виріб, характерне для конкретного етапу дорослішання даної лю-дини і те, що має сенс виключно в контексті її життя. Коли ми говоримо про те, що в ди-тячій творчості виділяють сенситивний пе-ріод, ми маємо на увазі, що в певний період часу особливе відношення дорослого до  прояву творчої активності дитини може або розвинути її, або загальмувати. Безумовно, існують генетичні передумови формування конкретної творчої діяльності – музичної, наукової, художньої. Але кожен ген має свою норму реакції. Це значить, що залежно від умов він може проявитися повністю, а при відсутності необхідних умов – лише частково.  Обдарована дитина потребує допомоги дорослого, вихователя, який може забезпе-чити їй умови для розвитку творчих здібнос-тей. Цей дорослий не тільки дає дитині в ру-ки скрипку, пензлика чи грається з нею. Він знаходиться поряд з малюком, коли той зу-стрічається з протиріччям у своїй активнос-ті. Дорослий не вирішує за дитину проблему і не відвертається від неї. Він знаходиться поруч і своїм бажанням та підтримкою підш-товхує дитину до самостійного вирішення проблеми, яку та вже здатна вирішити, але може не мати сміливості почати її засвоєння [4, 198].  Якщо будь-яку справу малюка розгляда-ти як своєрідну гру-творчість, то в ній бу-дуть розвиватися такі важливі характерис-тики творчості:  
– швидкість думки – здатність до генеру-вання якнайбільшого числа ідей. Факти-чно – кількість ідей, що виникають за одиницю часу;  
– гнучкість мислення – здібність легко переходити від полярних за змістом явищ одного класу до іншого. У процесі творчості необхідно вміти гнучко  
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змінювати стратегію й тактику творчо-го пошуку, переключатися з однієї ідеї на іншу, вміти переносити ідеї з одного об’єкта на інший і бути готовим до отри-мання парадоксального рішення; 
– оригінальність – здатність формулюва-ти нові, неочікувані ідеї, що відрізня-ються від загальноприйнятих; 
– розробленість – уміння не просто гене-рувати ідеї, а й творчо розробляти їх; 
– сміливість – здатність приймати рішен-ня в ситуаціях невизначеності; 
– допитливість – відкритість та інтерес до всього нового; вміння помічати незви-чайне у звичайному, дивуватися йому.  Досвід роботи з дітьми дошкільного віку показує, що в дитячій творчості часто вини-кає суперечність між радісними, цікавими, часто неочікуваними переживаннями, що викликані сприйманням навколишнього сві-ту, й обмеженими можливостями художньо-го відображення цих почуттів. Для розвитку творчості дорослий, вихователь, повинен пропонувати дітям різні види діяльності: малювання, ліплення, конструювання, співи, музично- ритмічні рухи, гру на музичних ін-струментах, театралізовану діяльність, екс-периментування, ручну працю, математику, вивчення іноземної мови тощо.  Як показують наукові дослідження й дос-від педагогів-практиків, творчі здібності проявляються приблизно з п’ятого року життя, але це зовсім не означає, що до цього моменту їх не слід розвивати. Навпаки, чим раніше дитину навчать спостерігати, пояс-нювати незвичайне, дивуватися оточуючим явищам, предметам, експериментувати, тим ґрунтовніше підготують її до прояву власне творчих здібностей. Творчість багато в чому 

визначається вмінням по-різному висловлю-вати свої почуття та уявлення про навколи-шній світ. Для цього слід навчити бачити предмет з різних боків, уміти, враховуючи різні ознаки предмета, створювати образ. Необхідно, щоб дитина не тільки вільно фан-тазувала, а й спрямовувала свою фантазію, творчі здібності на вирішення різноманітних завдань [6, 86].  Отже, організація навчально-виховного процесу має враховувати творчі нахили та здібності дітей індивідуальні особливості дітей дошкільного віку, ґрунтуватись на гли-бокому знанні педагогом індивідуальних особливостей, духовного світу кожного вихо-ванця враховувати їх творчі нахили та інте-реси. Творчий розвиток дітей вихователем дошкільного навчального закладу має ґрун-туватися на усвідомленні останнім психоло-го-педагогічних особливостей дитячої твор-чості, а також володінні майбутнім виховате-лем комплексом методичних прийомів та засобів творчого розвитку дітей, який пови-нен включати: створення педагогічних умов (забезпечення особистісно- орієнтованого характеру педагогічної взаємодії; педагогіч-не стимулювання творчої самореалізації у процесі ігрової діяльності; створення емо-ційно сприятливого навчально-виховного середовища; поетапність включення дошкі-льника в творчу діяльність (інтерпретація, імпровізація); введення елементів інтерпре-тації мистецтв у навчально-виховний про-цес); дотримання принципів системності, домінантності та варіативності; застосуван-ня ігрових форм та методів навчання; дотри-мання технології проведення заняття. 
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Кардаш І. Н., Дармостук Е. Ю. Современные подходы к формированию творческой  
личности ребенка старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного учебного  
заведения 

Учебно-воспитательный процесс должен ориентироваться на стимулирование творчества и 
формирование творческой активности ребенка, что возможно в результате исполнения опреде-
ленных условий, а именно; изучении проблемы формирования творческой индивидуальности лично-
сти старшего дошкольника, организации развивающей среды, соответствующему руководству со 
стороны воспитателя, подготовка педагога в системе высшего образования в русле исследуемой 
проблемы. Для исследования современных подходов к формированию творческой личности ребенка 
старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного учебного заведения был произведен ана-
лиз научных подходов к проблеме творческой индивидуальности; рассмотрены психологический и 
педагогический аспекты проблемы формирования творческой индивидуальности; выяснена роль 
творчества в реализации индивидуальности и выделены важные факторы, стимулирующие фор-
мирование этого процесса, среди которых особое место принадлежит культуре и искусству; рас-
смотрены важные характеристики творчества.   

Ключевые  слова :  дошкольник, личность, творчество, развивающая среда, творческая лич-
ность, творческая индивидуальность, творческая активность, творческий подход, адаптация, 
творческое взаимодействие.  

Kardash I. M., Darmostuk Ye. Yu. Modern approaches to child of senior preschool age creative 
personality formation in the conditions of children's educational institution (kindergarten) 

The educational process should focus on stimulating creativity and the formation of the child's creative 
activity, which is realized through certain conditions, namely: studying the problem of the child of the senior 
preschool age creative personality formation, the organization of the developing environment, the appropri-
ate educator’s guidance, the teachers’ training in the higher education system as for the problem studied. To 
study modern approaches to child of senior preschool age creative personality formation in the conditions of 
children's educational institution (kindergarten), the analysis of scientific approaches to the problem of 
creative individuality was made; the psychological and pedagogical aspects of the problem of creative per-
sonality formation are considered; the role of creativity in the realization of individuality has been clarified 
and important factors, among which culture and art, contributing to the formation of this process are high-
lighted; important characteristics of creativity considered. 

Key  words:  preschooler, personality, creativity, developmental environment, creative personality, 
creative activity, creative approach, adaptation, creative interaction Стаття надійшла до редколегії 28.08.2017  
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ  

На основі синтезу наукових джерел у статті здійснено теоретичний аналіз інформатизації 
навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах аграрного профілю, зокрема розкрито 
основні напрями використання комп’ютерних технологій в освіті та виділено структурні взаємо-
зв’язки її компонентів; визначено найважливіші задачі комп’ютеризації та інформатизації освіти; 
сформульовано фактори, що впливають на впровадження та застосування комп’ютерних техно-
логій у навчальному процесі аграрних ВНЗ. 

Ключові  слова :  інформаційні технології, навчально-виховний процес, майбутній фахівець, 
вищий аграрний навчальний заклад. В умовах зміни змісту освіти важлива роль у навчально-виховному процесі вищої школи належить інформаційним технологі-ям, використання яких відкриває перспекти-ви його якісного вдосконалення: інтенсифі-кації, оптимізації, диференціації, індивідуалі-зації та самореалізації [1]. У Національній доктрині розвитку освіти в Україні зазначається: «Пріоритетом розви-тку освіти є впровадження сучасних інфор-маційно-комунікаційних технологій, що за-безпечують вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефектив-ність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспі-льстві» [2]. Це особливо стосується майбутніх фахів-ців-менеджерів для аграрного сектору, адже їх діяльність безпосередньо пов’язана з облі-ком і аналізом фінансово-господарської дія-льності аграрного виробництва, з ринковою, нормативною, економічною інформацією [3]. Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про наявність значної кількості на-укових досліджень з питань інформаційної підготовки фахівців-аграріїв: І. Є. Булах, А. Ф. Верлань, А. М. Гуржій, В. В. Дерлеменко, Р. С. Корнєв, Л. І. Корнєва, М. Ф. Кропивко, Д. О. Мельничук, М. З. Швиденко та інші. Метою статті є теоретичний аналіз інфор-матизації навчально-виховного процесу у ви-щих навчальних закладах аграрного профілю. 

Сьогодні розвиток процесу інформатиза-ції вищої освіти дозволяє виявити наступні тенденції: формування системи безперерв-ної освіти як універсальної форми діяльнос-ті, спрямованої на розвиток особистості про-тягом усього життя; створення єдиного ін-формаційного освітнього простору; активне впровадження нових засобів і методів на-вчання, орієнтованих на використання інфо-рмаційних технологій; синтез засобів і мето-дів традиційної і комп’ютерної освіти [4, 74]. Варто відзначити, що основні напрями використання комп’ютерних технологій в освіті охоплюють чотири найістотніші галузі: – комп’ютерна техніка та інформатика як об’єкти вивчення. Цей напрям передбачає, що вивчення комп’ютерної техніки та інфор-матики має пряме відношення до змісту осві-ти в цілому; – комп’ютер як засіб підвищення ефекти-вності педагогічної діяльності. У цій якості комп’ютер розглядається як такий компо-нент освітньої системи, що здатний істотно вплинути на решту компонентів освітньої системи: цілі, зміст, методи, форми навчання; – комп’ютер як засіб підвищення ефекти-вності науково-дослідницької діяльності в освіті. Інформаційне забезпечення забезпе-чує пошук джерел найновішої науково-освітньої інформації та  її відбір, оцінювання та зберігання, що забезпечує належний рі-вень класифікації інформації та доступ до неї; 
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– комп’ютер та інформатика як компоне-нти системи освітньо-педагогічного управ-ління. Цей напрям пов'язаний з процесом прийняття управлінських рішень на всіх рів-нях освітньої діяльності [5]. Як зазначає А. В. Кордонська нові інфор-маційні технології навчання – це сукупність методології та технології навчання, в основу якої покладено використання комп’ютерних навчальних програм, електронних посібни-ків та підручників, що забезпечують інтерак-тивний програмно-методичний супровід на-вчального процесу і є однією з форм реаліза-ції змісту сучасної освіти [1, 29]. У структурному аналізі системи інформа-ційної підготовки Р. С. Корнєв та Л. І. Корнєва виділяють такі взаємозв’язки її компонентів: 1) визначення цілей інформаційної під-готовки фахівців-аграрників, що ґрунтується на аналізі професійної інформаційної діяль-ності та державному замовленні, сприянні науковому відбору та проектуванні змісту; 2) визначення методики на основі змісту, що базується на інформаційно-комуніка-ційних технологіях та їх використані у про-фесійній діяльності; 3) визначення процесуального компоне-нта, що впливає на рівень результатів підго-товки залежно від тенденцій розвитку про-фесійної аграрної освіти [3, 48]. Зважаючи на швидкий ріст новітніх тех-нологій та підвищення рівня кваліфікації фахівців у сільському господарстві, ВНЗ став-лять перед собою такі найважливіші задачі комп’ютеризації та інформатизації освіти: 
– підвищення якості підготовки фахівців на основі використання у навчальному процесі інформаційних технологій; 
– застосування активних методів навчан-ня, підвищення творчої та інтелектуаль-ної складових навчальної діяльності; 
– інтеграція різних видів освітньої діяль-ності (навчальної, дослідницької тощо); 
– адаптація інформаційних технологій навчання до індивідуальних особливос-тей студента; 
– розробка нових інформаційних техноло-гій навчання, що сприяють активізації пізнавальної діяльності та підвищенню мотивації навчання; 
– забезпечення безперервності і наступ-ності в навчанні; 

– розробка інформаційних технологій ди-станційного навчання; 
– удосконалення програмно-методичного забезпечення навчального процесу; 
– впровадження інформаційних техноло-гій навчання в процес спеціальної про-фесійної підготовки фахівців [4, 74]. Як відмічають І. М. Буцик, В. В. Ільїн, С. М. Бойко основними напрямами викорис-тання комп’ютерних технологій в аграрних ВНЗ визначено наступні: 
– організація і управління навчально-виховним процесом ВНЗ взагалі, факуль-тету, кафедри, лабораторії, бібліотеки; 
– оптимізація організації, управління та контролю пізнавальної діяльності сту-дентів під час аудиторних занять та са-мостійної роботи; 
– підвищення ефективності роботи науко-во-педагогічних працівників зі створення навчально-методичного забезпечення; 
– підвищення ефективності дистанційно-го навчання [6, 77]. До факторів, що впливають на впрова-дження та застосування комп’ютерних техно-логій у навчальному процесі ВНЗ належать: 
– технічне забезпечення ВНЗ (наявність необхідної кількості комп’ютерів, об’єд-наної локальної мережі з виходом на Internet); 
– програмне та інформаційно-технічне забезпечення (наявність прикладних програм загального та спеціального призначення, інструкції та методичні вказівки щодо їх використання); 
– рівень підготовки користувачів  [6, 77]. Як справедливо відмічає О. М. Джерджу-ла перехід від традиційної методики навчан-ня до інформаційних технологій підсилює практичну підготовку майбутніх фахівців за рахунок таких аспектів: 1) полегшення пошуку навчально-мето-дичної та наукової інформації для розв’язан-ня професійно орієнтованих завдань; 2) забезпечення самостійної роботи сту-дентів як під час аудиторних занять, так і у позаурочний час; 3) можливість використання паперових навчально-методичних матеріалів за раху-нок переведення їх у Web-ресурси; 4) забезпечення індивідуального підходу до формування знань та умінь [7]. 
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Як відзначає Н. Д. Очеретна орієнтація на впровадження комп’ютерних технологій у процесі підготовки майбутніх аграріїв у ВНЗ передбачає вміння застосування як стандар-тних інформаційних систем та прикладного програмного забезпечення, так і географіч-них інформаційних технологій, призначених для роботи з просторово-координованою інформацією [8]. Аналіз зміст курсу інформатики в аграр-них ВНЗ дозволив Л. І. Корнєвій, С. С. Штог-рин, Л. Х. Роман виявити закономірності, по-в’язані з його змінами, зокрема: 
– зростання ролі наукових основ інформа-тики в умовах динамічності розвитку пре-дметної галузі інформаційних процесів; 
– посилення взаємодії між навчальними предметами аграрної галузі та курсом інформатики, розширення його внутрі-шніх та зовнішніх взаємозв’язків; 
– органічне поєднання в межах курсу фун-даментальної методологічної та профе-сійної підготовки; 
– зростання ролі фундаментальних та ме-тодичних знань з інформатики у системі професійно-орієнтованої підготовки; 
– стабільність змісту фундаментальних та методологічних ліній і висока динаміч-ність галузі інформаційних технологій, що визначає їх раціональне співвідно-шення; 
– неперервність інформаційної освіти упро-довж усього навчання в аграрному ВНЗ; 
– укрупнення одиниці засвоєння інформа-ційних технологій шляхом вироблення системи їх опанування як необхідної умови результативності навчання [9, 38]. Сьогодні у навчальному процесі аграр-них ВНЗ використовують такі види комп’ю-терних програм: 
– навчальні програми, призначені для са-мостійного засвоєння студентами на-вчального матеріалу; 
– довідкові програми, що надають вимоги освітніх стандартів та інформацію щодо предметів навчання; 
– розрахункові програми, призначені для виконання розрахунків та обробки ре-зультатів лабораторних і практичних занять, курсового та дипломного проек-тування; 
– контрольні програми, призначені для перевірки та оцінювання рівня знань студентів; 

– електронні посібники, призначені для самостійного засвоєння студентами на-вчальних дисциплін [6, 77]. За Л. Романовим, залежно від характеру пізнавальної діяльності та у контексті реалі-зації комп’ютерних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців, методи на-вчання поділяються на такі групи:  
– репродуктивні методи, 
– пояснювально-ілюстративні методи, 
– проблемного викладу матеріалу методи; 
– евристичні методи; 
– дослідницькі методи [10]. При цьому використання інформаційно-комп’ютерних технологій з урахуванням ці-лей і завдань курсу навчання дозволяє виді-лити ряд переваг над іншими навчальними технологіями: 
– інтенсифікація навчально-виховного процесу; 
– поєднання логічного й образного спосо-бів засвоєння інформації; 
– зручна, цікава інтерактивна форма про-ведення; 
– наочність аудіовізуальної інформації та зручність сприйняття [8]. Аналізуючи питання застосування ком-п’ютерних технологій у підготовці майбутніх фахівців аграрного профілю, можемо відмі-тити доцільність застосування на всіх етапах педагогічного процесу. Як стверджують ав-тори праць, результативність використання комп’ютерів у навчальному процесі можна спостерігати під час пред’явлення навчаль-ної інформації, засвоєння навчального мате-ріалу в процесі інтерактивної взаємодії з комп’ютером, повторення і закріплення за-своєних знань, проміжного і підсумкового контролю та самоконтролю результатів на-вчання, корекції результатів навчання шля-хом дозування навчального матеріалу, його класифікації, систематизації тощо [5]. Таким чином, застосування комп’ютерних техноло-гій є важливою складовою фахової компете-нтності та необхідною умовою професійного розвитку, що забезпечить конкурентоспро-можність фахівцям-аграрникам на ринку праці.   
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Каричковский В. Роль и место информационных технологий в учебно-воспитательном 
процессе высшей школы 

На основе синтеза научных источников в статье осуществлен теоретический анализ инфор-
матизации учебно-воспитательного процесса в высших учебных заведениях аграрного профиля, в 
частности раскрыты основные направления использования компьютерных технологий в образо-
вании и выделены структурные взаимосвязи компонентов; определены важнейшие задачи компь-
ютеризации и информатизации образования; сформулировано факторы, влияющие на внедрение и 
применение компьютерных технологий в учебном процессе аграрных вузов. 

Ключевые  слова :  информационные технологии, учебно-воспитательный процесс, будущий 
специалист, выше аграрное учебное заведение. 

 

Karychkovskyi V. Role and place of information technologies in the educational process of the 
high school 

In the article the problem of professional training under the conditions of reforming the system of 
higher education is considered. The article observes the scientific and pedagogical analysis of recent publi-
cations on the information technologies in the educational process of the high school on the modern stage. 
Theoretical analysis of the educational process informatization in higher educational institutions of the ag-
ricultural profile has been carried out, in particular, the main directions of the use of computer technologies 
in education have been revealed, and the structural interrelations of its components have been singled out; 
important tasks of computerization and informatization of education have been verified; the factors influ-
encing introduction and application of computer technologies in educational process of agrarian high 
schools have been formulated. The productive training of future specialists to professional activity in inno-
vation educational environment required of specific pedagogical conditions, methods and means that en-
able effectiveness of training process were indicated. The theoretical analysis of the concept “professional 
training” was made. The basic laws of enrichment and improvement of the teaching concepts of the prob-
lems at the issue are considered. 

Key  words:  information technologies, educational process, future specialist, higher agrarian educa-
tional institution. Стаття надійшла до редколегії 10.08.2017   
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ДІАГНОСТИКА МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ 
 ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  
З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ 

 
Стаття присвячена  розкриттю питання особливостей діагностики стану сформованості 

мовлення дітей з розладами аутистичного спектру. Особливо детально описано відповідність 
стандартизованих методик оцінки мовлення для повноцінного обстеження мовлення дітей з ау-
тизмом. Наведено результати діагностики мовленнєвого розвитку дітей з нормою та розладами 
аутистичного спектру, зазначені спільні та відмінні особливості сформованості мовлення дітей. 

Ключові  слова :  діагностика, аутизм, розлади аутистичного спектру, методика, імпресивне 
мовлення, експресивне мовлення. На сучасному етапі розвитку суспільства статистичні дані, щодо психічних розладів, свідчать, що кількість осіб з аутистичними розладами постійно зростає. Поширеність даного розладу особистості за останні роки зросла в 10 разів. У психолого-педагогічній літературі розг-лядається питання діагностики в різних ас-пектах, але інформації  стосовно діагностики стану сформованості мовлення дітей з аутиз-мом недостатньо. Аутизм як психічний роз-лад потребує специфічних особливостей по-ведінки фахівця та процедури обстеження при діагностиці мовлення дитини. Аутизм як окремий психічний розлад ви-світлювали зарубіжні і вітчизняні вчені (Н. Андреєва, Г. Аспергер, О. Баєнська, О. Бог-дашина, М. Веденіна, Д. Ісаєв, В. Каган, І. Кар-васарська, С. Конопляста, В. Лебединський, К. Лебединська, І. Логвінова, Л. Каннер, І. Ма-рцинковський, О. Мастюкова, І. Мамайчук, С. Мнухін, О. Нікольська, К. Островська, М. Ро-ждественська, О. Романчук, Т. Сак, Т. Скрип-ник, В. Тарасун, А. Хаустов, Г. Хворова, 

М. Шеремет, Л. Шипіцина, Д. Шульженко, О. Янушко та ін.). Питання діагностики є одним із найваж-ливіших при вивченні психічних та мовлен-нєвих порушень. Діагностика стану сформо-ваності психічних функцій, особистісних рис, навичок та здібностей дитини дає основу для обрання правильного методу корекції. Коре-кція буде ефективною тільки на базі прове-дення точної діагностики. Найважливішим напрямком у вивченні питання аутизму є обрання правильної мето-дики діагностики мовленнєвого розвитку для визначення основних аспектів корекцій-ної роботи та подолання наявних відхилень у розвитку. Вибір ефективної методики діагно-стики мовленнєвого розвитку залежить від особливостей розвитку дитини в окремі пері-оди її життєдіяльності, враховуючи психічні та психофізіологічні індивідуальні особливо-сті розвитку дитини. Актуальність даного дослідження визна-чається складністю діагностики мовленнєво-го розвитку дітей з розладами аутистичного 

Вікторія КИСЛИЧЕНКО, Вікторія БАКЛАН Діагностика мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектру 



183 №  3  ( 5 8 ) ,  в е р е с е н ь  2 0 1 7  

спектру, відсутністю єдиної методики та про-цедури такої діагностики. Детально питанням вивчення діагности-ки аутизму займалися у різних країнах світу. Так, у США в Балтіморі було проведено перше масштабне дослідження, в якому взяли участь 535 дітей з аутизмом. Було вивчено індивідуальний розвиток дітей віком від 7 до 16 років. Проаналізувавши детально анамнез  дітей, дослідники зазначили, що у чотири роки діти, які страждають аутизмом не роз-мовляли, або говорили окремі слова і фрази без використання дієслів. Американські вчені з Центру аутизму і суміжних розладів виявили, що половина цих дітей з віком набули мовленнєвих навичок та вільно розмовляють з іншими людьми. Інша половина дітей з аутизмом розмовляють простими фразами. Було визначено критерії, за якими можна передбачити шанси на роз-виток мовлення у дітей з важкою затримкою психічного розвитку, які страждають аутиз-мом. Згідно з дослідженнями, розвиток мов-лення у дітей з аутизмом залежить від інте-лектуального рівня та ступеня соціальних порушень [6, 25]. Теорії стосовно того, що ха-отичні рухи та обмежені інтереси впливають на мовлення дитини з аутизмом були спрос-товані, тому що ці факти не пов’язані з мов-чанням дітей-аутиків. Розвиток мовлення дошкільників відбу-вається протягом кількох вікових періодів. Основним періодом вважається вік від одно-го до чотирьох років, коли дитина оволодіває основними закономірностями формування мовлення. На відміну від дітей з нормою, діти з аутизмом опановують цими навичками у старшому віці (8–10 років). Становлення мов-лення відбувається з великою затримкою у порівнянні з нормою. Ця затримка в подаль-шому не компенсується. У випадку західних підходів, мовлення формується, але воно ме-ханічне, не гнучке, складається з набору мов-леннєвих штампів [2, 123]. Відхилення в мовленнєвому розвитку – одна з основних ознак синдрому раннього дитячого аутизму. Прояви мовленнєвих по-рушень при аутизмі надзвичайно різноманіт-ні за характером та динамікою. В більшості випадків вони обумовлені порушенням спіл-

кування. Саме у зв'язку з мовленнєвими по-рушеннями батьки аутичних дітей вперше звертаються за допомогою до фахівців [7, 17]. У сучасній логопедичній практиці широ-ко використовується декілька методик об-стеження мовлення дітей (Г. Волкова, Г. Чир-кіна, С. Морозова), які дають змогу оцінити сформованість мовленнєвого розвитку дити-ни, враховуючи різноманітні аспекти, які на неї впливають. Методика обстеження сформованості мо-влення, запропонована Г. Волковою, має свої переваги та недоліки, які виявляються при обстеженні дитини з різними психічними та мовленнєвими порушеннями. Але для обсте-ження мовлення дітей з аутизмом подані за-вдання є складними та незрозумілими, пот-ребують адаптації [1, 13]. Методика обстеження, запропонована Г. Чиркіною, має певні переваги – це сконцен-трованість на обстеженні компонентів мов-лення, більш узагальнені показники, проте не включає оцінки особливостей психофізич-ного розвитку дитини. Важливим є те, що на-даються дидактичні вправи та ігри, які допо-можуть оцінити стан сформованості мовлен-ня дітей [3, 28]. С. Морозова отримала спеціальну профе-сійну підготовку в галузі поведінкової терапії дитячого аутизму. На основі даної терапії створила методику обстеження експресивно-го та імпресивного мовлення дітей з розлада-ми аутистичного спектру. У методиці зазна-чено, що робота з формування мовленнєвих навичок починається з оцінки рівня актуаль-ного розвитку мовлення дитини. У зв'язку з тим, що в нашій країні відсутні стандартизо-вані методики обстеження мовленнєвого ро-звитку, можливе використання мовленнєвих карт (схем логопедичного обстеження). У той же час більшість логопедичних методик не пристосовано для діагностики рівня мовлен-нєвого розвитку аутичних дітей. На думку автора більш глибокого вивчення потребує обстеження розуміння зверненого мовлення, а також його комунікативного використання [4, 8]. Основна мета проведення діагностики – визначення стану сформованості мовлення,  в тому числі розуміння та продукування  
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мовлення, тобто сформованості експресивно-го та імпресивного мовлення, а саме його особливостей у дітей з аутизмом, що виявля-ються у процесі обстеження. Дослідження проводилося в Державному комплексі соціальної реабілітації дітей-інвалідів м. Миколаєва. У експерименті брали участь діти з діагнозом «аутизм та розлади аутистичного спектру», та діти з нормальним психофізичним розвитком (ДНЗ № 140 «Ма-лятко» м. Миколаїв). Для досягнення мети діагностики нами були визначені критерії оцінки мовлення ді-тей. Ми виокремили 3 основних критерія, які дають змогу оцінити стан сформованості мо-влення дитини з різних аспектів.  Перший критерій – це сформованість ім-пресивного мовлення. Показниками до цього критерію стали: пасивний словник, розумін-ня лексико-граматичних категорій, розумін-ня зв’язних висловлювань. До кожного з по-казників критерію були розроблені завдання. Другий критерій діагностики – це сфор-мованість експресивного мовлення. Показни-ками до цього критерію стали: звуковимова, активний словник, використання лексико-граматичних категорій, формування зв’язних висловлювань. До кожного з показників кри-терію були розроблені завдання. У зв’язку з особливостями виконання за-вдань обстеження дитини нами був введений третій критерій оцінки стану мовлення – хро-нометричний. Показниками стали: час відве-дений на виконання кожного завдання та 

самостійність їх виконання. Дослідження проводилося серед дітей вікової категорії від 5 до 7 років. До кожного показника нами були підібра-ні завдання виконання яких оцінювалось за  5-ти бальною шкалою. До І критерію – сформованість імпресив-ного мовлення – використовувались такі вправи та завдання: 
Завдання «Що ти любиш їсти?» 
Мета: оцінити стан сформованості пасив-ного та активного словника дитини, вживан-ня іменників; 
Вправа «Який він?» 
Мета: оцінка стану лексико-граматичних компонентів мовлення, вживання прикмет-ників; 
Вправа «Хто і що робить?» 
Мета: оцінка сформованості сприйняття та вміння дотримуватися поданої інструкції виконання завдання. До другого критерію – сформованість експресивного мовлення – для визначення рівня сформованості показників використо-вували такі вправи: 
Вправа «Різнобарвні звуки» 
Мета: обстеження стану сформованості фонематичного сприйняття та звуковимови дитини. 
Вправа «Розкажи мені» 
Мета: оцінка рівня сформованості вжи-вання різних частин мови у самостійному мо-вленні дитини. 

Таблиця 1 
Критерії та показники оцінки стану  

сформованості мовлення дітей старшого  
дошкільного віку Критерії оцінки стану сформова-ності мовлення Показники 1. Сформова-ність імпресив-ного мовлення − сформованість пасивного словника; 
− розуміння лексико-граматичних категорій; 2. Сформова-ність експресив-ного мовлення − обстеження звуковимови дитини; 
− сформованість активного словника; 
− вживання лексико-граматичних категорій; 3. Хронометрич-ний − час відведений на виконання кож-ного завдання; 

Таблиця 2 
Оцінка стану сформованості мовлення дітей 

старшого дошкільного віку Отриманий бал Оцінка  виконання Рівень  виконання 0 балів Немає відповіді Низький рівень (0 – 20 балів) 1 бал Відповідь тільки на одне питання Низький рівень (0 – 20 балів) 2 бали Відповідь майже на половину питань Достатній рівень (20 – 40 балів) 3 бали Відповідь на  половину питань Достатній рівень (20 – 40 балів) 4 бали Відповідь на більш ніж половину  питань Високий рівень (40 – 55 балів) 5 балів Всі відповіді вірні Високий рівень (40 – 55 балів) 
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Вправа «Назви одним словом» 
Мета: оцінка рівня сформованості уза-гальнення однакових та другорядних пред-метів, утворення однини та множини; 
Вправа «Відтвори за мною» 
Мета: оцінка стану сформованості звуко-вимови; 
Вправа «Який він?» 
Мета: оцінка стану лексико-граматичних компонентів мовлення, вживання прикмет-ників; 
Вправа «Скажи навпаки» 
Мета: оцінка стану сформованості лексико–граматичних категорій, вживання антонімів; 
Вправа «Займенники» 
Мета: обстеження наявності займенників у мовленні дитини; 
Вправа «Один – багато» 
Мета: оцінити уміння дітей відмінювати слова за родами та числами; 
Вправа «Назви лагідно» 
Мета: оцінити уміння дітей утворювати зменшено-пестливі форми слів та застосову-вати їх у зв’язному мовленні; 
Вправа «Хто це?» 
Мета: оцінка умінь використовувати від-мінкові закінчення у зв’язному мовленні; 
Вправа «Який, яка, яке, які?» 
Мета: оцінка уміння дитини утворювати множину; 
Вправа «Знайди іграшку» 
Мета: оцінка рівня сформованості вжи-вання дитиною прийменників в самостійно-му мовленні.  Для хронометричного критерію були ви-значені часові межі виконання завдання. За результатами діагностики діти з роз-ладами аутистичного спектру показали знач-но нижчий результат на відміну від дітей з нормою. Жодна дитина не виконала всі за-вдання на високому рівні. Достатній рівень –  зазвичай дві дитини, або частіше одна вико-нує завдання на середньому рівні. Найбільша кількість дітей отримала результати на низь-кому рівні – 61% дітей, що свідчить про те, що більше половини дітей зовсім не спромо-жні виконувати завдання. Аналіз результатів обстеження мовлення дітей з розладами аутистичного спектру та нормою показав, що діти з аутизмом відста-

ють у мовленнєвому розвитку. Доказом цьому є порівняння результатів виконання завдань дітей з нормою розвитку та з аутизмом: висо-кий – 83%, достатній – 17%, на відміну від  23% , низький – 0%,  на відміну від 61%. Обидві експериментальні групи дітей ви-явили підвищений інтерес під час роботи з яскравими малюнками та комп’ютером.  Найбільші складнощі у дітей з розладами ау-тистичного спектру виникають при вимові шиплячих та сонорів, при зміні числа, роду та відмінку. У всіх дітей обстежуваної групи від-сутні особові займенники у мовленні. Діти потребували постійної допомоги педагога у вигляді підказки та промовляння разом. У дітей з нормою розвитку найбільші труднощі викликали два завдання: перше пов’язане з утворенням зменшено-пестливих слів, друге спрямоване на перевірку умінь 
використовувати відмінкові закінчення.  На відміну від дітей з розладами аутистично-го спектру діти із задоволенням спілкувались з педагогом та взаємодіяли один з одним. Слід зазначити, що при використанні на-очних посібників та навідних питань діти з аутистичними розладами часто дають прави-льні відповіді, краще орієнтуються у завдан-нях при використанні зорових та тактильних відчуттів. Таким чином у дітей з розладами аутис-тичного спектру виникають певні труднощі у виконанні поставлених завдань. Стандартизовані методики діагностики стану сформованості мовлення дітей старшого 

Таблиця 3 
Показники тривалості виконання завдання Завдання Кількість  хвилин Вправа 1. «Різнобарвні звуки» 2–3 хвилини Вправа 2. Гра «Що ти любиш їсти?» 5–7 хвилини Вправа 3. «Хто і що робить?» 8–10 хвилин Вправа 4. «Який він?» 5–8 хвилин Вправа 5. Гра «Скажи навпаки» 8–10 хвилин Вправа 6. «Один – багато» 5–7 хвилин Вправа 7. «Що роблять інші?» 3–5 хвилин Вправа 8. Гра «Назви лагідно» 3–6 хвилин Вправа 9. «Хто це?» 8–10 хвилин Вправа 10. «Який, яка, яке, які?» 3–5 хвилин Вправа 11. «Знайди іграшку» 3–5 хвилин 
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дошкільного віку є недостатньо ефективни-ми у процесі обстеження мовлення дітей з розладами аутистичного спектру, зважаючи на важкість встановлення ними емоційного контакту з новими людьми. Інформація про стан мовлення, яку ми отримуємо за допомогою стандартизованої методики не дає змогу повністю оцінити стан сформованості всіх компонентів мовлення. 

Подальше вивчення питання діагностики та розробка методики оцінки стану сформо-ваності мовлення дітей з аутистичними роз-ладами є актуальним в аспекті тих особливо-стей, які були нами виявленні у процесі об-стеження мовлення дітей за допомогою адап-тованої методики та спеціально створених критеріїв та показників. 
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Кисличенко В., Баклан В. Диагностика речевого развития детей старшего дошкольного 
возраста с расстройствами аутистического спектра 

Статья посвящена раскрытию вопроса особенностей диагностики состояния сформированно-
сти речи детей с расстройствами аутистического спектра. Особенно подробно описано соответ-
ствие стандартизированных методик оценки речи для полноценного обследования речи детей с 
аутизмом. Приведены результаты диагностики речевого развития детей с нормой и расстрой-
ствами аутистического спектра, указанны общие и отличительные особенности сформированно-
сти речи детей. 

Ключевые  слова :  диагностика, аутизм, расстройства аутистического спектра, методика, 
импрессивная речь, экспрессивная речь. 

 

Kyslychenko V., Baklan V. Diagnostics of speech development in children of older preschool 
age with autism spectrum disorders 

The article is devoted to the disclosure of the features of the diagnosis of the state of speech formation in 
children with autism spectrum disorders. Particularly detailed description of the correspondence of stan-
dardized methods of speech evaluation for a comprehensive examination of the speech of children with au-
tism. The results of the diagnosis of speech development in children with norm and disorders of the autistic 
spectrum are given, general and distinctive features of speech formation in children are indicated. 

Key  words:  diagnostics, autism, autism spectrum disorders, technique, impressive speech, expressive 
speech. Стаття надійшла до редколегії 12.09.2017 
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ОБСТЕЖЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ГРАМАТИЧНИХ  
КАТЕГОРІЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ  
В УМОВАХ ПОБУТОВОГО БІЛІНГВІЗМУ 

 
У статті розглядаються питання формування граматичних категорій у дітей старшого  

дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення в умовах побутового білінгвізму. Розкрито 
поняття білінгвізму та порушеннь формування граматичних категорій, які виникають через це 
явище. Сформульовано критерії та показники дослідження ступеню сформованості граматичних 
категорій у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення в умовах побуто-
вого білінгвізму. 

Ключові  слова :  тяжкі порушення мовлення, загальний недорозвиток мовлення, старший 
дошкільний вік, граматичні категорії, білінгвізм, побутовий білінгвізм. У науковій літературі протягом останніх десятиліть активно підкреслюють важли-вість формування граматичних категорій для нормального розвитку усного та писемного мовлення дітей. Адже саме від сформованості граматичних категорій залежить не тільки сформованість  граматичної сторони мовлен-ня дитини, а й її мовленнєва компетентність та здатність до мовленнєвої комунікації в цілому. Отже актуальність питання визнача-ється важливістю формування граматичних категорій для розвитку мовлення індивіда в цілому та необхідністю врахування специфі-ки сформованості граматичних категорій у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення в умовах побутового білінгвізму. Особливості засвоєння дітьми граматич-ної будови мовлення досліджували А. Аруша-нова, А. Богуш, О. Гвоздєв, М. Красногорський, К. Крутій, Н. Лопатинська, Н. Маковецька, Г. Ніколайчук, Ф. Сохіна, С. Цейтлін, В. Ядешко 

та ін. Дослідження К. Крутій та Н. Лопатинсь-кої зазначають, що рівень сформованості гра-матичних категорій у дітей з тяжкими пору-шеннями мовлення значно відрізняється від рівня сформованості тих же категорій у дітей без порушень мовленнєвого розвитку. Особ-ливих труднощів зазнають діти, які знахо-дяться у двомовному середовищі, навчання та виховання в якому призводить до труднощів у засвоєнні граматичних категорій обох мов. Проте в останні роки питанням корекції тяжких мовленнєвих  порушень в умовах бі-лінгвізму приділяється недостатньо уваги. Метою статті є висвітлення особливостей формування граматичних категорій у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими пору-шеннями мовлення в умовах побутового білі-нгвізму. Тяжкі порушення мовлення – це стійкі специфічні відхилення формування компоне-нтів мовленнєвої системи (лексичної і грама-тичної будови мовлення, фонематичних  
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процесів, звуковимови, просодичної організа-ції звукового потоку), що відмічаються у ді-тей при збереженому слухові та нормально-му інтелекті [4, 35]. На фоні цих порушень виділяють загаль-ний недорозвиток мовлення – таку форму мовленнєвої аномалії, при якій порушуються всі компоненти системи мовлення, що відно-сяться як до звукової, так і до смислової сис-тем мовлення. Найсуттєвіші порушення у ді-тей даної категорії виявляються при форму-ванні та засвоєнні лексичних та граматичних категорій. У дітей із ЗНМ система мови самос-тійно повноцінно не формується, а форму-вання граматичної будови мови відбувається з більшими труднощами, ніж, наприклад, оволодіння словником через те, що: 1) зна-чення граматичних форм більш абстрактні; 2) правила граматичної зміни слів різномані-тні [6, 43]. Через територіально-культурні умови, більшість дітей міст нашого південного ре-гіону виховуються в умовах побутового білін-гвізму, в тому числі і діти з тяжкими пору-шеннями мовлення. Білінгвізм – така соціа-льно-мовна ситуація, сутність якої полягає у співіснуванні і взаємодії двох мов у межах одного мовного колективу. Побутовий, або природній білінгвізм з’являється відповідно до мовного оточення людини (у яке включе-но також радіо й телебачення) та завдяки постійній мовній практиці [5, 6]. У дитячих садках навчання відбувається українською мовою, але  більшість дітей вдо-ма спілкуються російською мовою. Зазначені мови, хоч  і споріднені, є різними за грамати-чною будовою: різняться закінчення слів, правила відмінювання та узгодження, прави-ла словотворення, назви предметів. Цей фак-тор ще більше ускладнює й без того склад-ний процес засвоєння граматичних категорій дошкільниками з тяжкими порушеннями мо-влення. А. М. Богуш зазначає, що найбільших тру-днощів при вивченні української мови росій-ськомовні діти зазнають при засвоєнні про-цесів словозміни: відмінювання іменників та дієслів, узгодження іменників з прикметни-ками [1, 120]. Є. Ф. Соботович у своїх роботах відмічає труднощі у засвоєнні процесів сло-

вотворення у дітей з тяжкими порушеннями мовлення: утворення назв професій, утворен-ня назв дитинчат, утворення дієслів префік-сальним способом [4, 78]. Для визначення рівня сформованості гра-матичних категорій у дітей старшого дошкі-льного віку з тяжкими порушеннями мовлен-ня в умовах побутового білінгвізму нами бу-ли визначені наступні критерії: І – Наявність лексики, необхідної для фо-рмування граматичних категорій; ІІ – Сформованість граматичних катего-рій в імпресивному мовленні; ІІІ – Сформованість граматичних катего-рій в експресивному мовленні. Вибір першого критерію – «наявність ле-ксики, необхідної для формування граматич-них категорій»  обґрунтовується звуженістю словникового запасу дітей з тяжкими пору-шеннями мовлення, що може призвести до несформованості певних граматичних кате-горій. Наприклад, дитина не зможе утворити назви дитинчат тварин, якщо не знає назв самих тварин. Другий критерій – «сформованість грама-тичних категорій в імпресивному мовленні» визначає ступінь розуміння граматичних ка-тегорій дитиною, наявність цих категорій в імпресивному мовленні. У дітей з порушен-ням реалізації моторного компоненту мов-лення можливі труднощі з зовнішнім вира-женням своєї думки, що спотворює результа-ти обстеження мовленнєвого розвитку.  Це й обумовлює необхідність введення зазначено-го критерію. За третім критерієм – «сформованість граматичних категорій в експресивному мов-ленні» встановлюється рівень сформованості граматичних категорій в експресивному мов-ленні. До кожного з перелічених критеріїв були відібрані наступні показники: До першого критерію – «наявність лекси-ки, необхідної для формування граматичних категорій» : 1. Розуміння іменників та дієслів; 2. Розуміння прикметників, числівників. До другого критерію – «сформованість граматичних категорій в імпресивному мов-ленні»: 
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1. Сформованість розуміння категорій словозміни; 2. Сформованість розуміння категорій словотворення. До третього критерію – «сформованість граматичних категорій в експресивному мов-ленні»: 1. Сформованість процесів словозміни; 2. Сформованість процесів словотворення. Для визначення наявності лексики, необ-хідної для формування граматичних катего-рій (критерій І), було підібрано завдання до кожного з показників. До першого показника (розуміння іменників та дієслів) було дібрано наступні завдання: «Покажи дію», «Я скажу, а ти вкажи»,  «Що кому?», «Хто ким працює?»,  «Знайди тваринку». До другого показника (розуміння прикметників, числівників) було дібрано наступні завдання: «Знайди ознаку», «Кого скільки?», «Що це таке?», «Який? Яка? Яке?», «Порахуємо дитинчат». Для визначення сформованості граматич-них категорій в імпресивному мовленні (критерій ІІ), до кожного з показників було відібрано по 4 завдання.  До першого показни-ка (сформованість розуміння категорій слово-зміни) було дібрано наступні завдання: «Покажи, що чуєш», «Один – багато», «Покажи ознаку», «Загубились кольори та ознаки». До другого показника (сформованість розуміння категорій  словотворення) було дібрано на-ступні завдання: «Покажи професію», «Знайди дитинчат», «Покажи дію». Для визначення сформованості граматич-них категорій в експресивному мовленні (критерій ІІІ), визначались результати вико-

нання завдань до кожного з показників. До першого показника (сформованість процесів словозміни) було дібрано наступні завдання: «Що робили діти вчора?», «Що тут намальова-но?», «Цікаві малюнки». До другого показника (сформованість процесів словотворення) «Він та вона», «Чия мама?», «Що робить хлопчик?». Під час проведення первинного обсте-ження нами було обстежено 40 дітей старшо-го дошкільного віку, з яких 20 дітей не мали порушень психофізіологічного та мовленнє-вого розвитку, а 20 дітей мали висновки ПМПК  про наявність тяжких порушень мов-лення. В досліджуваних групах дітей як з по-рушеннями, так і без порушень мовленнєво-го розвитку були діти з україномовних сімей (10 в кожній категорії) та з російськомовних (10 дітей в кожній категорії). Дослідження проводились у ДНЗ № 140 та № 51 м. Микола-єва протягом 2015–2016 рр. Визначення наявності лексики, необхід-ної для формування граматичних категорій показало, що 60% дітей (12) без мовленнєвих порушень мали високий рівень наявності у мовленні необхідної лексики, в той час, як жоден з обстежуваних дітей з мовленнєвими патологіями не показав високого рівня (0%). Достатній рівень наявності у мовленні необ-хідної лексики показали 30% дітей (6) з гру-пи, що не мають мовленнєвих порушень, такі ж результати на достатньому рівні продемо-нстрували діти з мовленнєвими порушення-ми (30% – 6 дітей). Лише 10% дітей (2) з гру-пи без мовленнєвих порушень показали сере-дній рівень наявності у мовленні необхідної 
Таблиця 1 

Результати визначення наявності лексики, необхідної для формування граматичних категорій  
(за першим критерієм) Рівні за  І критерієм Група дітей без порушень мовлення, % Група дітей з порушеннями мовлення, % Діти з російськомов. сімей, % Діти з україномов. сімей, % Діти з російськомов. сімей, % Діти з україномов. сімей, % Високий 60% (12) 0% (0) 35% (7) 25% (5) 0% (0) 0% (0) Достатній 30% (6) 30% (6) 10% (2) 20% (4) 20% (4) 10% (2) Середній 10% (2) 30% (6) 5% (1) 5% (1) 15% (3) 15% (3) Низький 0% (0) 40% (8) 0% (0) 0% (0) 15% (3) 25% (5) 
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лексики, тоді як у групі дітей з мовленнєви-ми порушеннями було виявлено 30% (6) ді-тей з середнім рівнем наявності лексики, не-обхідної для наявність лексики, необхідної для формування граматичних категорій. Жо-ден з дітей, що не мають мовленнєвих пато-логій (0%), не показав низького рівня наяв-ності у мовленні лексики, необхідної для ко-ристування граматичними категоріями. У групі дітей з мовленнєвими порушеннями дітей з низьким рівнем сформованості даної категорії було 40% (8 дітей).  За результатами обстеження сформовано-сті граматичних категорій в імпресивному мовленні у дітей без мовленнєвих патологій було виявлено, що 50% дітей (10) показали високий рівень сформованості граматичних категорій в імпресивному мовленні, а серед дітей з порушеннями мовлення жоден обсте-жуваний не показав високого результату.  

35% дітей (7) з групи дітей без порушень мов-лення показали достатній рівень сформовано-сті граматичних категорій в імпресивному мовленні, а серед дітей з порушеннями мов-лення 25% дітей (5) показали достатній  рівень сформованості даної категорії. Лише 15% дітей (3) без порушень мовлення показа-ли середній рівень володіння та використан-ня граматичних категорій, а серед дітей з по-рушеннями мовлення 25% дітей (5) досягли середнього рівня. Жоден з дітей, що не мають мовленнєвих патологій, не показав низького рівня сформованості граматичних категорій в імпресивному мовленні, на відміну від групи дітей з мовленнєвими патологіями, де низь-кий рівень показали 45% дітей (9).  За результатами обстеження сформовано-сті граматичних категорій в експресивному мовленні у дітей без мовленнєвих патологій було виявлено, що 50% дітей (10) показали 

Таблиця 2 
Результати визначення сформованості граматичних категорій в імпресивному мовленні 

 (за другим критерієм) Рівні за  ІІ критерієм Група дітей без порушень мовлення, % Група дітей з порушеннями мовлення, % Діти з російськомов. сімей, % Діти з україномов. сімей, % Діти з російськомов. сімей, % Діти з україномов. сімей, % Високий 50% (10) 0% (0) 20% (4) 30% (6) 0% (0) 0% (0) Достатній 35% (7) 25% (5) 20% (4) 15% (3) 5% (1) 20% (4) Середній 15% (3) 30% (6) 10% (2) 5% (1) 20% (4) 10% (2) Низький 0% (0) 45% (9) 0% (0) 0% (0) 25% (5) 20% (4) 

Таблиця 3 
Результати визначення рівня сформованості граматичних категорій в експресивному мовленні 

(за третім критерієм) Рівні за  ІІІ критерієм Група дітей без порушень мовлення,% Група дітей з порушеннями мовлення,% Діти з російсько-мов. сімей,% Діти з україномов. сімей,% Діти з російсько-мов. сімей,% Діти з україномов. сімей,% Високий 50% (10) 0% (0) 25% (5) 25% (5) 0% (0) 0% (0) Достатній 40% (8) 30% (6) 15% (3) 25% (5) 10% (2) 20% (4) Середній 10% (2) 30% (6) 10% (2) 0% (0) 10% (2) 20% (4) Низький 0% (0) 40% (8) 0% (0) 0% (0) 30% (6) 10% (2) 
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високий рівень сформованості граматичних категорій в експресивному мовленні, а в гру-пі дітей з мовленнєвими патологіями жоден з обстежуваних не показав високих результа-тів. 40% дітей без мовленнєвих порушень (8) показали достатній рівень сформованості граматичних категорій в експресивному мов-ленні, а серед дітей з мовленнєвими пору-шеннями тільки 30% (6) обстежуваних  від-повіли на достатньому рівні. Лише 10% дітей (2) показали середній рівень володіння та використання граматичних категорій, на від-міну від групи дітей з мовленнєвими пору-шеннями, де  30% дітей (6) показали серед-ній результат. Жоден з дітей, що не мають мовленнєвих патологій, не показав низького рівня сформованості граматичних категорій в експресивному мовленні, а в групі дітей з тяжкими порушеннями мовлення 40% дітей (8) показали низький рівень сформованості граматичних категорій в експресивному мов-ленні. 

Отже, результати дослідження показали невідповідність рівнів сформованості грама-тичних категорій у експресивному та імпре-сивному мовленні дітей з тяжкими порушен-нями мовлення. Також значно відрізняються рівні сформованості граматичних категорій у дітей без мовленнєвих порушень та дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Проте ви-явлено, що показники  рівнів сформованості граматичних категорій у дітей з російськомо-вних сімей як з порушеннями мовлення, так і без них мають схожі тенденції: більш низь-кий рівень сформованості у порівнянні з україномовними дітьми та більш виражену різницю між сформованістю лексики та гра-матичних категорій як в імпресивному так і в експресивному мовленні. Таким чином пи-тання формування граматичних категорій у дітей з тяжкими порушеннями мовлення в умовах білінгвізму потребує подальшого ви-вчення та визначення оптимальних умов ло-гокорекційної роботи. 

Таблиця 4 
Сформованість граматичних категорій у дітей старшого дошкільного віку  

в умовах побутового білінгвізму Рівень  сформованості граматичних  |категорій 
Група дітей без порушень мовлення, % Група дітей з порушеннями мовлення, % Діти з російськомов. сімей,% Діти з україномов. сімей,% Діти з російськомов. сімей,% Діти з україномов. сімей,% Високий 55% (11) 0% (0) 25% (5) 30% (6) 0% (0) 0% (0) Достатній 35% (7) 30% (6) 15% (3) 20% (4) 10% (2) 20% (4) Середній 10% (2) 30% (6) 10% (2) 5% (0) 10% (2) 20% (4) Низький 0% (0) 40% (8) 0% (0) 0% (0) 30% (6) 10% (2) 
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категорий у детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи  
в условиях бытового билингвизма 

В статье рассматриваются вопросы формирования грамматических категорий у детей 
старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в условиях бытового билингвиз-
ма. Раскрыто понятие билингвизма, а также нарушений формирования грамматических катего-
рий, которые возникают из-за этих явлений. Сформулированы критерии и показатели исследова-
ния уровня сформированности грамматических категорий у детей старшего дошкольного возрас-
та с тяжелыми нарушениями речи в условиях бытового билингвизма. 

Ключевые  слова :  тяжелые нарушения речи, общее недоразвитие речи, старший дошколь-
ный возраст, грамматические категории, билингвизм, бытовой билингвизм.  

Kyslychenko V., Kopylova A. Examination of the formation of grammatical categories  
in children of senior preschool age with severe speech disorders in conditions of domestic  
bilingualism 

Due to the territorial and cultural conditions, most children in the southern region of Ukraine are 
brought up in conditions of domestic bilingualism, including children with severe speech disorders. The kin-
dergartens are taught in Ukrainian, but most families communicate at home in Russian. The given lan-
guages are different in grammatical structure: the ending of the words, the rules of rejection and agree-
ment, rules of word formation, names of objects differ. This factor is even more complicated by the already 
complicated process of assimilation of grammatical categories for preschoolers with severe speech disor-
ders. 

The purpose of the article is to describe the features of an adapted survey method for the formation of 
grammatical categories in children of the senior preschool age with severe speech disorders in the condi-
tions of domestic bilingualism. To determine the level of formation of grammatical categories, there were 
three criteria and two indicators for each of them. To each of the indicators was developed tasks that would 
provide an opportunity to determine the real level of formation of grammatical categories for children with 
severe speech disorders. To participate in the survey, two groups of children of the senior preschool age for 
20 persons were selected. The first group was children with no speech disorders, the second group was chil-
dren with severe speech disorders (10 people from Russian-speaking and Ukrainian-speaking families in 
each group). 

The result of the study using the methods adapted by the authors of the survey of the formation of gram-
matical categories is the recognition of a significant difference in the formation of these categories in chil-
dren with speech disorders and without them. It was for this reason that it was decided to divide the chil-
dren into the control and experimental groups and conduct the logopedic work with the experimental 
group, aimed at the formation and distribution of the lexical reserve necessary for the use of grammatical 
categories and the formation of grammatical categories in the impressive and expressive speech. 

Key  words:  severe speech disorders, general speech underdevelopment, senior preschool age, gram-
matical categories, bilingualism, domestic bilingualism. Стаття надійшла до редколегії 12.09.2017 
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АРТ-ТЕРАПІЯ – ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ РЕАБІЛІТАЦІЇ  

У статті розкрито одну із найбільш актуальних проблем сьогодення. Сьогоднішній стан люди-
ни та суспільства в цілому знаходяться в критичному психологічному стані з якого необхідно пос-
тупово виходити використовуючи при цьому найбільш дієві засоби. До таких засобів автор відно-
сить засоби мистецтва за допомогою яких людина зможе перебороти той скоалний період у її 
житті який викликаний різного роду суспільними та особистісними потрясіннями (війна, економі-
чна ситуація, переселення, виїзд на заробітки та ін.) Тому, мистецтво може стати тим найбільш 
ефективним засобом який дасть можливість людині адаптуватися до нових умов життя або 
вийти з психологічно-емоційного стану який не дає можливості повноцінно співіснувати в соціаль-
ному середовищі. 

Ключові  слова :  арт-терапія, мистецтво, психологічна реабілітація, медична реабілітація, 
фізична реабілітація соціальне середовище. Сьогодні суспільство перебуває у важкій психологічній, морально-духовній кризі. Си-туація що склалася потребує негайного вирі-шення. І тому основне завдання науковців найти саме такі шляхи вирішення даної про-блеми, які були б сучасними, активно і ефек-тивно діючими. Завдання які сьогодні необхідно виріши-ти науковцями: 
– розробка та реалізація психо-реабіліта-ційних програм з арт-терапії для бійців АТО; 
– відновлення психічного здоров’я та ефе-ктивної соціальної поведінки зазначеної категорії громадян засобами сучасного мистецтва; 
– залучення учасників АТО до мистецько-творчої діяльності; 
– ознайомлення з історією мистецтв, ви-датними митцями сучасності та минуло-го, видатними творами мистецтва; 
– популяризувати українське та світове мистецтво; 
– організація культурного дозвілля бійців АТО; 
– організовувати спільні зустрічі для представників творчої інтелігенції та бійців АТО. Велика кількість наукових праць з про-блеми використання мистецтва у формуван-

ні гармонійно розвиненої особистості напра-цьовані такими науковцями, як О. Апраксіна, Г. Васянович, Г. Ващенко, К. Василенко, В. Верховинець, В. Діденко, І. Зязюн, Т. Івано-ва, А. Іваницький, Ю. Косенко, О. Лавріненко, М. Лещенко, О. Олексюк, О. Отич, Г. Падалка, О. Рудницька, С. Русова, В. Сухомлинський, О. Федій та ін., в яких вони визначають мис-тецтво як важливий засіб у формуванні твор-чої особистості, збереження культури та  ідентичності народу. У їхніх історично-педагогічних працях доведено, що мистецтво упродовж усієї історії розвитку людства було невід’ємним компонентом формування гар-монійно розвиненої особистості. Тому в Україні набуває саме такий вид реабілітації, як арт-терапія, або лікування мистецтвом. Так, саме метод арт-терапії для лікування психічно-хворих використовували ще у Давній Греції, а у Європі він широко ви-користовується з 70-х рр. минулого століття. Спочатку арт-терапія виникла в контексті теоретичних ідей З. Фройда [13] і К. Г. Юнга, а надалі набула більш широкої концептуаль-ної бази, включаючи гуманістичні моделі ро-звитку особистості К. Роджерса та А. Маслоу. За М. Лібманом, арт-терапія – це викорис-тання засобів мистецтва для передачі почуттів 
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та інших проявів психіки людини з метою зміни структури її світовідчуття [14]. Особливо важливою атр-терапія є для військовослужбовців які знаходяться в зоні бойових дій та тих хто повернувся з війни. У результаті вирішення поставлених завдань можна буде отримати наступні результати: 
– учасники АТО отримають змогу зняти психологічну напругу та позбавитися від посттравматичного синдрому за до-помогою вільної творчості та психологі-чної корекції засобами арт-терапії; 
– бійці АТО отримають загальні (за ба-жання – більш поглиблені) знання з іс-торії мистецтва, що дозволить розшири-ти світогляд, зрозуміти сутність сучас-ного мистецтва, підвищить їх культур-ний та естетичний рівень; 
– з'явиться можливість проведення ціка-вого й корисного дозвілля у мистецько-му середовищі. Значення мистецтва в сучасному світі неухильно зростає, воно слугує тим каталіза-тором який здатний внести серйозні корек-тиви у виробленні таких якостей як сили во-лі, характеру, стійкості до різного роду деше-вих спокус, оскільки протистояти явищам бездуховності, зневаги до мистецьких над-бань людства можна лише шляхом удоскона-лення творчих потенцій суспільства, усвідом-лення пріоритету загальнолюдських ціннос-тей і розуміння перспективи гуманітарного розвитку культури. Коли глибше торкнутися історії похо-дження самого поняття «мистецтво», можна зрозуміти, що воно складає систему різнома-нітних високопрофесійних досягнень люди-ни в результаті її діяльності. Українське сло-во «мистецтво» походить від німецького «meister» (майстер), яке, відповідно, від ла-тинського «Magister» (навчитель, началь-ник): magis (великий) та histor (знавець, умі-лець, а після – актор (histrion). Такий шлях формування терміна свідчить про те, що в самому змісті слова закладена ідея високого професіоналізму діяльності людини.  Саме ж мистецтво взаємодіє з іншими складниками культури – релігією, наукою, мораллю. У стародавньому Китаї всіх мит-ців – художників, поетів, музикантів – нази-вали мудрецями. Греки, синтезуючи естетич-ні й етичні ідеали, ввели окреме поняття 

«калокагатія» – єдність краси і добра. Це  свідчить про те, що мистецтво постійно су-проводжує людину в житті, впливає на неї, дає можливість бачити світ прекрасним і не-повторним, чим залучає її до творення прек-расного [4]. Психіка бійців які повернулися з війни виявляється непридатною до мирної обста-новки, до стандартних цінностей суспільства, до оцінки мирними громадянами пережитих ветераном військових подій. Тому їм першо-чергово необхідна реабілітаційна програма, яка дасть можливість повернутися у суспіль-не середовище для повноціного співіснуван-ня та активної життєтворчої діяльності. Реабілітація – це комплекс заходів, спря-мованих на відновлення здоров’я та працез-датності осіб з обмеженими фізичними чи психічними можливостями внаслідок перене-сених травм та захворювань.  Сьогодні ми маємо шукати нові підходи у вирішенні даної проблеми і водночас потріб-но вивчати та використовувати досвід тих країн, де війна триває постійно. Сучасні експерти з реабілітації військовос-лужбовців акцентують увагу на психологічній адаптації, якої потребують майже всі учасники АТО й переселенці із зони військового конфлі-кту. Медики вважають, що у випадку недостат-нього лікування з часом поствоєнні симптоми не просто повертаються, а й посилюються. Со-лдатів, які пережили страхіття війни, часто мучать безсоння, відсутність емоцій, дратівли-вість. Для того щоб люди могли нормально адаптуватися до мирного життя, вони повинні пройти лікування. Психологи зауважують, що учасники тих страшних подій важко йдуть на контакт, адже думають, що час усе вилікує і зазвичай тримають усе в собі. Війна, за слова-ми медиків, підриває психологічне здоров’я і потреба в лікуванні з кожним днем зростає. Більше того, виникає потреба в більш глибо-кому і комплексному лікуванні, власне на що і націлена арт-терапія. У зв’язку із цим виникло питання ком-плексної реабілітації – медичної, фізичної та психологічної. З медичною реабілітацією все зрозуміло (це використання лікарських засо-бів та лікувальних властивостей світла, води, електроенергії, тепла – тобто фізіотерапія, 
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всі види масажу, доступні на даний час), а от психологічна і фізична реабілітації потребу-ють нових підходів і засобів. Як зазначив го-лова комісії з реабілітації постерпілих в АТО Всеукраїнського товариства фізичної та реа-білітаційної медицини, доктор медичних на-ук, професор В. Стеблюк, завдання, які має вирішувати реабілітаційна медицина, не за-кінчаться з останнім пострілом на війні чи з останнім виписаним з госпіталю солдатом. Це проблема найближчих десятиліть. І від того, хто і яким чином її вирішуватиме, зале-жить майбутнє багатьох людей які пройшли через горнило війни. І тому сьогодні активно використовуєть-ся такий дієвий вид психотерапії та психоло-гічної корекції як арт-терапія. Ця методика лікування сьогодні вважається одним із най-м’якіших, та ефективних методів, що викори-стовуються в роботі психологами і психоте-рапевтами. Арт-терапія дає можливість шви-дше виходити із хворобливого стану. Бійці мають можливість виразити свої емоції, дум-ки та ідеї на полотні, додатково реалізувати-ся, що сприяє їх поверненню у мирне повсяк-денне життя через мистецтво.  Про формування емоційно-почуттєвого стану особистості говорив Е. Стоунс: «… на-вчання сильно взаємозалежне від емоційного або афективного стану. Від задоволення, страждання чи будь-яких інших зовнішніх впливів прямо пропорційно відбувається реа-кція на отримання знань і чим більший зовні-шній вплив, тим більша реакція на засвоєння, чи навпаки, відхилення і несприйняття від-повідної інформації» [13, 64].  Аналізуючи дане висловлювання можна констатувати, що мистецтво заохочує люди-ну до самовиявлення, самореалізації, відтво-рення набутих знань у естетичному сприй-нятті та їх переосмисленні. Адже мистецтво, торкаючись емоційно-почуттєвої сфери осо-бистості, впливає на усі інші структурні рівні свідомості та діяльності людини. При цьому воно не тільки проникає до її внутрішнього світу, але й взаємодіє з її життєвим і худож-нім досвідом, з глибинними підвалинами «Я» людини – говорить О. Отич [8, 400].  О. Пономарьов пропонує посилити вивчен-ня мистецтва, що дасть змогу особистості під-

вищити не лише свій загальний та культурний рівень, але й виробити в собі здоровий практи-цизм, та винахідливість [7, 117–122]. За допо-могою мистецтва та їх засобів відбувається ак-тивізація розумової та емоційно-вольової сфер особистості. Тобто, мистецтво виступає як важ-ливий чинник у вирішенні означеної пробле-ми, формуванні морально-етичних цінностей. «Мистецтво удосконалює здатність бачи-ти, відчувати, споглядати. Мистецькі твори пропонують художні образи, що безпосеред-ньо звернені до сенсорної сфери, емоцій та почуттів людини і спрямовані на те, щоб «захопити» її, примусити співчувати та спів-переживати. …Адже живопис, музика, театр створюють такий комплекс засобів виразнос-ті, який дає свободу грі фантазії, уявлення, прояву інтуїції та пошукової ініціативи, нага-дують про гармонію, недосяжну для систем-ного аналізу. Але оскільки ці процеси не мо-жуть мати принципово іншої психічної осно-ви, вони збагачують розвиток універсальних якостей особистості» [6, 38]. За словами С. Міхалкова, мистецтво фор-мує здатність до творчості, що є необхідною умовою у майбутній професійній діяльності. Це відбувається шляхом активізації як емо-ційно-вольової сфери особистості, так і розу-мової. Під впливом мистецтва, говорить він, формується особистість. Самовключаючись в «чуже життя», вона реалізує свої творчі здіб-ності та духовні можливості [2, 25]. Оскільки найбільш поширеною групою людей які перебувають у зоні бойових дій є молодь, яка є найбільш вражаючою з психо-логічної точки зору то О. Рудницька мистецт-во визначає як одну із важливих складових у вихованні саме молодої людини: «Мистецтво є універсальним каналом соціалізації люди-ни, зокрема молоді, від того, яким художнім явищам віддають перевагу молоді люди, зна-чною мірою залежить не тільки рівень їхньо-го розвитку, а й рівень розвитку культури суспільства в цілому. Тому проблема «молодь і мистецтво» є злободенною. Преса, радіо, те-лебачення покликані допомогти молодому читачеві, слухачеві, глядачеві повніше вико-ристати широкі можливості мистецтва, на-вчити правильно орієнтуватися у відборі й оцінці явищ художньої творчості» [9, 60–66]. 
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Сила мистецтва в його цілісному впливі на людину, що пояснюється образною приро-дою художніх витворів. Дослідники, намага-ючись зрозуміти природу мистецтва, бачили в ньому засіб спілкування між людьми та джерело пізнання світу, своєрідне кодування інформації про історичні періоди та народи, розглядали мистецтво як текст та знакову систему, як гру, задоволення, прояв ірраціо-нального та несвідомого начала в людині, бачили в ній спосіб самовираження та самос-відомості людства через особистість худож-ника. Тобто, можна стверджувати, що мисте-цтво є знакова система. В свою чергу науку ми також вбачаємо як знакову систему. Над-звичайного значення мистецтву надавав (Л. Фейнберг), який теж відмічав про мистецтво як знакову систему. Він говорив, що мистецт-во у всіх випадках важливе. В першому воно є просто великим свідком і фактором радості життя, і в другому, могутнім засобом зміц-нення переконання в правильності вибраної мети та духовного відродження людства [1, 437].  Слід заначити, що мистецтво володіє над-звичайно потужною здатністю розвивати людину з найкращих позицій. В. Соловйов у своїй філософській праці «Загальний смисл мистецтва» говорить про те, що мистецтво своїм кінцевим завданням необхідно втілю-вати абсолютний ідеал не лише в уяві, але й насправді – повинно одухотворити, перездій-снити наше дійсне життя. Якщо скажуть, що таке завдання виходить за межі мистецтва, то запитується: хто встановив ці межі? В істо-рії ми їх не знаходимо [10]. 

Мистецтво – водночас і творення, і пі-знання світу, і спілкування. Воно покликане виховувати художній смак людини, розвива-ти її здатність до творчості за законами кра-си. Прекрасне твориться через почуттєве сприйняття людиною навколишньої дійснос-ті, на чому наголошує І. Зязюн, і саме через почуття впливає на неї з великою силою, ви-ховуючи через любов до прекрасного мора-льні якості. Коли прекрасне проходить через нашу кров, наші почуття, слухання музики, читання художньої літератури, перегляд фі-льму, відвідування театру та ін., наше життя наповнюється духовною красою, набуває но-вого змісту. Мистецтво є духовною потребою людини, воно, як повітря, без якого людина не може жити, без нього вона задихається, їй стає тісно і незатишно в житті [3; 4; 5]. Отже, узагальнюючи все вище сказане можна констатувати, що засоби мистецтва є важливим засобом реабілітації, соціальної підтримки ветеранів та інвалідів військових конфліктів. Адже досвід засвідчує, що не розв`язані вчасно психологічні проблеми уча-сників бойових дій призводять до руйнуван-ня міжособистісних контактів, у тому числі в сім`ях; посилюють ступінь толерантності до алкоголю, наркотичних засобів та насилля. Саме тому, ефективне функціонування систе-ми соціально-психилогічної реабілітації захи-сників розглядається одним з пріоритетів соціальної політики в державі. Арт-терапія є власне тим засобом який в своєму комплексному поєднанні дасть можли-вість соціально-відчуженим людям повноцінно ввійти у нормальне суспільно-корисне життя, дасть можливість повернутися в сім’ю. 
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Коваль П. Арт-терапия – важное средство реабилитации 
В статье раскрыто одну из самых актуальных проблем. Сегодняшнее состояние человека и 

общества в целом находятся в критическом психологическом состоянии из которого необходимо 
постепенно выходить используя при этом наиболее действенные средства. К таким средствам 
автор относит средства искусства с помощью которых человек сможет преодолеть тот скоал-
ний период в ее жизни вызванного разного рода общественными и личностными потрясениями 
(война, экономическая ситуация, переселение, выезд на заработки и др.) Поэтому, искусство мо-
жет стать тем наиболее эффективным средством который даст возможность человеку адап-
тироваться к новым условиям жизни или выйти из психологически эмоционального состояния 
который не дает возможности полноценно сосуществовать в социальной среде. 
 

Koval P. Art-therapy is an important means of rehabilitation 
One of the most urgent problems is revealed in the article. The present state of man and society as a 

whole is in a critical psychological state from which it is necessary to gradually get out using the most effec-
tive means. The author refers to such means of art with the help of which a person can overcome that scold-
ing period in her life caused by various social and personal shocks (war, economic situation, resettlement, 
travel to work, etc.) Therefore, art can be the most effective means which will enable a person to adapt to 
new conditions of life or to leave a psychologically emotional state that does not allow full-fledged coexis-
tence in the social environment. Стаття надійшла до редколегії 04.09.2017  
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МОТИВАЦІЯ, ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ  
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ  

ІНЖЕНЕРІВ-АГРАРНИКІВ 
 

У статті розглянуте поняття «мотивація, та визначений її вплив на організацію навчального 
процесу. Доведено, що мотивація, як педагогічна умова, сприяє формування комунікативної компе-
тентності майбутніх інженерів-аграрників. Для мотивації навчання важливою є потреба в спіл-
куванні, яка сприяє налагодженню контакту між педагогом та студентами, створенню сприят-
ливих умов співпраці, розвитку інтелектуально-пізнавальної діяльності. На заняттях з психології, 
української та іноземних мов ми намагались запропонувати студентам завдання, які б були ціка-
вими, захоплюючими, спонукали їх до мислення, творчої активності, самовдосконалення, навчання 
на основі внутрішньої мотивації.  

Ключові  слова :  мотивація, комунікативна компетентність, співпраця, спілкування, зовніш-
ні мотиви, внутрішні мотиви, навчальний процес.  Засвоєння знань у процесі навчання у ви-щому навчальному закладі вимагає від май-бутніх інженерів-аграрників розуміння їх змі-сту, значення та важливості здобуття. Ефек-тивному засвоєнню навчального матеріалу сприяє не лише розуміння мети навчання, а й мотивація, яка є важливою педагогічною умовою формування комунікативної компе-тентності майбутніх інженерів-аграрників.  В умовах навчання мотивацію підтримує наявний етапний і кінцевий успіх. Якщо успі-шної діяльності немає, то мотивація знижа-ється і це веде до погіршення навчання. Якщо ж мотив діє через усвідомлене досягнення успіху, емоційного задоволення, то він стає інтересом. Дисципліна, яка викликала інте-рес – це і є дисципліна, яка стала важливою, необхідною для студента та інтерес до неї проявився завдяки тому чи іншому збуджую-чому мотиву. Відтак, на дисциплінах гумані-тарного циклу ми намагалися зацікавити сту-дентів, підвищити їх мотивацію, та, зрозумі-ло, сприяти розвитку їх комунікативної ком-петентності. Проблема мотивації людини вивчалась зарубіжними та вітчизняними вченими, зок-рема Ю. Бабанським, Л. Виготським, П. Галь-

періним, О. Донцовим, Е. Ільїним, О. Ковален-ко, Г. Костюк, О. Леонтьєвим, С. Рубінштей-ном, Х. Хекхаузеном, П. Якобсоном.  Вчена П. Гончарук вважає, що до того як потреба спричинити дію, людина переживає складний психофізіологічний процес мотива-ції, який є розумінням об’єктивної сторони потреби та дії, направленої на її виконання. Мотивом може бути лише усвідомлена потре-ба, і лише в тому випадку, якщо задоволення цієї потреби, неодноразово проходячи через етап мотивації, безпосередньо переходить у дію [6]. Вивчаючи поняття «мотивація» та «мотив», Х. Хекхаузен пропонує розуміти мо-тив як бажаний цільовий стан в рамках від-носин «індивід – середовище», а мотивацію як те, що «пояснює цілеспрямованість дії».  Учений визначив характерні ознаки мо-тивів, зокрема:  
– мотиви формуються в процесі індиві-дуального розвитку; 
– вимірювання мотивів – знаходження відмінностей за їх індивідуальним про-явом;  
– кількість мотивів визначається кількіс-тю змістовно еквівалентних класів спів-відношень «індивід – середовище»; 
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– проблема актуалізації мотиву розгляда-ється в сукупності з проблемою виділен-ня ситуаційних умов, що приводить до такої актуалізації [8]. Отже, мотив можна визначити як сукуп-ність зовнішніх або внутрішніх умов, що спо-нукають до діяльності, визначають спрямо-ваність та активність особистості, направле-ну на задоволення її потреб. Мотивація розг-лядається як сукупність чинників (потреби, інтереси, цілі), які формують поведінку та діяльність особистості. Мотиваційну сфери особистості склада-ють потреби та цілі. На думку, Н. Фізера, ці-лі – це не лише «узагальнені уявлення про бажане», вони виступають також мотивацій-ними факторами, які разом з потребами ви-значають поведінку особистості [9]. Мотива-ція особистості може бути свідомою та несві-домою, зовнішньою та внутрішньою.  Навчальна діяльність студентів, які ма-ють переважно зовнішню чи внутрішню мо-тивацію, значно відрізняється. При внутріш-ній мотивації студенти спрямовані на оволо-діння знаннями та є більш «зануреними», за-цікавленими в процесі навчання. Вони залу-чаються до навчального процесу не тому, що потребують заохочень чи похвали, а їм дійсно важливо здобути професійні знання. Такі сту-денти цілеспрямовані, працьовиті, свідомі в плануванні навчальної діяльності, приділя-ють багато часу самовдосконаленню, саморе-алізації. Зовнішня мотивація базується на заохоченнях, покараннях, та інших стимулах, які координують поведінку в певному руслі. В навчальній діяльності до зовнішніх мотивів включають спонукання, які не стосуються змісту та результатів навчання. Студент на-вчається задля досягнення інших цілей – пра-гнення самоствердитись в колективі, отри-мати престижну посаду, високу зарплату, до-сягти успіху, заслужити авторитет виклада-чів, колег.  Метою статті є формування у майбутніх інженерів-аграрників позитивної мотивації до навчання та організація освітньої діяльно-сті студентів, спрямованої на підвищення пи-томої ваги внутрішньої мотивації.  Висока мотивація може компенсувати недостатність здібностей, але, навіть наяв-ність значних здібностей не в змозі компен-

сувати відсутність мотиву навчання. На за-няттях з психології, української та іноземних мов ми намагались запропонувати студентам завдання, які б були цікавими, захоплюючи-ми, спонукали їх до мислення, творчої актив-ності, самовдосконалення, навчання на осно-ві внутрішньої мотивації.  Тому, навчання, як і будь-яка діяльність потребує мотивації. Цю думку підтримують вчені, які зазначають, що мотивація є складо-вою навчального процесу, його першим і обо-в’язковим компонентом [1, 2, 4]. Мотивація навчання залежить від багатьох чинників: організації освітньої системи; спрямованості навчального закладу; специфіки навчальної дисципліни; індивідуальних особливостей студента (вік, інтелектуальний розвиток, спрямованість, здібності); індивідуальних особливостей викладача (ставлення до пред-мета, учнів).  Підвищує мотивацію до навчання, вселяє впевненість в власних силах, формує творчу активність, взаємоповагу, взаєморозуміння врахування суб’єктного досвіду студентів. І. Прокопенко наголошує «суб’єктний досвід, який проявляється у самосвідомості, цілях, прагненнях, бажаннях, потребах – це надбан-ня особисте, сформоване власними зусилля-ми, навколишнім середовищем та професійно-педагогічним впливом викладачів» [5, 56]. У зв’язку з орієнтацію освіти до особистісно-орієнтованого навчання вчені надають знач-ної уваги вивченню суб’єктного досвіду, який формується в атмосфері взаємоповаги між викладачем і студентом.  Д. Колб виділив такі фази здобуття досвіду: 
– фаза конкретного досвіду (можливість сприйняття нового досвіду); 
– фаза рефлексивного спостереження (інтерпретація досвіду з різних сторін, підходів); 
– фаза абстрактної концептуалізації (обробка отриманого досвіду та форму-вання логічних взаємозв’язків з раніше набутими знаннями);  
– фаза експериментування (здатність ви-користовувати здобутий досвід на прак-тиці та набувати новий) [5, 56]. Дуже корисним було використання су-б’єктного досвіду студентів на практичних заняттях, адже майбутньому інженеру-
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аграрнику важливо відчувати, що викладач цінує його точку зору, прислухається до неї, показує, що вона важлива, цінна.  Вчена Т. Чаусова підкреслює, що мотива-ція навчальної діяльності є полісистемною та включає ряд факторів: особистісний розви-ток, професійне становлення, навчальну дія-льність, соціальні відносини. Провідним фак-тором вона вважає професійний, який забез-печує взаємодоповнення всіх інших [7]. Ю. Бабанський, П. Гальперін, О. Леонтьєв виділяють дві групи мотивів навчання: пізна-вальні та соціальні. А. Маркова наголошує, що ці мотиви пов’язані з становленням су-б’єкта навчальної діяльності та повинні мати не індивідуалістську, а соціальну спрямова-ність (студента непокоять не лише власні успіхи, а й одногрупників). Так як інтерес – це мотив, який функціо-нує в силу емоційного задоволення та спри-чиняє діяльність, то відчуття інтересу – це ті позитивні почуття, які отримує людина під час цікавої для неї роботи. Чим більше приє-мних емоцій студенти отримуватимуть від навчального процесу, тим вищою буде їх мо-тивація до навчання. Інтерес мобілізує мож-ливості, забезпечує пізнавальну активність, увагу, самовдосконалення. Інтерес є поверхо-вий (короткотривала реакція на щось нове, яка швидко згасає) та глибокий (цікавість до змісту, ґрунтовне пізнання причин існування, виникнення, розвитку того чи іншого факту). В навчанні важливим є перехід інтересу з по-верхневого до глибокого, який в майбутньо-му детермінується в професійний.  На практичних заняттях з української, іноземної мов та психології ми намагались постійно підтримувати інтерес студентів до вивчення цих дисциплін. Підбираючи тему для заняття, враховували її актуальність, но-визну, практичне застосування, зв’язок з майбутньою професією, цікавість матеріалу, використовували засоби наочності, активізу-вали самостійність та творчість, завдяки ви-рішенню проблемних ситуацій, участі в дис-кусіях, обговореннях, бесідах, рольових іграх, тренінгах. Розуміючи, що для підвищення мотивації навчання студент має бути налаш-тований на ефективний процес пізнання, ма-ти в ньому особисту зацікавленість ми вико-

ристовували прийоми персоніфікації (звер-нення до власного досвіду студента), заохо-чення, свободи вибору. Важливим етапом є усвідомлення студентами кінцевої мети на-вчання, відтак, ми намагались продемонстру-вати доцільність вивчення матеріалу, засто-сування набутих знань, вмінь і навичок в майбутній фаховій діяльності.  Для мотивації навчання важливою є пот-реба в спілкуванні, яка сприяє налагодженню контакту між педагогом та студентами, ство-ренню сприятливих умов співпраці, розвитку інтелектуально-пізнавальної діяльності. Як відмічає Е.Ільїн, спілкування має безпосеред-нє відношення до мотивації. Вчений виділяє групи комунікативних потреб: у взаємовідно-синах між людьми, у приналежності до соціа-льної групи, у постійному обміні знаннями, досвідом, у налагодженні партнерських від-носин, у взаєморозумінні та взаємодопомозі одне одному [3, 206]. У процесі вивчення мов в мотивах навча-льної діяльності студентів значну увагу слід приділити спрямованості на спілкування, на-бутті знань у процесі міжособистісної комуні-кації, розумінні мови як засобу міжнаціональ-ної співпраці.  Вчений Є. Полат вважає, що базовим по-казником сформованості мотивів навчальної діяльності є сформованість комунікативних мотивів. Ми підтримуємо цю точку зору, та вважа-ли за необхідне під час викладання гуманіта-рних дисциплін вдосконалювати знання сту-дентів з професійної, документальної термі-нології; формувати їх комунікативні вміння для вирішення професійних завдань, налаго-дження ділових зв’язків в процесі міжкульту-рної співпраці; розширювати світогляд сту-дентів і вчити їх усвідомлювати важливість професійної комунікації для успішної кар’єри в майбутньому.  Для забезпечення мотивації до оволодін-ня комунікативною компетентністю на за-няттях з гуманітарних дисциплін ми викори-стовували бесіди, дискусії, тренінги, пробле-мні навчально-мовленнєві ситуації.  Дискусія включає в себе поетапне вирі-шення комунікативних задач і використову-валася нами як в процесі безпосередньої  
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роботи на заняттях, так і при перевірці дома-шнього завдання, закріплення нового мате-ріалу, аналізу знань, вивчених в попередньо-му семестрі.  Групам інженерів-аграрників пропонува-лось відповісти на суперечливі питання, на-приклад:  
– Чи потрібно запровадити самостійний вибір студентами предметів загального і спеціального циклів? 
– Студенти мають навчатись на контракт-ній чи бюджетній формі навчання? 
– На Вашу думку, варто розширити права студентського профкому? Якщо так, то в яких аспектах? 
– Університети мають бути державні чи приватні? 
– Чи має бути збільшена кількість годин на проходження практики студентами? У ході проведення дискусії і бесід студен-ти відповідали на запитання, висловлювали свою точку зору, обґрунтовували, аргументу-вали свою позицію, базуючись на даних ста-тичної обробки, фактах, узагальнювали та намагались вплинути на думку співрозмов-ників.  Часто на формувальному етапі експери-менту, ми застосовували одну з провідних те-хнологій навчання у вищому навчальному закладі – тренінг. Цей метод сприяє розвитку комунікативних здібностей у спілкуванні, по-єднує форми колективної та індивідуальної роботи, розвиває вміння встановлювати кон-такти з людьми, мотивує, допомагає розкрити внутрішній потенціал, створює ситуацію успі-ху. Науковці по-різному визначають термін «тренінг», зокрема М. Васильєв визначає його як систему тренувань, в яких моделюються умови професійної діяльності, А. Грецов – як навчання через набуття життєвого досвіду, що моделюється в колективній співпраці сту-дентів, Л. Шепелев – як навчальні заняття, необхідні для виконання професійних за-вдань та підвищення мотивації людини щодо вдосконалення роботи, О. Луганцев – як осо-бистісно-орієнтовану технологію навчання, що підвищує процес підготовки фахівця. Від-так, тренінг варто застосовувати для розвит-ку професійної та комунікативної компетент-ності майбутніх інженерів-аграрників, вдос-коналення їх фахових знань, умінь, навичок.  

Наприклад, для підвищення самооцінки, впевненості в власних силах, самовдоскона-лення, розвитку творчого потенціалу ми  проводили тренінг «Мотивація до успіху». Тренінг, що проводився в декілька етапів, включав визначення в майбутніх інженерів-аграрників рівня мотивації до успіху, обгово-рення існуючих проблем, які заважають дося-гти поставлених цілей та шляхи їх подолан-ня, комплекс вправ, які сприяли б розробці стратегії до досягнення мети, зміні думок на позитивні для досягнення успіху, аналіз і осмислення життєвих, професійних перспек-тив, виявлення інтересу учасників до усвідо-мленого професійного самовизначення і т.д.  Тренінгові методи, застосовані нами в процесі підготовки майбутніх фахівців інже-нерної справи дозволили: 
– сформувати навички взаємоповаги, співпраці, толерантності, вміння слуха-ти, поважати точку зору співрозмовни-ка; 
– змінити стилі неефективного спілкуван-ня, особливості реагування на проблему, стереотипи, погляди;  
– сформувати навички комунікативної компетентності, потребу в спілкуванні з людьми, логічне мислення, аналіз, пер-цепцію; 
– опанувати нові технології в професійній діяльності, вдосконалити професійні навички, вміння; 
– стимулювати процес саморозкриття студентів, їх самоактуалізацію, рефлек-сію, активне включення в громадське життя. Отже, формування у майбутніх інженерів-аграрників позитивної мотивації до навчання сприяло їх самовдосконаленню, розкриттю внутрішнього потенціалу, розширенню світо-гляду, розвитку інтелектуально-пізнавальної діяльності, мислення, творчої активності, вза-ємоповаги, самостійності, впевненості в влас-них силах, усвідомленню важливості профе-сійної комунікації для успішної кар’єри в  майбутньому. Перспективи подальших дослі-джень полягають в більш ґрунтовному  вивченні впливу мотивації на формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників та шляхи підвищення мотивації до навчання під час вивчення пред-метів гуманітарного циклу. 
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Ковальова Е. В. Мотивация, как педагогическое условие формирования комуникатив-
ной компетенции будущих инженеров-аграрников 

В публикации рассмотрены понятие «мотивация» и определено ее влияние на организацию учеб-
ного процесса. Доказано, что мотивация, как педагогическое условие, способствует формированию 
коммуникативной компетентности будущих инженеров-аграрников. Для мотивации обучения важно 
общение, которое способствует налаживанию контакта между педагогом и студентами, создает 
благоприятные условия сотрудничества, развития интеллектуально-познавательной деятельно-
сти. На занятиях по психологии, украинскому и иностранному языках мы пытались предложить сту-
дентам такие задания, которые были бы интересными, способствовали их мышлению, творческой 
активности, самосовершенствованию, обучению на основе внутренней мотивации.  

Ключевые  слова :  мотивация, коммуникативная компетентность, сотрудничество, обще-
ние, внешние мотивы, внутренние мотивы, учебный процесс. 

 

Kovalova K. Motivation as a pedagogical condition of formation of the communicative compe-
tence of future agrarian engineers 

The article defines the motivation for training as an important pedagogical condition for the formation 
of the communicative competence of a specialist. The motivational spheres of the individual form the needs 
and goals. The goals are not only «generalized ideas about the desirable», they also serve as motivational 
factors, which, together with needs, determine the behavior of the individual (Feather, 1992, p. 109–124). 
The person's motivation can be conscious and unconscious, external and internal. The article proves that 
one of the main tasks of the teacher is the organization of educational activities of students, aimed at in-
creasing the proportion of internal motivation. High motivation can compensate for inadequate abilities, 
but even the presence of significant abilities cannot compensate for the lack of motivation for learning. 

At the classes of «Psychology», «Foreign language for professional orientation», we tried to offer stu-
dents the tasks that were interesting, entertaining, induced them into thinking, creative activity, self-
improvement, learning based on internal motivation. 

We have proved that the motivation for learning depends on many factors: organization of the educational 
system; direction of the educational institution; specifics of the discipline; individual characteristics of the stu-
dent (age, intellectual development); individual characteristics of the teacher (attitude to the students). 

To motivate learning it is important to communicate, which facilitates the establishment of contact be-
tween the teacher and the students, the creation of favorable conditions for cooperation, development of 
intellectual and cognitive activity. It is proved that communication has a direct bearing on motivation and it 
is necessary today to develop the communicative competence of future agrarian engineers.  

Key  words:  motivation, communicative competence,cooperation, communication, external motives, 
internal motives, educational process. Стаття надійшла до редколегії 10.09.2017 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ БАТЬКІВ  
ДО СПІВПРАЦІ З ЛОГОПЕДОМ 

 
Особливе значення у вихованні дитини з порушеннями мовленнєвого розвитку має співпраця 

вчителя-логопеда з батьками. Успішність корекційно-розвивального навчання насамперед визна-
чається тим, наскільки чітко продумана, організована та реалізована наступність у роботі вчи-
теля-логопеда, вихователів та батьків. Тому, цілеспрямована робота спеціалістів з батьками 
має визначну роль в формуванні здорової та щасливої особистості. Статті представлено дослі-
дження щодо готовності співпраці батьків з логопедом. Визначено, що більшість батьків не відмо-
вляються від співпраці з фахівцями закладу, проте власної ініціативи у співробітництві вони не 
проявляють. Актуального значення набуває розробка нових сучасних форми, методів та змісту 
взаємодії логопеда з батьками, що виховують дітей з порушенням мовлення.  

Ключові  слова :  діти з порушенням мовлення, співпраця з батьками, логопед, корекційна ро-
бота. Сучасний етап розвитку спеціальної пе-дагогіки та психології характеризується по-шуком нових шляхів удосконалення методів корекції порушень дітей з особливими освіт-німи потребами. Значних успіхів у розвитку такої дитини може бути досягнуто лише за активної участі в цьому процесі сім’ї, і в пер-шу чергу батьків. В останні роки, зважаючи на впровадження інклюзивного навчання, що передбачає залучення батьків, як активних учасників навчально-виховного процесу, в теорії та практиці педагогічної науки виник-ла необхідність активного вивчення сім’ї, яка виховує дитину з тяжкими порушеннями мо-влення. Власне це й обрано основною про-блемою даного дослідження, що визначає його актуальність як у загальнопсихологіч-ному, так і у прикладному аспектах. Співпраця з батьками є надзвичайно важ-ливим питанням сучасної спеціальної освіти дітей з порушеннями мовлення. У досліджен-нях багатьох науковців (Л. Виготського, В. Вержиховська, О. Мастюкової, С. Мироно-вої, Ю. Рібцун, В. Тищенко та ін.), сказано, що саме участь батьків у корекційній роботі з виправлення порушень мовлення дає най-кращий результат.  

Питаннями освіти дітей з порушеннями мовлення займалися такі науковці як: Н. Гаврилова, І. Єрьоменко, С. Конопляста, О. Мілевська, Т. Сак, В. Синьов, В. Тарасун, О. Ткач, М. Шеремет та ін. Співпрацю з бать-ками у спеціальній педагогіці вивчали О. Вер-жиховська, С. Забрамна, С. Миронова, О. Хохлі-на, В. Тищенко та ін. Питаннями розробки форм та змісту співпраці з батьками вивчали В. Кісліченко, О. Мастюкова, А. Москвіна, М. Нікітіна, А. Сагдулаєв. І. Глущенко, Г. Соко-лова, В. Тищенко, Ю. Рібцун – вивчали питан-ня співпраці вчителя-логопеда з батьками. Автори підкреслюють важливу роль най-ближчого оточення у процесі корекційно-педагогічного впливу на дітей і вважають, що повноцінне залучення дитини з мовленнєви-ми порушеннями у соціальне середовище по-требує насамперед, адекватного ставлення до неї її сім'ї. Особливе місце в роботі відво-дять підвищенню психолого-педагогічної ку-льтури батьків. Найважливішими передумо-вами для ефективності роботи вчені вважа-ють, формування у батьків активного вклю-чення до корекційної роботи та мотивовано-го ставлення до неї. Проте, незважаючи на актуальність проблеми, аналіз психолого-
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педагогічної літератури свідчить про недо-статню розробку технологій залучення бать-ків до педагогічного супроводу дітей з мов-леннєвими порушеннями. Комплексний педагогічний супровід ‒ це особлива форма співпраці, при якій логопед, психолог, педагоги, враховуючи особливості сім’ї, створюють умови для того, щоб батьки ставали активними учасниками корекційного процесу, спрямованого на компенсацію мов-леннєвих вад, та забезпечували, таким чином, єдність логопедичного впливу на дітей даної категорії в сім'ї та навчальному закладі. Для здійснення ефективного логопедичного су-проводу необхідно залучити якомога більше батьків та підвищити їх педагогічну та корек-ційну компетентність. З цією метою викорис-товуються різні форми взаємодії з батьками: колективну, індивідуальну та наочну. Колективна форма роботи включає в себе такі компоненти: батьківські збори, консуль-тації, під групові відкриті заняття, відеотека, бібліотека ігор і вправ, родинні свята. Індиві-дуальна форма роботи включає в себе такі компоненти: анкетування батьків, індивідуа-льні бесіди, семінари-практикуми, відвіду-вання індивідуальних занять, зошит для до-машніх завдань, домашня бібліотечка. Наоч-на форма роботи містить такі компоненти: логопедичний куточок, записи в щоденнику, прайс-листи, пересувні теки, тощо. Проте, за дослідженнями С. Миронової класичні форми співпраці педагогів з батька-ми, що виховують дітей з особливими освіт-німи проблемами є недієві. Виникає необхід-ність запровадження нових методів і форм, які б здійснювали перенесення акцентів з авторитарної взаємодії на партнерські стосу-нки, сприяли б формуванню педагогічної компетенції батьків [4]. Програма експериментального дослі-дження передбачала ‒ проведення анкету-вання та визначення готовності батьків, що виховують дітей мовленнєвими порушення-ми до співпраці з логопедом. Визначення і оцінка рівня готовності ба-тьків до співпраці здійснюється за такими параметрами: адекватність оцінки батьками й іншими дорослими членами сім’ї (що не менш важливо) стану розвитку дитини у  

даний період її життя; ступінь ініціативи ба-тьків у плані співпраці; визначення провідної ролі фахівців і продуктивне використання як психолого-педагогічних, так і медичних реко-мендацій. Дослідження проводилось на базі дошкі-льного навчального закладу, респонденти дослідження – батьки дітей логопедичної (різновікової) групи. Нами, зокрема, була роз-роблена анкета, яка дозволяє уточнити харак-тер ставлення батьків до мовленнєвих пору-шень дітей загалом і залучення їх до корек-ційної роботи. В анкеті були висвітлені питан-ня за допомогою яких ми змогли побачити ставлення батьків до мовленнєвих порушень дитини, готовність до співпраці з логопедом щодо виправлення мовленнєвих порушень, які спеціалісти на їхню думку можуть допомо-гти їхній дитині в усунені мовленнєвих пору-шень, сутність ініціативи членів сім’ї у співро-бітництві з спеціалістами у процесі корекцій-ної роботи та інші. Ми припускаємо, що аналіз анкетування дозволить спланувати роботу щодо співпраці з сім’єю з урахуванням отри-маних результатів. Батькам запропонували письмово відповісти на запитання, які стосу-ються виконання домашніх навчальних за-вдань, орієнтації у проблемах мовлення дити-ни, її інтересах; бажань і можливостей приді-лити увагу дитині; а також вказати чи готові вони відвідувати логопедичні заняття та бра-ти участь у практичних семінарах. Визначення і оцінка рівня готовності ба-тьків до співпраці здійснюються за такими параметрами: адекватність оцінки батьками й іншими дорослими членами сім’ї (що не менш важливо) стану розвитку дитини у да-ний період її життя; ступінь ініціативи бать-ків у плані співпраці; визначення провідної ролі фахівців і продуктивне використання як психолого-педагогічних, так і медичних реко-мендацій. При опрацюванні результатів досліджен-ня в цілому враховувались: мікросоціальні умови виховання дитини; загальний культу-рний рівень і освіта батьків; характер сімей-них стосунків; адекватність оцінки батьками стану своєї дитини; готовність батьків до по-вноцінного співробітництва із спеціальною установою загалом і окремими у процесі  
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корекційної роботи, розуміння її важливості й необхідності; ступінь ініціативи членів сім’ї у співробітництві з спеціалістами; продукти-вність використання батьками рекомендацій, наданих логопедом, педагогом-дефектоло-гом, вихователем, лікарем. Одержані результатів показав, що у 100% родин вихованням дитини займаються і мати і батько. Мікросоціальні умови виховання дітей, загальний культурний рівень батьків є переважно задовільний. Аналіз батьківських анкет засвідчив, що 100% батьків вважають, що мовлення є основою розвитку їхньої ди-тини. Проте, батьки недостатньо орієнтують-ся у рівні мовленнєвого розвитку дітей. 75% опитаних вважають мовленнєві проблеми їхньої дитини «незначними», і 25%, що про-блем мовлення дитини не визнають. Відпові-ді батьків свідчать про неповне усвідомлення труднощів і проблем дитини та особливостей її психофізичного розвитку. Про відсутність достатнього свідомого ставлення до розвитку дитини свідчать і від-повіді батьків на питання «Чи члени вашої родини вважають мовленнєві проблеми ди-тини, як такі, на які треба звернути увагу?». 87,5% відповіли що ні, і тільки 12,5% сказали, що дідусь, бабуся, сестра, тітка вважають мо-вленнєві проблеми дитини, як такі на які тре-ба звернути увагу. З метою визначення готовності батьків до співпраці, ми запропонували їм вказати чи готові вони відвідувати логопедичні заняття разом з дитиною. 75% батьків відповіли що готові, з них 46% батьків можуть відвідувати заняття у для них зручний час. 12,5% респон-дентів відмовились приймати участь під час проведення логопедичного заняття, що свід-чить про відсутність бажання співпрацювати із логопедом. Не дали відповіді на запитання 12,5% респондентів не відповіли, що дозво-ляє припустити відсутність досвіду взаємодії з логопедом.  Нас цікавило питання провідної ролі яких спеціалістів надають перевагу батьки у виправленні мовлення дитини. На запитан-ня, чи виправлення мовленнєвих вад суто в компетенції логопеда чи інших спеціалістів (психолога, вихователя, корекційного педаго-га), відповіді були наступними: переважна 

кількість респондентів, а саме 62,5% – вважа-ють, що провідна роль у виправленні пору-шень мовлення належить логопеду. 25% ба-тьків припускають що корекція мовлення суто в компетенції вихователя групи і 12,5% вважають що з часом у дитини мовленнєві порушення зникнуть.  Водночас, отриманні відповіді на запи-тання «чи могли б ви самостійно справитись з порушеннями мовлення дитини?» – 25% батьків вважають що своїми силами можуть виправити вади мовлення своєї дитини, про-те 62,5% надають перевагу у корекції мов-лення дітей іншим спеціалістам (логопеду, психологу, вихователю). 12,5% респондентів утримались від відповіді, що дозволяє припу-стити про відсутність занепокоєння щодо стану розвитку дитини. Для того, щоб дізнатись чи готові батьки допомагати дитині у виправленні її пору-шень ми їх запитали: «чи готові ви допомага-ти дитині у виправленні мовленнєвих вад?». Відповіді були наступними: 87,5% ‒ готові допомогти, 12,5% ‒ відповіли «ні» і вважають що дитина сама справиться і з часом пробле-ма зникне, що свідчить про неготовність до співпраці з логопедом. На запитання, «чи вважаєте ви свою участь корисною у виправленні мовленнєвих порушень вашої дитини? « ми отримали такі результати: 87,5% ‒ виявили бажання долу-читись до корекційної роботи, при цьому фо-рми участі називали різні: багато спілкува-тись з дитиною, читати казки, вчити вірши-ки, скоромовки, проводити час з дитиною. Проте, не було названо жодної форми яку проводить заклад, не називались батьківські збори, консультації, відкриті заняття, вико-ристання відеотеки, бібліотеки ігор і вправ, родинні свята тощо. 12,5% ‒ не відповіли. Можна зробити висновок, що більшість бать-ків виявляють небайдуже ставлення до своїх дітей та готові допомогти їм, проте батьки опосередковано уявляють свою участь у ви-правлені порушень мовлення дитини. На запитання, чи звертаєте увагу на мов-леннєві помилки дитини, ми отримали такі відповіді: 63,4% батьків звертають увагу на порушення вимови дітей, а саме з них 16% одразу виправляють їх, 47,4% респондентів 
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використовують рекомендації логопеда.  36,6% ‒ вважають не суттєвим виправляти неправильне мовлення своїх дітей. Нас цікавило питання, «чи готові ви ви-конувати домашнє завдання (за рекомендаці-єю логопеда) з дитиною?», 87,5% відповіли «так», 12,5% – не вважають за необхідне ви-конувати домашнє завдання з дітьми.  На запитання «чи приймаєте ви участь у відкритих заходах закладу?» 100% батьків відповіли, що приймають участь. На прохан-ня уточнити які саме заходах вони відвідали, респонденти назвали свята «Новорічні ран-ки», «Свято Осені», «Свято Весни», «День ма-ми» тощо; батьківські збори; спортивні роз-ваги тощо. Отримані дані свідчать проте, що педагогічні працівники закладу часто форма-льно підходять до співпраці з батьками.  Досліджуючи готовність батьків до спів-праці з закладом, ми запитали, «чи готові ви взяти участь у практичних семінарах для ба-тьків?». Аналіз відповідей показав такі ре-зультати: 75% респондентів виявили бажан-ня взяти участь у семінарах, 12,5% ‒ не вва-жають за необхідне відвідування таких захо-дів, 12,5% ‒ не відповіли. Таким чином, знач-на кількість батьків готові долучитись до співпраці з закладом і вважають це за необ-

хідне, а одна четверта частина – не усвідом-люють власної участі щодо виправлення не-доліків мовлення свої дітей.  Загальний аналіз результатів досліджен-ня свідчить про те, що не всі батьки адекват-но оцінюють стан мовлення своїх дітей та не уявляють можливих проблем в шкільному навчанні чи в самостійному житті, пов’язаних з мовленнєвими порушеннями. Проте, батьки не відмовляються від співпраці з фахівцями закладу, проте власної ініціативи у співробіт-ництві вони не проявляють. Водночас форми і засоби співпраці фахівців закладу з батька-ми часто носять формальний характер і не є дієвими. Постає питання розробки нових форм, змісту, методів та засобів залуження батьків до партнерської взаємодії. Тема на-шого дослідження не вичерпує усіх поставле-них нами завдань. Вище викладене свідчить про необхідність цілеспрямованої роботи з родинами вихованців щодо їхнього залучен-ня до комплексного корекційно-виховної  робрти дошкільного навального закладу.  Перспективним напрямком дослідження про-блеми є розробка змісту та методики дифере-нційованої та індивідуальної роботи з роди-нами, які виховують дітей з мовленнєвими порушеннями. 
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Константинов О. В. Особенности изучения готовности родителей к сотрудничеству  
с логопедом  

Особое значение в воспитании ребенка с нарушениями речевого развития имеет сотрудниче-
ство учитителя-логопеда с родителями. Успешность коррекционно-развивающего обучения преж-
де всего определяется тем, насколько четко продуманная, организованная и реализованная преем-
ственность в работе учителя-логопеда, воспитателей и родителей. Поэтому, целенаправленная 
работа специалистов с родителями имеет главную роль в формировании здоровой и счастливой 
личности. В статье представлены исследования о готовности сотрудничества родителей с лого-
педом. Определено, что большинство родителей не отказываются от сотрудничества со специа-
листами заведения, однако собственной инициативе в сотрудничестве они не проявляют. Акту-
альное значение приобретает разработка новых современных форм, методов и содержания взаи-
модействия логопеда с родителями, воспитывающих детей с нарушением речи. 

Ключевые  слова :  дети с нарушением речи, сотрудничество с родителями, логопед, коррек-
ционная работа. 

 
Konstantinov O. Features of studying the readiness of parents to cooperate with a speech 

therapist 
The present stage of the development of special pedagogy and psychology is characterized by the search 

for new ways of improving the methods of correction of disorders of children with special educational needs. 
Significant successes in the development of such a child can be achieved only with the active participation in 
this process of the family, and in the first place parents. In recent years, in view of the introduction of inclu-
sive education, which involves the involvement of parents as active participants in the educational process, 
in the theory and practice of pedagogical science, there was a need for an active study of the family that 
educates a child with severe speech impairment. Particularly important in the upbringing of the child with 
speech developmental disorders is the cooperation of the teacher-speech therapist with his parents. The suc-
cess of correctional and developmental learning is primarily determined by how well-structured, organized 
and implemented the continuity of the work of the teacher-speech therapist, educators and parents. There-
fore, the purposeful work of specialists with parents plays a prominent role in the formation of a healthy 
and happy personality. The article presents a study on the readiness of parents to cooperate with speech 
therapists. It is determined that most parents do not refuse to cooperate with the specialists of the institu-
tion, but they do not show their own initiative in cooperation. Actual significance is the development of new 
modern forms, methods and content of the interaction of the speech therapist with parents educating chil-
dren with speech impairment. 

Key  words:  children with speech impairment, cooperation with parents, speech therapist, correctional 
work. Стаття надійшла до редколегії 09.09.2017  
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ  

ТА ЗА КОРДОНОМ 
 

У статті презентовано порівняльний аналіз практичної підготовки майбутніх соціальних 
працівників в Україні та за кордоном, зокрема у США, Великій Британії, Франції, Швеції. Висвітлено 
особливості виробничої практики майбутніх соціальних працівників, які навчаються в ОНПУ. За-
пропоновано рекомендації щодо оптимізації практичної підготовки фахівців із соціальної роботи у 
вітчизняних ВНЗ, зокрема збільшити розмаїття соціальних установ – баз практики, що забезпе-
чить студентам можливість набути практичного досвіду роботи з різними категоріями клієнтів 
соціальної роботи. 

Ключові  слова :  соціальна робота, соціальний працівник, практична підготовка. Однією із основних складових фахової підготовки студентів у вищому навчальному закладі є практична підготовка, що виступає однією із форм виробничого навчання.  Зарубіжний досвід практичної підготов-ки майбутніх фахівців із соціальної роботи становить певний інтерес для України. Це зумовлено, з одного боку, потребую у високо-кваліфікованих фахівцях, які за рівнем своєї професійної підготовки мають відповідати міжнародним стандартам, а з іншого – необ-хідністю підвищення якості професійної під-готовки майбутніх соціальних працівників у вітчизняних ВНЗ. Задовольнити вищезазна-чені потреби, на нашу думку, можна шляхом запровадження в українських вишах успіш-ного досвіду практичної підготовки праців-ників соціальних служб за кордоном, де соці-альна робота добре розвинена і здійснюється в межах оригінальних педагогічних систем. Крім цього, досвід соціальної роботи за кор-доном дозволить не лише ознайомитися зі специфікою професійної діяльності зарубіж-

них колег, але й переосмислити власний дос-від і знання, окреслити нові перспективи для подальшого розвитку професійної підготов-ки соціальних працівників в Україні.  Вітчизняними науковцями приділяється неабияке значення проблемам професійної підготовки майбутніх соціальних працівни-ків, про що свідчать дослідження, зорієнтова-ні на: визначення теоретико-методичних за-сад професійної підготовки (О. Г. Карпенко, І. М. Мельничук, О. Г. Платонова, В. А. Полі-щук, Р. В. Чубук та ін.) і професійного самов-досконалення (Н. Є. Троценко та ін.) фахівців із соціальної роботи; підготовку їх до мене-джменту (Є. Г. Сєдов та ін.), профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки (М. О. Волошенко); роботи з дітьми з обмеженими можливостями здоров’я (Ю. В. Колодійчук); реалізації ідей гендерної рівності (С. М. Гришак та ін.) в соціальній  роботі; застосування технологій медико-соціальної роботи (Д. В. Данко та ін.); форму-вання готовності майбутніх соціальних  
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працівників до професійної діяльності (І. І. Боднарук, В. В. Савіцька, С. Ю. Сургова та ін.), їхньої професійної мобільності (Т. Є. Гор-дєєва та ін.), комунікативної компетентності (Д. М. Годлевська та ін.), інформаційної куль-тури (О. С. Повідайчик та ін.) і культури про-фесійного спілкування (О. В. Урсол та ін.); ви-ховання в них гуманності (Н. В. Клименюк та ін.), відповідальності (О. П. Патинок та ін.).  Проаналізовано підготовку соціальних працівників за кордоном (Н. В. Видишко, Л. В. Віннікова, Н. П. Гайдук, О. В. Загайко, А. Є. Кулікова, Г. В. Лещук, Н. О. Микитенко, О. В. Ольхович, О. П. Пічкар, Н. М. Собчак та ін.).  Мета статті – зробити порівняльний ана-ліз практичної підготовки майбутніх соціаль-них працівників за кордоном та в Україні, за-пропонувати рекомендації щодо оптимізації практичної підготовки фахівців із соціальної роботи у вітчизняних ВНЗ.  В Україні виробнича практика майбутніх фахівців із соціальної роботи проводиться в органах, установах та організаціях системи соціального захисту населення (центри зай-нятості, територіальні центри); охорони здо-ров’я (корекційно-реабілітаційні, лікувально-профілактичні установи); соціальних службах, кризових центрах, соціальних притулках, центрах допомоги сім’ї та дітям; державних структурах і громадських організаціях.  Керівники та фахівці соціальних служб (організацій) беруть участь в організації та виконанні програми практики. З керівника-ми баз практик узгоджуються зміст програм, кількість студентів, які направляються в со-ціальні служби. Зміст програми практики ві-дображає напрями діяльності, що сприяють виробленню стилю поведінки майбутнього фахівця, який зумовлений сукупністю особи-стісних і професійних якостей, ціннісних оріє-нтацій та інтересів. На практиці студенти від-працьовують методики та технології соціаль-ної діагностики, соціальної адаптації та коре-кції; проводять бесіди з клієнтами, вчаться давати оцінки проблемам клієнта; беруть участь у соціологічних дослідженнях, які до-зволяють скласти соціальні портрети окре-мих категорій громадян; мають можливість проаналізувати стан соціальної роботи з на-селенням; осмислити функції соціального 

працівника; поглибити знання з теорії соціа-льної роботи; опанувати практичні навички в процесі роботи з документами, спілкування з клієнтами; вдосконалити етичні і професійні якості [3, 88].  В ОНПУ, наприклад, виробнича практика нараховує 135 годин і проводиться на третьо-му курсі навчання. Під час такої практики сту-денти виконують завдання двох видів: загаль-ні та індивідуальні. Загальні завдання обов’яз-кові для всіх студентів і не залежать від соціа-льної установи, що є базою практики. Загаль-ними завданнями передбачено: визначення та описання категорій клієнтів соціальної уста-нови, її організаційної та функціональної стру-ктури; вивчення нормативно-правових актів, що регламентують її діяльність; визначення цілей та завдань, типових для цієї установи; визначення притаманних їй методів і форм соціальної роботи; розробка схеми технологіч-ного процесу соціальної роботи; визначення критеріїв ефективності діяльності соціальної установи – бази практики. Індивідуальні завдання студенти викону-ють самостійно, під керівництвом відповіда-льних за практику осіб від кафедри та соціа-льної установи. Такими завданнями, напри-клад, є: визначити психологічні особливості клієнтів соціальної установи, проаналізувати доцільні для роботи з ними психологічні тео-рії; запропонувати відповідні форми роботи; схарактеризувати технології і методи соціаль-ної роботи з різними категоріями клієнтів, що використовуються в соціальній установі; скласти соціальний портрет клієнтів соціаль-ної установи; скласти соціальний портрет працівників соціальної установи; скласти про-фесіограму соціального працівника цієї уста-нови; скласти перелік головних соціальних проблем клієнтів соціальної установи; розро-бити інструментарій (анкету, бланк інтерв’ю) для проведення індивідуального діагносту-вання клієнтів соціальної установи та ін. Щодо переддипломної практики, перед-баченої навчальними програмами підготовки магістрів із соціальної роботи, то вона спря-мована передусім на вирішення завдань кон-кретної дипломної роботи (проекту). У США, на відміну від України, студенти шкіл соціальної роботи проходять так звану 
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польову практику, що нараховує 480 годин і передбачає отримання технічних навичок; застосування знань і вмінь, необхідних для розуміння етики, цінностей і цілей соціальної роботи; усвідомлення студентами розмаїття ролей у соціальній роботі на мікро- та макро-рівнях; набуття досвіду роботи з різними за культурним, расовим, етнічним складом лю-дьми. Організацію польової практики покла-дено на польового інструктора і ліейзона. Польовим інструктором виступає працівник агентства (зазвичай має ступінь магістра со-ціальної роботи), який керує студентами й оцінює їх під час польової практики. Обов’яз-ки таких інструкторів зводяться до спілку-вання, підтримки студентів, ведення записів і письмової документації з практики, прове-дення зустрічей, спостережень і зборів зі сту-дентами та інтернатурним персоналом. На відміну від польового інструктора, ліейзон є членом факультету або докторантом, який керує роботою студентів, надає поради щодо планування навчання, оцінює практичну дія-льність студентів, а також виступає в ролі адвоката студентів при агентстві. Слід заува-жити, що в США велику кількість студентів влаштовують працювати в одне або кілька агентств, які працюють у тісному зв’язку, за-вдяки чому студенти отримують можливість працювати та навчатися один у одного.  Агентства, в свою чергу, можуть більш ефек-тивно планувати свою діяльність і широко використовувати власні ресурси та ресурси школи, покращувати співпрацю польових  інструкторів і ліейзонів [1].  У Швеції на практичну підготовку соціа-льних працівників також відводиться велика кількість навчального часу – 1 семестр. Така підготовка зорієнтована насамперед на про-фесійний і особистісний розвиток студентів, набуття ними досвіду практичної діяльності, налагодження стосунків з колегами, гармо-нійного входження в колектив та пристосу-вання до вимог коллективу. Ключовими фігу-рами практики крім студентів є керівник практики і наставник, а наставництво – про-відним методом практичного навчання. На-ставник практики здійснює контроль і надає допомогу в ході практики, коригує й активно спрямовує студента, підтримує його право 

вибору та власної думки, допомагає в крити-чній оцінці його досвіду й узагальненні отри-маних знань [5]. Домінувальним методом практичного навчання працівників соціальних служб у Ве-ликій Британії є супервізія, що передбачає спостереження за студентами і контроль за ними з боку досвідчених педагогів-настав-ників [2]. Інститут супервізорства також ши-роко використовується в процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівни-ків в Австралії, де призначається науковий супервізор (працівник вищого навчального закладу, який здійснює керівництво науко-вою роботою студента); польовий інструктор-супервізор (відповідає за практичну підго-товку студентів під час практики); супервізор завдань (працівник соціальної установи, який здійснює моніторинг практичної діяль-ності закріпленого за ним студента) [7]. Зауважимо, що вітчизняні ВНЗ також ви-користовують супервізію, як ефективний практичний метод навчання майбутніх соціа-льних працівників. Так, у навчальній суперві-зії в ролі супервізованого виступає студент (який, наприклад, проходить виробничу практику в певній установі – базі практики), а супервізор – це призначений установою професіонал, який вдало поєднує глибокі те-оретичні знання з наявним досвідом їх засто-сування в професійній діяльності. Під час проходження виробничої практики суперві-зія сприяє загальному знайомству майбутніх соціальних працівників із соціальним закла-дом, його формальною та неформальною структурою, провідними фахівцями, внутріш-німи правилами й інструкціями. Дозволяє спостерігати за роботою фахівців та запози-чувати їхній професійний досвід; розвивати і вдосконалювати конкретні вміння, навички; формувати новий погляд на вирішення про-фесійних проблем. На відміну від зазначених країн, у Франції впроваджено різні види практики ознайом-лювального (інформативна, ознайомлюваль-на, багатопрофільна) та професійного (про-фесійна, зовнішня, практика поглибленого вивчення, навчальна) спрямування. Всі види практики передбачають налагодження тісної співпраці керівника-референта, керівника 
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практики та студента-практиканта. Під час практичного навчання, що забезпечує практи-чне спрямування змісту загальноосвітніх дис-циплін та індивідуалізацію практичної підго-товки, застосовуються такі форми, як робота в малих групах, групах аналізу практики [6]. Аналіз зарубіжного досвіду практичної підготовки фахівців соціальної сфери дозво-ляє надати рекомендації щодо її оптимізації, а саме: збільшити розмаїття соціальних уста-нов – баз практики, що забезпечить студен-там можливість набути практичного досвіду роботи з різними категоріями клієнтів соціа-льної роботи; розширити форми безпосеред-ньої взаємодії студентів з клієнтами соціаль-них установ; урізноманітнити індивідуальні практичні завдання студентів з урахуванням спектру посадових обов’язків соціального 

працівника; налагодити співпрацю між база-ми практик, завдяки чому студенти отрима-ють змогу одночасно проходити виробниче навчання у різних соціальних установах; за-стосувати такі форми практичного навчання студентів, як робота в малих групах та групах аналізу практики; розширити навчальну су-первізію фігурами наукового-супервізора, польового інструктора-супервізора та супер-візора завдань; збільшити тривалість прохо-дження практики студентами в соціальних установах. З урахуванням особливостей вітчизняної вищої школи вищезазначені рекомендації, на нашу думку, дозволять не лише оптимізувати систему підготовки фахівців із соціальної ро-боти різних рівнів, але й сприятимуть покра-щенню соціальної ситуації в Україні загалом. 
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Корнещук В. В., Колодийчук Ю. В. Сравнительный анализ практической подготовки  
будущих социальных работников в Украине и за рубежом 

В статье представлен сравнительный анализ практической подготовки будущих социальных 
работников в Украине и за рубежом, в частности в США, Великобритании, Франции, Швеции. Осве-
щены особенности производственной практики будущих социальных работников, которые обуча-
ються в ОНПУ. Предложены рекомендации по оптимизации практической подготовки специали-
стов по социальной работе в отечественных вузах, в частности увеличить разнообразие социаль-
ных учреждений – баз практики, что обеспечит студентам возможность приобрести практиче-
ский опыт работы с различными категориями клиентов социальной работы. 

Ключевые  слова :  социальная работа, социальный работник, практическая подготовка.  
Korneshchuk V., Kolodiychuk Y. Comparative analysis of future social workers in Ukraine and 

abroad 
The article presents a comparative analysis of practical training of future social workers in Ukraine and 

abroad, in the USA, Great Britain, France, Sweden. Recommendations are offered on optimization of practi-
cal training of specialists in social work in domestic universities. For example: to increase the diversity of 
social institutions – the bases of practice, which will provide students with the opportunity to gain practical 
experience working with different categories clients of social work; to expand the forms of direct interaction 
between students and clients of social institutions; to apply such forms of practical training of students as 
work in small groups and groups of practice analysis; to increase duration of students practice in the social 
institutions; to expand educational supervisory the figures of scientific supervisor, field instructor-supervisor 
and supervisor of tasks.  

Taking into account the peculiarities of the domestic education these recommendations will contribute 
optimize the system of training specialists in social work on different levels and help to improve the social 
situation in Ukraine as a whole. 

Key  words :  social work, social worker, practical training. Стаття надійшла до редколегії 08.08.2017  
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СТАНОВЛЕННЯ У ШКОЛІ  
У статті розглянуто проблему морального становлення дітей у школі, проаналізовано різні 

підходи до рішення цієї проблеми з урахуванням сучасних педагогічних умов. Результати проведено-
го аналізу свідчать, про необхідність підвищення рівня морального становлення дітей шкільного 
віку, що складає основу загального морального розвитку зростаючої особистості. На основі аналі-
зу психологічної і педагогічної літератури, розглянуто різні шляхи підвищення ефективності педа-
гогічного впливу на сучасну молодь. Результати проведеного дослідження вказують на необхід-
ність використання в процесі морального виховання сучасних педагогічних досягнень, які сприя-
ють прагненню підростаючої особистості до морального вдосконалення. 

Ключові  слова :  моральне становлення, моральне формування, моральні цінності, виховання. Проблема морального становлення шко-лярів – це сучасна необхідність суспільства, що передбачає формування творчо мислячої, ініціативної особистості. Для досягнення цьо-го необхідна перебудова системи освіти, це стосується переважно традиційно установле-них форм розвитку підростаючого покоління. Аналіз останніх досліджень, в яких запо-чатковано розв’язання даної проблеми. Пи-танням морального становлення школярів присвячені дослідження таких українських та зарубіжних науковців, як Ю. Грицай, І. Зайченко Є. Осипова, Л. Ярощук та інших. Однак існує необхідність детального вивчен-ня даної проблеми. Мета статті – виокремлення ефективних підходів до рішення проблеми морального ста-новлення школярів в сучасному суспільстві. На сучасному етапі розвитку українсько-го суспільства виникла необхідність змін у процесі морального виховання учнівської молоді, що детермінує необхідність здійснен-ня пошуку нових напрямів підвищення ефек-

тивності педагогічного впливу спрямованого на підвищення морального становлення під-ростаючої особистості. Моральне становлення особистості – складний процес, який здійснюється під впливом різних чинників і умов. Розвиток підростаючого покоління відбувається під впливом зовнішніх і внутрішніх дій. Все те, що оточує дітей в повсякденному житті, – люди, речі, природні явища – суттєво впли-ває на їх моральне становлення і поведінку. Моральне становлення в школі орієнто-ване на вимоги не лише в сучасному житті, але і в майбутньому. Важливим елементом виховного процесу є формування морально-вольових рис характеру молодого покоління (чесності, правдивості, патріотизму, відпові-дальності, скромності в суспільному і особис-тому житті, тощо). Безперервний процес морального стано-влення починається з народження людини і продовжується все життя. У різні вікові пері-оди існують неоднакові можливості для  
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морального виховання. Дитина, підліток і хлопець, по-різному сприймають різні засоби виховання. Для ефективності виховної дії на підростаюче покоління необхідно знати, ко-ли і як використовувати різні форми і методи педагогічної дії. Отримані результати проведеного нами дослідження, дають змогу стверджувати, що з перших днів навчання дітей в школі, в ході постійного спілкування з ними на уроках, в позаурочний час, в бесідах з батьками необ-хідно визначити рівень моральної сформова-ності кожної дитини. Використовуючи нові можливості шкільного навчання: зміна хара-ктеру і організації діяльності, збагачення знань учнів, учителі прагнуть до розширення і поглиблення морального досвіду дітей, їх моральних уявлень і понять. В процесі робо-ти учителя з усім класом, важливо пам’ятати про кожного з учнів. Виявивши позитивні риси і властивості в дитини, їх необхідно роз-вивати і удосконалювати. Також вихований процес в сім’ї, повинно бути скоординовано класним керівником, що сприятиме значному підвищенню результатів процесу. Характеризуючи моральне виховання дітей шкільного віку, І. Зайченко визначив основні завдання школи, а саме: 
– всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних оріє-нтацій, задоволення інтересів і потреб; 
– збереження і зміцнення морального, фізичного, психічного здоров’я дитини; виховання школяра як громадянина України; як національно свідомої, віль-ної, демократичної, життєво й соціально компетентної особистості, здатної роби-ти самостійний вибір і приймати відпо-відальні рішення у різноманітних жит-тєвих ситуаціях; 
– формування у школярів бажання й умін-ня вчитися, виховання потреби в на-вчанні і здатності до нього протягом усього життя, вироблення вмінь практи-чно і творчо використовувати здобуті знання; 
– становлення в школярів цілісного нау-кового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, ко-мунікативної і соціальної компетентнос-ті на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, куль-

туру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності; 
– виховання в учнів любові до праці, ство-рення умов для їхнього життєвого і про-фесійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору професії й оволодіння нею; 
– виховання школяра як людини мораль-ної, відповідальної, з розвиненим есте-тичним і етичним ставленням до навко-лишнього світу й самої себе [2, 261]. На думку І. Зайченка: «школа – це простір для життя дитини; тут вона не готується до життя, а живе. Тому вся діяльність навчаль-ного закладу будується так, щоб сприяти  становленню особистості як творця і проек-тувальника життя, гармонізації і гуманізації стосунків між учнями і педагогами, школою і родиною, керуючись ідеєю самоцінності ди-тинства, діалогу, компетентного вибору осо-бистого життєвого шляху» [2, 261]. У державній Національній доктрині роз-витку освіти України у XXI столітті поставле-но завдання: 
– на основі єдності навчання і виховання, перетворити школу у виховуючу, вихо-вання зробити пріоритетним напрям-ком державної системи освіти. 
– виконання виховних функцій за умов цілеспрямованого і різнобічного ви-вчення кожного учня на всіх етапах його життя.  
– підвищення виховного потенціалу шко-ли – докорінна зміна форм і методів ро-боти. Долати пасивність у поведінці уч-нів, репродуктивне мислення можливе тільки через розкріпачення особистості школяра в навчально-виховному проце-сі, звільнення його від страху перед по-милкою, створенням ситуації вільного вибору. Засоби до цього: звернення до ефективної сфери школярів (тобто сфе-ри збудження і тимчасового гальмуван-ня через дидактичні ігри, дискусії, ство-рення емоційно-моральних ситуацій, різноманітні форми навчання та ін.). 
– посилити гуманітарний напрямок всіх навчальних дисциплін. У традиційних предметах широко використовувати краєзнавчий матеріал. 
– потрібна праця, яка дає можливість  проявитися інтересам дітей, їх творчим силам, розвиваючи и інтелектуальні, комунікативні, естетичні і фізичні здіб-ності. Не гра у працю, а справжня праця, 
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розвиток всіх видів трудової діяльності школярів: самообслуговування, праця в порядку шефства, виробничої праці. У школі панує антифізіологічна праця, шкідлива для дитячої психології, бо це в основному пасивно-опановуюча розумо-ва праця. 
– діяльність, яка повинна стати особли-вою формою життя учнів. Відповідна організація діяльності дає кожному уч-ню можливість реалізувати і утвердити себе, переконаність у особистих силах, відчуття своєї потрібності і корисності, можливість розвішати індивідуальні інтереси і нахили, неформальність від-ношень [1, 272–273]. Досліджуючи проблему морального фор-мування дітей шкільного віку Л. Ярощук вва-жає доцільним об’єднання у групи критеріїв визначення ефективності виховного впливу шкільного колективу. Критерії оцінювання організаційної стру-ктури і складових шкільного колективу: 
– відповідність структури колективу соціа-льній моделі суспільства; 
– чіткість розподілу функцій між внутріш-німи колективними об’єднаннями і ор-ганами управління; 
– взаємозв’язок між внутрішніми колек-тивними об’єднаннями (органами шкі-льного управління); 
– здійснення управління діяльністю шкі-льного колективу як єдиного процесу на основі співуправління учителів, учнів, батьків, громадськості. Критерії ефективності виховної роботи: 
– рівень організованості класного колек-тиву (дисциплінованість тощо); 
– рівень навчальної мотивації учнів класу (динаміка підвищення якості знань, ефективність роботи з учнями, які на-вчаються на початковому рівні, актив-ність учнів у позаурочній діяльності); 
– різноманітність позаурочного життя класу; 
– рівень розвитку класного колективу (згуртованість, активність, ініціатив-ність учнів, виховний вплив колективу на його членів, рівень розвитку громад-ської думки); 
– активність співпраці класу з учителем (класним керівником); 
– зв’язок із сім’єю, участь батьків у вихов-ному процесі; 
– робота з проблемними учнями; надання педагогічної підтримки на основі індиві-дуального підходу; 

– захищеність та комфортність умов пере-бування вихованця в класі, школі. На думку дослідниці показниками успіш-ної діяльності учителя початкової школи є: 
– високий рівень ефективності виховної роботи з класним колективом; 
– високий рівень розвитку творчої індиві-дуальності класовода, наявність у нього авторської педагогічної технології; 
– стиль взаємостосунків; 
– високий рівень володіння уміннями та навичками вчителя-класовода (уміння поставити мету, спланувати роботу, здійснити і оцінити, проаналізувати, зробити висновки); 
– активна співтворчість з класом; 
– контакт з батьками, залучення їх до співпраці; 
– володіння вмінням зацікавити вихован-ців власними захопленнями, організува-ти дозвілля; 
– взаємний інтерес вчителя-класовода та учнів один до одного, повага учнів до вихователя [5, 60–61]. На сучасному етапі розвитку суспільства проблема морального виховання набуває за-гальнопланетарного значення, оскільки, як справедливо зауважує І. Зайченко, «важли-вим завданням школи є поєднання трудового виховання з розумовим, фізичним, естетич-ним, моральним вихованням», стверджуючи, що «поєднання навчання з продуктивною працею створює широкі можливості для пе-ренесення знань, отриманих у процесі ви-вчення основ наук, у сферу практичної діяль-ності, стимулює здатність до самостійного, творчого вирішення трудових завдань, при-щеплення школярам інтересу до науково-дослідницької діяльності» [2, 282]. Концепція загальної середньої освіти сві-дчить, що школа є «основним соціальним ін-ститутом, який реалізує мету загальної сере-дньої освіти, спрямовуючи свою діяльність на формування в учнів світогляду, ціннісних орієнтацій, умінь самостійно мислити, здат-ності до самопізнання і самореалізації особи-стості у різних видах творчої діяльності, вмінь і навичок, необхідних для життєвого і професійного вибору» [3, 74]. Також, у Концепції зазначено, що школа – це простір життя дитини, в якому вона не го-тується до життя, а повноцінно живе, і вся 
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діяльність цього закладу має вибудовуватися таким чином, щоб сприяти становленню осо-бистості як творця і проектувальника влас-ного життя, гармонізації і гуманізації відно-син між учнями і педагогами, школою і роди-ною, ґрунтуючись на ідеї самоцінності дитин-ства, діалогу, усвідомленого вибору особис-того життєвого шляху [3]. На думку Е. Дюркгейма, суспільство має контролювати людські бажання і потреби, адже вони є потенційно необмеженими. Дос-лідник вважає, що людина є подвійною істо-тою, що наділена, з одного боку, «фізичною природою, а з іншого – соціалізованою особи-стістю, яка є продуктом морального вихован-ня». Він стверджував, що саме «моральна по-ведінка – це вміння жертвувати індивідуаль-ними спонуками і пристрастями в інтересах суспільства» [4, 197]. 

Враховуючи зазначене вище, можемо зро-бити висновок, що мета морального станов-лення, яка реалізується школою, полягає у формуванні дитини як соціальної істоти, роз-витку в неї тих якостей, які є необхідними як для суспільства загалом, так і для того конк-ретного середовища, до якого вона безпосере-дньо належить. Моральне становлення підро-стаючої особистості відбувається завдяки сприйняттю й усвідомленню змісту впливів, що надходять від педагогів та оточення і по-в’язуються з моральним досвідом індивіда, його поглядами й ціннісними орієнтирами. У процесі морального становлення людини зов-нішній вплив має індивідуальне значення і в такий спосіб утворює суб’єктивне ставлення до неї. У зв’язку з цим формуються мотиви поведінки, прийняття рішень і моральний вибір особистістю власних вчинків. 
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Короленко В. Л., Шенкевич В. Н. Теоретические аспекты морального становления  

в школе 
В статье рассмотрена проблема морального становления детей в школе, проанализированы 

различные подходы к решению этой проблемы с учетом современных педагогических условий. Ре-
зультаты проведенного анализа свидетельствуют о необходимости повышения уровня мораль-
ного становления детей школьного возраста, что составляет основу общего морального разви-
тия подрастающей личности. На основе анализа психологической и педагогической литературы, 
рассмотрены различные пути повышения эффективности педагогического воздействия на совре-
менную молодежь. Результаты проведенного исследования указывают на необходимость исполь-
зования в процессе морального воспитания современных педагогических достижений, которые 
способствуют стремлению подрастающей личности к нравственному совершенствованию. 

Ключевые  слова :  моральное становление, моральное формирование, моральные ценности, 
воспитание. 
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Korolenko V., Shenkevich V. Theoretical aspects of moral formation in school 
Moral education is one of the forms of moral inheritance in society. In the perception of modern society 

moral is a synonym of ethics. Thus, the term “moral education” means the process of the purposeful forming 
of child moral values and reinforcement the habit complex which is proper to the norms and moral accepted 
in a society. Nowadays, when the standards of legal cruelty are widely presented in mass media, entertain-
ing programs and computer games which children are involved in since their preschool age, moral educa-
tion of young people claims special attention. 

In the present paper the problem of schoolchildren moral development and socialization is considered. 
Taking into account current pedagogical conditions various approaches to the issue particularly the ways of 
the modern youth psychological impact efficiency improvement have been analyzed. The results of the con-
ducted research show the need for higher school children socialization level since it’s the basis of the person-
ality development. The importance of innovative pedagogical achievements use in the course of young peo-
ple moral education is stressed. 

Moral education is one of the 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. 

Key words:  moral formation, moral formation, moral values, upbringing. Стаття надійшла до редколегії 10.09.2017   
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ВПЛИВ ЛІНГВОКРАЄЗНАВЧОЇ  
ТА ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ 

ДВОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ  
Стаття присвячена розгляду впливу етнокультурної та лінгвокраєзнавчої інформації на фор-

мування двомовної особистості, на розроблення базису комунікативних навичок у студентів не-
спеціалізованих факультетів. Визначено, що глобалізаційні трансформації формують нові шляхи в 
підготовці білінгвальної особистості в умовах полікультурної освіти. Наголошується, що застосу-
вання знань у професійній діяльності випускниками вищих навчальних закладів передбачає їхній 
високий рівень комунікативної компетенції. Необхідною умовою успішної професійної реалізації 
фахівця в сучасних умовах розглядається лінгвокраїнознавча компетенція. Проаналізовані шляхи 
застосування лінгвокраєзнавчого матеріалу в процесі вивчення іноземної мови. 

Ключові  слова :  мовна особистість, білінгвізм, двомовна особистість, полі культурність, 
етнокультурний аспект, лінгвокраїнознавча компетенція, іншомовна культура, мотивація ви-
вчення іноземної мови. Сучасна культурна та мовна традиція ви-магають переосмислення існуючих освітніх парадигм, які виявляють свою недієздатність у забезпеченні адекватного розвитку суспільст-ва. На часі – модернізація освітнього простору вищої школи як середовища для підготовки білінгвального та полікультурного фахівця но-вого типу, який володіє сучасними духовно-моральними і комунікативними компетенція-ми, що дозволяє йому бути мобільним в умовах сучасного ринку освітніх послуг. Глобалізацій-ні трансформації, що відкривають нові шляхи в підготовці білінгвальної особистості в умовах полікультурної освіти, підкреслюють масштаб-ність та складність впливу цих процесів на всі рівні соціального життя, освіти та культури, актуалізують питання міжкультурних контак-тів і комунікацій в умовах інтенсивної інтегра-ції, підсилюють значущість мовної та інформа-ційної освіти в культурному різноманітті й сферах міжнародного співробітництва. Успішне застосування знань у подальшій професійній діяльності випускниками вищих навчальних закладів передбачає їхній висо-кий рівень комунікативної компетенції. Фахі-вець має бути лінгвокраїнознавчо компе-тентним, володіти необхідним для цього рів-

нем мовленнєвих знань і умінь. Проблема лінгвокраїнознавства через свою специфіку є сферою міжпредметних інтересів. Однак вра-ховуючи те, що лінгвокраїнознавство слугує засобом психологічної адаптації особистості до духовних цінностей країни, мова якої ви-вчається, дослідники почали розглядати його як методичну дисципліну, як важливий ас-пект викладання іноземних мов.  Теоретичною базою нашого дослідження стали праці відомих лінгвістів та методистів. Серед активних дослідників лінгвокраїнозна-вчого аспекту у навчальному процесі слід за-значити творчо-пошуковий та теоретико-практичний доробок науковців, які заклали теоретичне підгрунття лінгвокраїнознавства, запропонували практичний аспект реалізації цієї прикладної дисципліни: П. К. Бабінська, М. В. Баришніков, Н. Ф. Бориско, Є. М. Вереща-гін, В. Г. Костомаров, О. Л. Носенко, О. Д. Райх-штайн та ін. Теоретико-експериментальне вивчення лінгвокраїнознавчого аспекту про-цесу навчання іноземної мови знайшло най-більш повне відображення у працях Н. П. До-ценко, Н. І. Зінченко, В. А. Куркової, М. А. Не-фьодової, С. Ю. Ремизової, Н. М. Сергєєвої, Е. І. Турчанинової, Н. В. Чайковської.  
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Сучасний стан проблематики досліджен-ня формування мовної особистості засвідчує полівекторність цього процесу. Питання роз-витку мовної особистості, формування ком-петентної вторинної культурно-мовної осо-бистості, методи реалізації білінгвізму знахо-дять своє відображення у дослідженнях М. В. Денисенко, О. Є. Дем’яненко, Т. А. Зна-менської, А. В. Соломахи. Так, дослідниця А. В. Соломаха розглядає концепт «мовна особистість» центральним концептом лінгводидактики. Авторка наголо-шує на необхідності певних змін в науковій парадигмі методики навчання іноземній мові, методологічною основою якої на сучасному етапі свого розвитку стала лінгводидактика. На думку авторки, концепт «мовна особис-тість», трансформується в концепт «вторинна мовна особистість», формування якої перед-бачає оволодіння іноземною мовою не лише на рівні мовного коду, а й інтеграцію особис-тості в мовну картину світу її носіїв [17].  Формуванню компетентної вторинної культурно-мовної особистості присвячено дослідження М. В. Денисенко. Авторка вва-жає, що мовна особистість набуває якостей вторинної мовної особистості під впливом сфер спілкування,яке відбувається інозем-ною мовою, а теми й ситуації розглядаються та аналізуються шляхом порівняння двох ку-льтур (рідної й чужої. Загальнонаціональні, регіональні, індивідуальні та інші явища ін-шомовної культури можливо збагнути описо-вим, а не порівняльним шляхом. Основним завданням під час вивчення іноземної мови є формування вторинної культурно – мовної особистості на основі мовної та вторинної мовної особистості [9, 331]. О. Є. Дем’яненко у своєму дослідженні «До проблеми формування мовної особистос-ті студентів мовних спеціальностей в умовах кроскультурної інтеграції» аналізує концеп-ти «мовна особистість» і «вторинна мовна особистість», досліджує актуальність пробле-ми формування мовної особистості студентів мовних спеціальностей в умовах кроскульту-рної інтеграції та особливості педагогічного підходу до проблеми мовної особистості, роз-глядає соціокультурні вимоги до формуван-ня мовної особистості, торкається проблеми 

соціокультурної самоідентифікації мовної особистості [12, 107]. Т. А. Знаменська у дослідженні «Проблемы билингвизма и его влияния на языковую лич-ность» акцентує увагу на питаннях запобіган-ня інтерференції рідної мови в процесі навчан-ня іноземної. На думку дослідниці, для досяг-нення високого ступеня автентичності інозем-ної мови білінгвів та створення основи для розвитку двомовності, викладачеві слід врахо-вувати особливості національної стилістики, комунікативних стратегій та мовних тактик як рідної так і іноземної мов. Автор перекона-на, що для ефективного здійснення міжмовної та міжкультурної комунікації необхідний інте-граційний міждисциплінарний підхід, об'єд-нання лінгвістичної теорії та методики викла-дання іноземної мови [1, 97]. Метою статті виступає аналіз чиників впливу на формування та та розвиток білінг-вальної особистості в умовах полікультурної освіти. Об’єктом дослідження обрано етноку-льтурний та лінгвокраєзнавчий матеріал як вагомі чинники впливу на формування та розвиток білінгвальної особистості. Предме-том дослідження розглядаються інформація про історію, культуру, побут країни, мова якої вивчається.  Використання лінгвокраїнознавчого ас-пекту у процесі формування двомовної осо-бистості має на меті практичне й ефективне формування достатнього рівня лінгвокраїно-знавчої компетенції, активної життєвої пози-ції, сприяє всебічному та гармонійному духо-вному розвитку особистості [4, 19].  Будь-який вид навчання, як відомо, не може реалізуватися як процес без накопичен-ня знань про оточуючу дійсність – природу, суспільство, особистість, історію та культуру. Іншомовна культура є частиною світової ку-льтури. Таким чином, передаючи засобами іноземної мови іншомовну культуру, викла-дачі іноземної мови роблять свій вагомий внесок у процес формування розвинутої та гармонійної особистості. Основними завдан-нями інтеграції лінгвокраїнознавства в  процес вивчення іноземної мови є розвиток комунікативної та соціокультурної компете-нції студентів, а також зміцнення змістової основи навчання іноземної мови за рахунок 
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володіння студентами знань лінгвокраїно-знавчого характеру [3, 29].  Лінгвокраєзнавча проблематика ґрунту-ється на декількох принципах. Психологічна сутність головного з них полягає у залученні людини, яка вивчає іноземну мову, до духов-них і культурних цінностей іншої етнокульту-рної дійсності, які є базовим змістом мови. Це дані про географію країни, її історію, соціаль-но-політичний устрій, досягнення культури, науки, літератури, мистецтва, традиції і зви-чаї народу тощо; фонові знання, що містяться в когнітивній сфері усіх носіїв мови, та є осно-вою комунікативних процесів; невербальна мова: жести, міміка, інтонація тощо [12, 96]. Застосування лінгвокраєзнавчої інформа-ції як важливого чинника у формуванні дво-мовної особистої ні в якому разі не зменшує важливості практичного оволодіння мовою як засобом спілкування. Більше того, це до-зволяє реалізувати принцип комунікативної направленості та організувати спілкування студентів іноземною мовою. Лінгвокультур-ний компонент буде сприяти більш усвідом-леному оволодінню іноземною мовою як за-собом спілкування [13, 24]. Іншомовна культура як мета навчання, має соціальний, лінгвокраїнознавчий, педа-гогічний та психологічний зміст, який спів-відноситься із всіма аспектами навчання. Як кожний вид культури, іншомовна культура складається із чотирьох складових: 
– знання про функції, культуру, способи опанування іноземними мовами, як за-собом спілкування; 
– навчальні та мовні навички – досвід ви-користання знань;  
– уміння здійснити усі мовні функції;  
– мотивація – досвід, звернений до систе-ми цінностей особистості. Завдяки співвіднесенню елементів змісту із аспектами навчання є можливість визначи-ти компоненти іншомовної культури як мети навчання. Ми надаємо перевагу розгляду ін-шомовної культури як мети навчання поряд із іншими складовими цієї мети тому, що в суспільстві культура виконує декілька функ-цій: гуманістичну, комунікаційну, пізнаваль-ну, нормативну та інформаційну [16, 12].  Спостерігаючи за студентами на занятті, можна зробити висновок, що стійкий інтерес 

до іноземної мови (німецької мови) спостері-гається у випадку, коли студенту пропону-ється самостійна робота із використанням елементарних лексичних одиниць та простих граматичних правил. Сюди належать також пошукові завдання із визначеним рівнем проблемності, контроль студентом власних умінь та навичок та лінгвокраєзнавчий мате-ріал [5, 32].  Як зазначалося, прогресуючий розвиток міжнародних зв’язків та контактів в політиці, економіці та інших галузях діяльності поліку-льтурної особистості зумовлюють послідовну переорієнтацію сучасної методики навчання іноземній мові згідно існуючим сучасного ін-формаційного простору. Прагнення до визна-ченого рівня комунікаційної компетенції як до кінцевої мети навчання передбачає не тільки опанування іншомовною комунікаці-єю, але й засвоєння величезного обсягу не-вербальної інформації, яка, проте, є необхід-ним засобом для відповідного застосування набутих знань про культуру країни, мова якої вивчається (вивчалася). Досягнення порозу-міння між мовцем та носієм іншомовної куль-тури повинно базуватися на відносно однако-вому рівні. Відчутна різниця між рівнем обіз-наності носіїв різних мов визначається від-мінними матеріальними та духовними умова-ми існування народів та країн, особливостями їхньої історії, культури, суспільної думки то-що. Таким чином, загальновизнаним є висно-вок: необхідно володіти знаннями про специ-фіку країни, мова якої вивчається [1, 28].  Існує два підходи до вивчення культури країни, мова якої вивчається: суспільнознав-чий та філософський. Перший підхід ґрунту-ється на загальновідомій дисципліні та тра-диційно пов’язаний із вивченням будь-якої іноземної мови. Країнознавство розуміється як комплексна дисципліна, яка включає в се-бе різноманітні відомості про країну, мова якої вивчається. На відміну від фундамента-льних наук, на яких базується ця дисципліна, країнознавство включає в себе різноманітну інформацію фрагментарного характеру та позиціонується як дисципліна в системі геог-рафічних наук, яка займається комплексним вивченням матеріалів, крупних регіонів та країн [5, 30].  
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Теоретично, лінгвокраїнознавство поєд-нує, з одного боку опанування іноземною мо-вою, з іншого – дає конкретну інформацію про країну, мова якої вивчається. Оскільки основним об’єктом є не країна, а фонові знан-ня носіїв мови, в узагальненому форматі їхня культура, то було б більш коректнішим вжи-вання терміну «культурознавство». Проте, термін «лінгвокраєзнавство» вже досить дов-гий час зайняв свою нішу в царині викладан-ня іноземних мов. Необхідно чітко уявляти різницю між традиційним країнознавством та лінгвокраїнознавством. Якщо країнознавс-тво є загальною дисципліною, не беручи до уваги мову, на якій викладається цей пред-мет, то лінгвокраїнознавство є суто філологі-чною дисципліною. Навчання сприйняття лексичної одиниці відбувається на фоні пев-ного образу, аналогічного тому, який присут-ній в свідомості носія мови та культури. В процесі роботи над значенням лексичної оди-ниці у студента послідовно формується об-раз, який є основою семантики слова або фразеологізму. За таких умов роботи над на-ціонально-культурним компонентом значен-ня лексичної одиниці на перший план ви-вчення іноземної мови виступає не культура, а мова. Однак, без лінгвокраїнознавства не є 

можливим опрацювання та засвоєння семан-тики лексичного складу протягом занять з другої іноземної мови на неспеціалізованих факультетах. Лінгвокраїнознавство забезпечує вирі-шення цілого ряду проблем: адекватне розу-міння тексту, так як виступає в якості лінгвіс-тичної основи не тільки лінгводидактики, але й перекладу.  Лінгвокраїнознавча компетенція мусить забезпечити комунікаційну компетенцію, що передбачає оперування аналогічними обра-зами в свідомості мовця та слухача, тому що це відбувається при спілкуванні двох носіїв однієї і тієї ж мови, однієї і тієї ж культури.  Звернення до проблеми вивчення мови та культури одночасно дозволяє поєднати елементи лінгвокраїнознавства із мовними явищами, які виступають не тільки як засоби комунікації, а як засіб ознайомлення із новою для них дійсністю. Такий підхід до формуван-ня білінгвальної особистості в умовах поліку-льтурної освіти не тільки більш ефективне вирішення практичних, загальноосвітніх, ро-звиваючих та виховних завдань, але має по-дальші можливості для формування та роз-витку мотиваційних аспектів процесу на-вчання. 
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Котченко Т. Влияние лингвострановедческой и этнокультурной информации на форми-

рование двуязычной личности 
Статья посвящена рассмотрению влияния этнокультурной и лингвострановедческой инфор-

мации на формирование двуязычной личности, на разработку базиса коммуникативных навыков у 
студентов неспециализированных факультетов. Определено, что глобализационные трансфор-
мации формируют новые пути в подготовке билингвальной личности в условиях поликультурного 
образования. Отмечается, что применение знаний в профессиональной деятельности выпускника-
ми высших учебных заведений предусматривает их высокий уровень коммуникативной компетен-
ции. Необходимым условием успешной профессиональной реализации специалиста в современных 
условиях рассматривается лингвострановедческая компетенция. Проанализированы пути приме-
нения лингвострановедческого материала в процессе изучения иностранного языка.  
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Ключевые  слова :  языковая личность, билингвизм, двуязычная личность, поле культур-
ность, этнокультурный аспект, лингвострановедческая компетенция, иноязычная культура, мо-
тивация изучения иностранного языка.  

Kotchenko T. The influence of linguroscrense and ethnicultural information on the determi-
nation of bilateral personality 

Article is devoted to the consideration of the influence of ethno-cultural and linguistic-linguistic infor-
mation on the formation of a bilingual personality, on the development of a basis of communication skills 
among students of non-specialized faculties. It is determined that globalization transformations form new 
ways in preparing bilingual personality in conditions of multicultural education. It is noted that application 
of knowledge in professional activity by graduates of higher educational establishments presupposes their 
high level of communicative competence. An essential condition for a successful professional implementa-
tion is a specialist in modern conditions, linguistic and ecclesiastical competence. The ways of using the lin-
guistic study material in the process of learning a foreign language are analyzed. The use of the linguistic 
and ethnographic aspect in the process of formation of a bilingual person aims at the practical and effective 
formation of a sufficient level of linguistic competence, active life position, contributes to the comprehensive 
and harmonious spiritual development of the individual. The main tasks of the integration of linguistics in 
the process of learning a foreign language are the development of the communicative and socio-cultural 
competence of students, as well as strengthening the content basis of teaching a foreign language through 
the possession of knowledge of linguistic and ecclesiastical nature by students. The use of linguistic-
linguistic information as an important factor in the formation of bilingual personal in no way diminishes the 
importance of practical language learning as a means of communication. 

Key  words:  linguistic personality, bilingualism, bilingual personality, field cultural, ethno-cultural 
aspect, linguistic-ethnographic competence, foreign language culture, motivation for studying a foreign 
language. Стаття надійшла до редколегії 17.09.2017 
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ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ЗАСОБАМИ 

ЛІТЕРАТУРНОГО КРАЄЗНАВСТВА  
У статті процес виховання особистості школяра розкрито як складну синергетичну систему, 

самоорганізація якої можлива лише при врахуванні функціональності всіх її складників. Застосу-
вання засобів літературного краєзнавства на уроках української мови та літератури – одна з 
умов забезпечення ціннісного ставлення особистості школяра до духовної культури рідного наро-
ду, формування національно-патріотичних почуттів. У дослідженні вказано на важливості до-
тримання системного характеру у використанні джерел літературного краєзнавства та наведе-
но можливі способи представлення цих матеріалів на уроках української мови та літератури, за-
лежно від типу й форми проведення заняття. 

Ключові  слова :  виховання, засоби літературного краєзнавства, література рідного краю, 
синергетичні принципи виховання, національно-патріотичні почуття, джерела літературного 
краєзнавства, уроки української мови та літератури. 

Проблема виховання високо інтелектуаль-ної, життєво компетентної, духовно багатої, морально чистої, національно свідомої особис-тості залишається актуальною повсякчас. Зло-боденність цього питання зумовлена характе-ром простору, в якому ми сьогодні живемо. Бу-рхливий розвиток інформаційно-комуніка-ційних технологій сприяв формуванню глоба-льного інформаційного суспільства, у якому інформація характеризується високим рівнем доступності для всіх членів суспільства, впли-ває на них. Відповідно, проблема виховання та самовиховання особистості з метою збережен-ня власної гідності, самоповаги, культури пове-дінки, адекватної розумової діяльності та здо-рового способу існування суттєва не тільки на етапі становлення індивіда, а й у процесі всієї життєдіяльності зрілої особистості. Основою формування істинних переко-нань виступає генетичний, дидактичний, со-ціальний вплив на індивіда протягом певно-го періоду його становлення як особистості; істинні переконання набуваються, форму-ються з часом унаслідок процесів пізнання, усвідомлення реалій об’єктивної дійсності [3, 40]. Відповідно, запорукою здатності дорос-лої людини до самовиховання та самовдоско-

налення виступають ті світоглядні позиції, що закладені злагодженою виховною діяль-ністю батьків та педагогічних працівників протягом становлення школяра як особисто-сті, відповідно до змісту Орієнтирів вихован-ня учнів 1–11 класів у ЗНЗ. Важливість суголосності дій усіх учасни-ків навчально-виховного процесу в ході вихо-вання особистості учня вказує на доцільність застосування синергетичного підходу до проблем педагогіки. Наукові розвідки О. Воз-нюка, В. Ігнатової, С. Кульневича, В. Шуляра та інших засвідчують, що принципи синерге-тики поступово стають пріоритетними в ме-тодичній підготовці вчителів різних навчаль-них дисциплін, а сама наука виступає методо-логічною базою для вдосконалення навчаль-но-виховного процесу в ЗНЗ. Виховання учнівської молоді розглядаємо як неоднорідну розгалужену систему, що включає виховний потенціал навчальних  програм із різних шкільних предметів, викла-дений педагогами (кожен із них має свою усталену систему поглядів і разом з тим під-порядкований нормативній базі освітнього процесу), позакласних заходів та відвідуваних позашкільних навчальних закладів, виконан-
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ня громадських доручень, спілкування з ба-тьками, однолітками тощо. Схематично сис- темність та нелінійність складників виховно-го процесу можна передати так: 

Зазначимо, що оранжевим кольором ви-ділені структурні одиниці навчально-виховного процесу, що містять засоби літера-турного краєзнавства, зокрема такі: 1. Уроки української мови та літератури з використання джерел літературного крає-знавства. 2. Виховні години, пов’язані з іменами письменників рідного краю. 3. Конкурси, присвячені літературі рідно-го краю. 4. Класні години на краєзнавчу тематику, зокрема зі сфери мистецтва слова. Відповідно, у цій складній системі вихо-вання особистості школяра закони синергети-ки обґрунтовують «процеси спонтанного упо-рядкування (переходи від хаосу до порядку), утворення й еволюції структур у відкритих нелінійних середовищах» [2, 365], а принципи педагогічної синергетики (відкритість навча-льно-виховної інформації, моральність пере-конуючої комунікації, самоідентифікація, регу-лююча функція, кумулятивний ефект освіти, за С. Кульневичем [4]) забезпечують станов-лення нового, актуального для сьогодення, характеру спілкування між учителем та учнем 

в освітньому просторі. Сутність самоорганіза-ції виховного процесу буде полягати в тому, що вчитель виступає тільки посередником між культурою та учнем, вплив на одержувача по-відомлення буде здійснюватися безпосеред-ньо джерелом інформації, при цьому в резуль-таті інтерактивного спілкування вчителя й учня пізнавальна діяльність буде корисною для кожного з них, а її результатом буде потяг до саморозвитку та прагнення вихованця виб-рати свою життєву позицію.  На жаль, однієї наукової розвідки недо-статньо, щоб пояснити всю сутність самоор-ганізації виховання учнівської молоді в ЗНЗ. Тому наразі зупинимося на одному, на наш погляд, найбільш актуальному питанні – про-блемі виховання учнів на уроках української літератури та мови засобами літературного краєзнавства. Актуальність цього питання зумовлена двома факторами. По-перше, увага вчителів-предметників першочергово зосереджена на представленні школярам навчального мате-ріалу, на його успішному засвоєнні; відповід-но, виховний потенціал уроку займає друго-рядну позицію. По-друге, за навчальними 
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програмами з української літератури матері-ал з літературного краєзнавства залишається завжди обділений увагою, хоча є вагомим у формуванні особистості школяра. Ураховуючи вищезазначене, ставимо пе-ред собою мету розкрити закони самооргані-зації виховного процесу учнівської молоді за-собами літературного краєзнавства на уроках української літератури та мови. Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію на-ступних завдань: розкрити можливості мак-симального використання дидактичного ма-теріалу з літературного краєзнавства на уро-ках української літератури та мови; з’ясувати виховний потенціал творчого доробку пись-менників рідного краю (зокрема, Миколаїв-щини), з урахуванням нормативної бази вихо-вної роботи в ЗНЗ; пояснити процеси самоор-ганізації виховного впливу в процесі викорис-тання засобів літературного краєзнавства на уроках української мови та літератури. Мета освітньої галузі «Мови і літератури» Державного стандарту базової та повної зага-льної середньої освіти тісно переплітається з метою виховання учнівської молоді, визначе-ною Основними орієнтирами виховання учнів 1–11 класів ЗНЗ. Вона є визначальним чинни-ком у формуванні змісту державних навчаль-них програм з української мови та літератури для 5–9 класів з українською мовою навчання. Найлегший спосіб доторкнутися до враз-ливої душі вихованця – розпочати розмову про найрідніше та найближче. Саме тому в курс шкільної програми з української літера-тури було включено рубрику «Література рі-дного краю». Літературна спадщина рідного краю має могутній виховний потенціал у фо-рмуванні національно-патріотичних почут-тів, морально-естетичних цінностей, гуманіс-тичного світогляду в особистості школяра.  Скажімо, під час вивчення українських історичних пісень та дум учням 8 класів Пер-вомайських шкіл Миколаївської області ціка-во буде ознайомитись зі змістом історичних народних пісень «Ой над Бугом, над рікою», «Ой понад річкою, понад Сінюхою», оскільки простір, у якому відбуваються події, знайо-мий читачам, що сприятиме не тільки легко-му засвоєнню тематики історичних пісень та дум, але й формуванню патріотичних почут-тів, громадянської позиції. Так само під час вивчення поняття літературної казки та зна-

йомства з творами І. Франка «Фарбований Лис» та В. Королева-Старого «Хуха-Мохо-винка» учням 5 класу на Миколаївщині буде цікаво познайомитися зі змістом сучасної лі-тературної казки «Вибрики Діда Яга» Віри Марущак – письменниці рідного краю. Фабу-ла казки максимально відтворює спосіб існу-вання сучасного суспільства, а ідейно-тематичний зміст твору сприятиме усвідом-ленню учнями недоліків надмірного зацікав-лення комп’ютерною технікою. Таким чином, регіональна література сприятиме форму-ванню ціннісного ставлення до праці та до осіб, що проживають на території малої бать-ківщини. Національно-патріотичні почуття засобами літературного краєзнавства, гід-ність за свою рідну землю будуть формувати-ся й в учнів 9 класів, якщо при вивченні твор-чої спадщини Тараса Шевченка звернути ува-гу школярів на вияві територіальних ознак Миколаївщини в канві історичних творів Ко-бзаря. Так само з метою формування цінніс-ного ставлення особистості школяра до суспі-льства й держави доцільно звернути увагу на наслідуванні творчої манери письма Т. Шев-ченка письменниками-сучасниками Миколаї-вщини, згадуючи зокрема М. Аркаса. Звідси випливає, що вивчення художньої спадщини письменників-земляків першочер-гово розширює кругозір вихованців щодо іс-торії рідного краю, його духовного багатства, виховує патріотичні почуття, прищеплюючи любов до землі, на якій народився, формуючи усвідомлення себе як члена окремих спільно-ти, етносу, нації. Разом з тим, ця література представляє потужний гуманістичний потен-ціал, розвиваючи людяність, працелюбство, бережливе ставлення до природних та мате-ріальних надбань людства.  Схематично синергію компонентів вихо-вання та навчання в освітній діяльності педа-гогів представлено нижче. Виховний вплив ре-гіональної літератури на особистість школяра за першими трьома компонентами здійснюєть-ся через змістову площину художніх текстів; за четвертим та п’ятим компонентами шляхом загальних знань про літературу рідного краю та її представників; за останнім компонентом досягається внаслідок усвідомлення себе як невід’ємного представника тієї людської спіль-ноти, до якої також належать письменники-земляки. За словами В. Шуляра, однією із засад 
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синергетичної парадигми, важливої для сучас-ного уроку літератури, виступає «опти-мізування діалогу культури і діалогу освітніх систем, що будуть враховані для змістової і процесуальної складової занять» [6, 21]. Відповідно, використання регіональної літератури – один зі шляхів втілення емоційно-ціннісної змістової лінії освітньої галузі «Мова і література», оскільки спрямований на форму-вання світогляду, національної свідомості, мо-ральних якостей та громадянської позиції. Джерела літературного краєзнавства – важливий засіб естетичного виховання шко-лярів. Якщо дотримуватися принципів систе-мності та послідовності у використанні твор-чого доробку письменників-земляків, то мо-жна прищеплювати учням ціннісне ставлен-ня до культури, мистецтва, до людей та їх-ньої праці. Адже саме це передбачено держав-ною програмою з української літератури для 5–9 класів ЗНЗ: «Виховання шанобливого ста-влення до митців свого краю як до особливо обдарованих людей, співців рідної землі» [5]. Складність реалізації цього завдання полягає в кількості годин, виділених на вивчення лі-тератури рідного краю. Тільки за умови креа-тивного підходу, ретельно продуманого вве-дення в календарно-тематичне планування з 

української літератури наданих чотирьох го-дин на рік цієї рубрики можна забезпечити дотримання емоційно-ціннісної та літературо-знавчої змістових ліній літературного компо-нента Держстандарту. На нашу думку, дидак-тичний матеріал з літературного краєзнавства доцільно використовувати при вивченні про-грамового матеріалу шляхом використання різноманітних методів та прийомів роботи (стислих учнівських повідомлень, коментарів учителя, короткотривалих прослуховувань аудіозаписів з подальшим їх аналізом тощо); безпосередньо для 2 уроків з літератури рід-ного краю слід обирати різний тип і структуру уроків. Скажімо, настановно-мотиваційний урок літератури та урок вивчення художнього твору, за типологією В. Шуляра. Виправданим також будуть нетрадиційні форми уроків, зок-рема урок-зустріч з письменником. Спілкуван-ня з творчою особистістю сприятиме глибшо-му розумінню особливостей його світосприй-няття, наблизить вихованців до світу мистецт-ва, розвиватиме бажання до самореалізації та самовдосконалення. Планування й досягнення виховної мети передбачені й на уроках української мови. Відповідно до Державного стандарту 2011 року, мовний компонент освітньої галузі 
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«Мова і література» містить чотири змістові лінії, серед яких соціокультурна сприяє фор-муванню соціокультурної компетентності. На наш погляд, ця змістова лінія тісно перепле-тена з емоційно-ціннісною змістовою лінією літературного компонента та метою, визна-ченою Основними орієнтирами виховання учнів 1–11 класів ЗНЗ. Когерентність цих но-рмативних документів у здійсненні навчаль-но-виховного процесу підтверджує доціль-ність застосування синергетичних знань у розкритті методики викладання української мови та літератури із залученням засобів лі-тературного краєзнавства. Закони синергетики також виявляються у відкритості та нелінійності змістового на-повнення соціокультурної змістової лінії. Во-но забезпечується добором соціокультурних відомостей освітніх галузей «Мова і літерату-ра», «Суспільствознавство», «Мистецтво» то-що, що, у свою чергу, дозволяє всебічно вико-ристовувати засоби літературного краєзнавс-тва на уроках української мови. Ще одним сприятливим фактором для цього виступає довільний спосіб реалізації цієї змістової лі-нії, (окремих годин для її втілення в навчаль-ний процес не передбачено).  Аналіз орієнтовного змісту навчального матеріалу соціокультурної змістової лінії в програмі української мови для загальноосвіт-ніх навчальних закладів з українською мо-вою навчання для учнів 5–9 класів засвідчує, що доречно використовувати засоби літера-турного краєзнавства при вивченні таких сфер відношень: «Я і Батьківщина», «Я і мис-тецтво», «Я і ми», «Я як особистість». Наприклад, для використання засобів літе-ратурного краєзнавства актуальною буде тема «Покликання людини творче, самобутнє світо-бачення кожної особистості, реалізація її твор-чого потенціалу. Видатні українці» зі сфери «Я як особистість». У якості дидактичного матері-алу на уроках розвитку зв’язного мовлення в 5 класі при вивченні теми «Робота з книжкою: способи виділення частин змісту в тексті» мож-на використати інформацію про одного чи кі-лькох з письменників-земляків, що сприятиме формуванню ціннісного ставлення до особис-тості, до культури та мистецтва.  Інформацію про видатних письменників Миколаївщини можна представити під час вивчення мовних тем, зокрема «Написання 

іменників із великої літери й у лапках» (5-й кл.) та «Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові» (6-й кл.). Виховувати інтерес до мистецтва й культури, тонке чуття українського слова в учнів 6 кла-су можна при вивченні мовної теми «Групи слів за вживанням», використовуючи в якості дидактичного матеріалу художні твори відо-мого на Миколаївщині й поза її межами пое-та, сатирика й гумориста Павла Глазового. Разом з тим буде реалізована передбачена соціокультурною змістовою лінією сфера від-ношень «Я і національна культура» в одній із запропонованих тем – «Гумористична й сати-рична творчість українських письменників». Для аудіювання або написання доклад-них переказів художніх текстів розповідного характеру з елементами опису чи роздуму на уроках української мови в 5-ому класів доре-чно буде використати оповідання та казки Віри Марущак, зміст яких співвідноситься зі сферою відношень «Я і ти (члени родини, друзі, товариші)» та сприяє формуванню цін-нісного ставлення до сім’ї, родини, людей. Такий самий виховний потенціал властивий поезіям «Колискова», «Моїй мамі» Іщенко Світлани – поетеси Миколаївщини. Ознайо-мити учнів 5-го класу із цими текстами мож-на на уроках розвитку зв’язного мовлення під час засвоєння навичок виразного читання вголос.  Прищеплення почуття любові до рідної землі, виховання поваги до історичного ми-нулого рідної держави шляхом використання засобів літературного краєзнавства в учнів 8 класу можливе, наприклад, при використанні поетичного доробку Бориса Мозолевського (зокрема творів «Дорогою стріли», «Степ», «Дума про степ») під час вивчення теми «Звертання. Поширені й непоширені. Ритори-чне звертання». Використання зазначеного дидактичного матеріалу забезпечить дотри-мання міжпредметних зв’язків на уроці, а та-кож реалізацію соціокультурної змістової лі-нії у сфері відношень «Я і Батьківщина», зок-рема в темі «Любов до природи». Поза нашою увагою залишилися художні твори письменників-земляків на історичну тематику, які доречно розглянути з учнями  8–9, 10–11 класів. Корисно знати учням і про творчі спроби пера їхніх однокласників чи учнів з їхньої школи. У програмі з української 

Світлана КРИВОРУЧЕНКО Виховання учнів на уроках української мови та літератури засобами літературного краєзнавства 



229 №  3  ( 5 8 ) ,  в е р е с е н ь  2 0 1 7  

літератури цей пізнавальний матеріал запро-поновано розглядати саме в рубриці «Література рідного краю», його також мож-на використовувати відповідно до орієнтов-ної теми «Світ моїх захоплень» соціокультур-ної змістової лінії. З погляду синергетики, усе надбання літературного краєзнавства може-мо розглядати як дидактичну систему, що складається з неоднорідних різнорівневих елементів, використання яких детерміноване світобаченням учителя, його творчим підхо-дом до уроку, готовністю вихованців до їх сприйняття та осмислення. Відповідно, одні й ті самі засоби літературного краєзнавства по-різному будуть використовуватися на уроках української мови та літератури різни-ми педагогами або одним учителем-словесником у різних класах однієї паралелі. Основним упорядником вибору необхідного джерела з літературного доробку письменни-ків-краян будуть виступати нормативні доку-

менти, що визначають характер здійснення освітніх послуг.  Багата спадщина письменників рідного краю представляє безцінне джерело для фор-мування в учнів ЗНЗ рис, властивих духовній культурі українського народу. Безперечно, що 4 годин на рік літератури рідного краю та по-одинокого використання дидактичного мате-ріалу з літературного краєзнавства недостат-ньо для розкриття значущості цих джерел в становленні особистості школяра як націона-льно свідомого громадянина. Тому вважаємо доцільним також використовувати доробок письменників-земляків під час загальношкі-льних, міських чи обласних заходів національ-но-патріотичного змісту. Взаємозв’язок форм і видів роботи вчителів-словесників, педаго-гів-організаторів, бібліотекарів із застосуван-ням джерел літературного краєзнавства з ме-тою виховного впливу на особистість школя-ра можна представити так: 

Отже, виховання учнів засобами літера-турного краєзнавства на уроках мови та літе-ратури цілком виправдане, оскільки художнє слово письменників рідного краю найближче й найрідніше для душі школярів. Викорис-тання дидактичних матеріалів з літературної спадщини земляків сприяє формуванню  патріотичних почуттів, прищепленню мора-льних цінностей українського народу, самоі-дентифікації учнів. Така методика викладан-

ня детермінована змістом нормативних  документів, що регламентують освітню дія-льність у ЗНЗ, а також узгодженістю їхніх змі-стових ліній. Успіх виховання учнів засобами літературного краєзнавства буде забезпече-ний, якщо вчитель-словесник разом з  інші учасниками навчально-виховного про-цесу будуть дотримуватися основних синер-гетичних принципів у своїх педагогічній  діяльності. 
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Криворученко С. Воспитание учеников на уроках украинского языка и литературы 

средствами литературного краеведения 
В статье процесс воспитания личности школьника раскрыт как сложная синергетическая сис-

тема, самоорганизация которой возможна только при учете функциональности всех ее состав-
ляющих. Применение средств литературного краеведения на уроках украинского языка и литера-
туры – одно из условий обеспечения ценностного отношения личности школьника к духовной куль-
туре родного народа, формирование национально-патриотических чувств. В исследовании указано 
на существенности соблюдения системного характера в использовании источников литературно-
го краеведения, приведены примеры возможных способов репрезентации этих материалов на уро-
ках украинского языка и литературы, в зависимости от типа и формы проведения занятия. 

Ключевые  слова :  воспитание, синергетические принципы воспитания, источники литера-
турного краеведения, литература родного края, средства литературного краеведения, уроки ук-
раинского языка и литературы, национально-патриотические чувства. 

 
Kryvoruchenko S. Education of pupils at lessons of Ukrainian and literature by facilities litera-

ture study of a particular region 
The article devoted to the problem of education of spiritually rich, nationally conscious personality of 

pupil. The process of education of pupils is considered as synergistic complex system, self-organization 
which is possible only when accounting functionality of all its components, which are in close contact. In 
educating pupils as the true citizens of the state important role have sources of literature native land. The 
use their as of didactic material in lessons of Ukrainian language and literature is one of the conditions for-
mation spiritual culture of the native people and national patriotism of pupils. The article describes possible 
ways of presenting these materials at the lessons of Ukrainian language and literature, depending on the 
type and form of lessons, according to regulatory documents, which determine the educational process in 
school. In article indicated the importance of adherence to the systemic nature of use of literary sources of a 
particular region. It is about the use of these materials not only at the lessons of Ukrainian language and 
literature, but in the extracurricular activities during the school groups, contests and more. 

Key  words: the education of pupils, the lessons of Ukrainian language and literature, the synergistic 
complex system, the national patriotism, the literature native land, the literary sources of a particular re-
gion, the true citizens of the state, the didactic material, the regulatory documents. Стаття надійшла до редколегії 15.05.2017  
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IMPLEMENTATION NEW PEDAGOGICAL  
TECHNOLOGIES IN TRAINING PEDAGOGUE  

OF MODERN SCHOOL IN POLAND AND UKRAINE  
The article presents the humanization and democratization of the educational process of vocational 

and educational training teachers Ukraine, implementation of new educational technologies, finding the 
most optimal conceptual approaches to the development of national pedagogy cause growth of scientific 
and practical interest to study the experience of secondary and higher education, including the Republic of 
Poland. European requirements for teacher training, the quality of their professional qualifications and 
competencies, professional development of teachers – is the most pressing issue of training teachers in 
Europe. Polish scientists actively working on finding optimal ways of improving training of primary school 
teachers in higher education. The most important industrial and educational and developmental functions 
performed by primary school teacher in the Ukraine, is a professional and personal self-help that improve 
the professional competence and pedagogical skills through personal and professional self-development, 
creating conditions for self-development and self-disclosure by the child self-development technologies and 
techniques. 

Key  words:  teacher training, universities, schools, Poland, Ukraine. Nowadays, there is an intensive search for the most appropriate contents and structure of voca-tional and educational training of teachers in dif-ferent European countries. Radical changes, which the history education in Ukraine is now experienc-ing, require the review of the number of issues concerning the role of historical, psychological and pedagogical disciplines in higher education institutions which train future teachers [1]. The reform of education and training of teachers in Poland has been researched by many scientists, among them G. Kviatkovska, C. Kupi-syevich, C. Pan, S. Levovitski, K. Deneka, M. Szymanski, J. Rutkoviak and others.One can-not but mention the results of research work of Ukrainian scientists who are actively engaged in the problem of future teachers training: V. I. Bondar, A. J. Kapskey, O. V. Moroz, O. V. Kyrychuk O. Ya. Savchenko. European requirements for teacher training, the quality of their professional qualifications and competencies, professional development of teachers – is the most pressing issue of training teachers in Europe. It is very difficult to create a universal, while effective for different countries, model of modern teacher and identify a set of 

necessary professional qualifications, skills and competencies, especially in dynamic changes in different spheres of social and cultural life of European society. The discussions on these is-sues provoked the research aimed at defining a set of professional skills necessary for the effec-tive operation of Polish primary school teachers under the conditions of today's European inte-gration and education reform, specifying condi-tions of their professional development. Polish scientists are actively working on finding the most acceptable ways of improving training of primary school teachers in higher education. One of the ways for Polish research-ers is the improvement of teacher education in shaping the professional competence of primary school teachers, giving preference to the most efficient implementation concepts and models of training teaching staff in the modern world. Ukraine needs intensive development of the process of informatization of education. For na-tional education it is urgent to introduce the learning process of secondary and higher educa-tion new multimedia technologies, which are indispensable for scientific and technological progress. As one can see, training of primary 
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school teachers by means of multimedia tech-nologies is rather a pressing issue. It should be noted that Poland is ahead of Ukraine in many ways as for successful solution to this problem. In connection with the European orientation of Ukraine in general and access to the European labor market in particular, the level of competi-tiveness of domestic higher education requires a more demanding attitude towards them, and this, in turn, leads to a deeper analysis of trends in European and global education. Under the provisions of the Bologna Process, the main di-rections to renovate the education are the qual-ity of education, confidence building between business education, compliance with European labor market mobility, increased social status and professionalism of educators , strengthening their state and public support. Therefore, special attention is paid to the professionalism of pri-mary school educator: his professional knowl-edge, skills, teaching culture, personal and pro-fessional development and self-development. The most important industrial, educational and developmental functions performed by pri-mary school teacher in Ukraine are a profes-sional and personal self-improvement that is development of professional competence and pedagogical skills through personal and profes-sional self- improvement; creating conditions for self-development and self-disclosure of the child with the help of self-developing technologies and techniques. The readiness of future primary school teacher in Ukraine is based on the psychological, pedagogical and subject training, which involves, first of all, formation of personality traits of fu-ture teachers. According to N. Kozakova, an important part of training of primary school teachers is pedagogi-cal practice which aims, on the one hand, at the consolidation and implementation under special circumstances of the subject knowledge acquired by the students, also psychological, pedagogical and methodological knowledge and skills needed for future professional activities at school, on the other hand – at creative development and self-development of future teachers, forming his pro-fessionally significant qualities and commitment to innovative teaching activities [2]. L. Khomych singled out the factors that will contribute to the improvement of training pri-mary school teachers, namely: 

– Socio-economic, which are associated with changes in social consciousness and the emergence of new values in society, that means that most attention is paid to self-development, self-upbringing and self-education of future specialists; 
– Practical, caused by socio-economic changes in our country and the emergence of new types of educational institutions. The latter need a teacher with a holistic view of professional activities. Therefore, future teachers must learn to act independ-ently, learn the process of psycho-pedagogical training of special abilities and skills of interaction and communication; 
– Theoretical factors arising not only from socio-economic, but also from practical changes in the development of education. In this regard, most of the educational insti-tutions of Ukraine include integrated courses of psychological and educational research into the curriculum, and on this basis they organize the formation of profes-sionally important qualities of future teach-ers, their professional identity and behav-ior, as well as contribute to the develop-ment of individuality of future primary school teacher [3]. Professional activities of a modern teacher require a number of different capacities, among which the creative activity and innovation are of great importance. Modern education aims at changing the current educational practice and bringing it to public use. The transformations, taking place in modern society, change its expec-tations towards school. The basis of the modern model of future teachers is the idea that in the European dimen-sion a teacher must be creative, aimed at search-ing, initiative, active, open to innovation, should be a partner in a dialogue with the student. Issues of teachers’ self-assessment of their attitude towards innovation and creativity were also analyzed in the research. The results show that respondents largely differ by their creativity and ability to creative work. Mainly, the under-standing of the phrase «a creative, open to change teacher» by different educators was investigated. In the Polish scientific literature one can find a description of the phenomenon many-faceted studies of teacher and his profession. The re-search is being conducted, preferably within pedevtology – science about the teacher. How-ever, the research, its analysis are the key as-
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pects of teacher’s work and are only marginally related to the professional activities of teachers at different steps of the educational process, par-ticularly in preschools and elementary schools. Theoretical training teachers of the modern school provides its successful practice. Practical commitment is evident in the external (subject) skills. These include organizational and commu-nication skills. In their turn, these skills are com-prehensive, universal and basically involve for-mation of a number of other skills, such as classi-fication, mobilization skills, information skills, developing skills, interpretation. Together with the given it is very important to possess different teaching techniques, own the ability to empathy, flexibility and dynamism. The entire range of theoretical and practical commitment to the profession of the teacher is the basis of his various professional competence that is the system. Model of contemporary teachers of elemen-tary schools, including teacher professiogram (job description), also includes starting, basic and specific competences. Having noted the range of necessary competences for teachers of the modern school, we emphasize that with sub-ject competency (which is part of the pedagogi-cal skills), teachers should have pragmatic com-petencies to ensure quality and efficiency of the organization and planning of the educational process according to the peculiarities of child's development. While working with a young child creative competence is particularly important. At the same time, work in an elementary school also requires a broad range of competences in the field of cooperation not only with the pupil, but also with his family, with special institutions of society that is widely understood. In the kin-dergarten and elementary school a child ac-quires basic language, subject and generic skills, begin to learn foreign languages and so forth. He knows a lot. Along with him there must be a teacher who is capable to help and explain in any situation, teach a child to act in a certain way, including the use of a computer. Younger pupils do not always know how to build properly the relationships with classmates, teachers, and other environments. His language and system of communication is not formed. In this regard, the teacher must know the principles and condition-ality of proper communication techniques, know 

nonverbal communication, possess a good com-mand of speech culture. The model structure of the modern school teacher involves together with the basic compe-tencies, needed to the teacher of any specializa-tion, a number of specific competencies that pro-vide quality training and education of children. The list of competencies and skills that charac-terize teachers, one should point out also tuto-rial abilities that are especially important in the work with a small child, who grows dependent and often dependent from adult. European requirements for the training of teachers, the quality of their professional qualifi-cations and competencies, professional develop-ment of teachers – are the most urgent issues of teacher training in Europe. It is very difficult to create a universal, while effective for different countries, model of modern teachers and iden-tify a set of necessary professional qualifications, skills and competencies, especially in dynamic changes in different spheres of social and cul-tural life of European society. These factors, dis-cussions on this issue led to the beginning of the search and identifying a set of professional skills necessary for the effective operation of Polish teachers in today's European integration and education reform, specifying conditions of their professional development. A modern teacher is showing pupils the ex-perience modern ways of mastering knowledge, teaching methods and use of knowledge and be-comes rather an organizer of the learning proc-ess than a bearer of knowledge. Both in Poland and in other European coun-tries and in the world the psychological trend in research of teacher’s profession has deep tradi-tions [4]. The first studies on the teacher (XIX and XX centuries), focused on finding the theo-retical model of an ideal teacher. A new dimension of educational functions and tasks is presented by Shempruh J. [5]. Au-thor also includes the care for the cognitive ca-pabilities of pupils, the development of their creative thinking, public patience, critical think-ing and learning different ways of behavior in dif-ficult situations. A modern school introduced new pedagogical functions for teachers related to their promotion through the ranks. These include: men-tor to novice teachers (teacher – trainee), whose mission is to provide professional assistance to 
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novice teachers; guidance of subject group/ asso-ciation, the organization of the association and providing consultations; guidance of a group of kindergarteners, organizing some form of devel-oping pedagogical competencies according to the priorities of the school and the like. Current tasks assigned to the teacher, re-lated to the reform of the Polish education, imply that: 
– education and training should be an inte-gral part of the school; 
– such important elements as the transfer-ence of information, the development of skills and competencies, upbringing should be proportionally combined in schooling; 
– a pupil is in the centre of school work. In this regard, the most important has to be his development, not curricular require-ments of individual subjects; 
– the school system, especially at the primary level should have integrative nature, that integrate different areas of knowledge; 
– the school system should be homogeneous in nature, which is guaranteed be the state; this task is realized in granting autonomy to the school community: its director, teachers, parents and pupils; 
– The school environment should create con-ditions for efficient cooperation of the teaching staff, ensure the educational con-ditions of the ideas and principles of devel-opmental education. The training of teachers, according to  V. Okon’ [7], is characterized by the following fea-tures: 
– implementation of educational work by people with different levels of qualifications (higher education and vocational training). Candidates for the post of teachers often choose this profession by chance without an appropriate system of incentive, the result of failed exams to a different direction. Lack of professional identification is often a bar-rier to the development of relevant skills and professionalism of a man; 
– schools often do not have good scientific and didactic base, professorial staff, rele-vant program; 
– institutions that train primary school teachers often use ineffective methods and means of work, which do not correspond to modern requirements, needs and expecta-tions of pupils. In universities the principle of treating students as subjects of study with their independence, enhancing their 

intellectual and creative potential of the relationship is often not honored; 
– Pedagogy and Psychology are seen as a branch of instrumental knowledge, sepa-rately from the cultural and social context. In this regard, the author emphasizes the need for modification of the existing model of teacher training. V. Okon’ thus formulates the directions of proposed changes: making changes in the structure of training teachers, especially the selection of university teachers, appropriate selection of applicants for pedagogic institutions; training future teachers, based on the current corresponding to the appearance of Polish schools and educational reality, changing pro-grams; providing institutions, teachers engaged in teaching with relevant research and experi-mental schools; collaboration with educational, cultural and other institutions interested in the appropriate level of qualifications of teachers. One of the areas of training of primary school teachers is forming their technological competencies. In particular, L. Makarenko con-siders computer literacy as an element of train-ing future elementary school teachers. The re-search, performed by L. Petukhova, is the first to give the scientifically grounded theoretical and methodological and conceptual bases of forma-tion of technological competencies of primary school teachers in higher education; it intro-duced into scientific use the term «threesub-jective didactics» as a modern model of educa-tion, the essence and structure of the phenome-non «technological competence of future teach-ers of elementary school». It is shown that the formation of technological competence of future teachers of primary school is effective under the condition of creating the information and com-munication teaching environment as an equal partner in the educational process. The essential characteristics of information-communication educational environment were found out. A di-dactic model of definite phenomenon on the ma-terial of the course «History of Pedagogics», based on the integration of the traditional infor-mation and communication forms and methods of teaching was introduced. The research defined organizational and pedagogical conditions (adaptation of the content of training of primary school teachers in accordance with modern re-quirements, efficient combination of traditional 
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and computer technology education and promo-tion of educational activity of students; enhancing motivation and interest of students to acquire knowledge; the formation of professional skills through the development of creative thinking of students; involving them in productive research; the use of hypertext, multimedia and distance learning as a platform of building a modern com-puter-oriented teacher training system; taking into account the characteristics and aspirations of students focused on individual education pro-grams; systematic and operational control and correction of student learning outcomes), evalua-tion criteria (amount of knowledge, practical skills, formation of motivation, reflection), com-ponents (motivation , semantic, procedural and active, reflexive) technological competencies of primary school teachers and the level of their for-mation (starter, basic, standardized, reproductive and research, productive) and also varieties of technological competencies (technological – col-lecting, technological – converting, technologi-cal – saving , technological – networking, techno-logical – presenting) [8]. 

Technological training of primary school teachers in the light of humanistic paradigm is to build humanistic orientation of educational ac-tivities. By the humanistic orientation we mean the unity of motivational values of an individual, based on the attitude to a man as to the highest value. Such orientation determines, stimulates all types and forms of relationships of the par-ticipants of educational process, the contents of the teacher’s activity. Humanistic orientation of future primary school teacher is defined as a professional capacity, which is the basis of devel-oping in children respect for others, responsibil-ity, care, doing good. The level of readiness of a teacher is re-vealed in the ability to structure their plan of actions, to guide the activities of students, suit-ability to apply the methods of training and edu-cation under certain circumstances, the ability to control the behavior and activity of students to find and contact the right tone in relations with them, the ability to make decisions instantly and find the most effective means of pedagogical in-fluence on them. 
References 1. Pasichnyk V. R. The training system a teacher of history in Poland (80–90 s XX century): dissertation for obtaining sci-ences. Degree Candidate ped.science: 13.00.04 — Theory and Methodology of Professional Education / Pasichnyk Volo-dymyr Romanovych. — Kyiv, 2001. — 20 s. 2. Handabura O. V. Features of vocational and pedagogical training future teachers of elementary school / O. V. Gand-abura. — URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pfto/2010_9/files/pd910_51.pdf. 3. Khomych L. O. Vocational-pedagogical preparation of elementary school teachers / L. O. Khomych. — K. : Master-S,  1998. — 199 p. 4. Pevtsova E. A. Professionalism of the teacher: facets of mastery: The personal-oriented educational concept requires the teacher to reflect the means of his own activity // Teacher. -2000. — No. 6. — P. 78—80.  5. Szempruch J. Nauczyciel w zmieniającej się szkole. Funkcionjoni i rozwój zawodowy. — Rzeszów: Fosze, 2001. — 194 s. 6. Pedagogy. Tom II / red Z. Kwieciński, B. Śliwerski / Warszawa: PWN, 2003. — S. 98—122. 7. Okoń W. Rzecz on the education of the scientist. — Warszawa: WSiP, 1991 — 242 s. 8. Telichko N. V. Analysis the directions of preparation future teachers of elementary school. — URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpnapv_ppn/2012_63/12tnvyps.pdf. 

 

Кучай О. Впровадження нових педагогічних технологій у підготовці педагога сучасної 
школи в Польщі та Україні 

У статті розглядається гуманізація і демократизація навчально-виховного процесу професій-
но-педагогічної підготовки вчителів України, впровадження нових педагогічних технологій, пошук 
найбільш оптимальних концептуальних підходів до розвитку національної педагогіки зумовлюють 
зростання наукового і практичного інтересу до вивчення досвіду загальноосвітньої та вищої шко-
ли, зокрема, Республіки Польщі. Європейські вимоги до підготовки вчителів, якості їх професійних 
кваліфікацій і компетенцій, професійне вдосконалення педагогів – це найбільш актуальні питання 
професійної підготовки учителів в Європі. Польські вчені активно працюють над пошуком опти-
мальних шляхів удосконалення системи підготовки вчителів початкових класів у вищих навчаль-
них закладах. Найбільш важливими виробничими та навчально-розвивальними функціями, які ви-
конує вчитель початкових класів в Україні, є професійно-особистісне самовдосконалення, тобто 
підвищення рівня професійної компетентності, педагогічної майстерності через особистісний і 
професійний саморозвиток; створення умов для саморозвитку та саморозкриття дитини за до-
помогою саморозвивальних технологій і методик. 

Ключові  слова :  підготовка вчителів, університети, школи, Польща, Україна. Стаття надійшла до редколегії 10.09.2017 
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FEATURES OF THE EDUCATION SYSTEM  
IN JAPAN AND UKRAINE 

 
The article presents a comparative analysis, found similarities and differences in the development of 

student learning and teacher training at universities in Japan and Ukraine . The origins of Japanese eco-
nomic miracle are particularly suited to the training and education of the younger generation, combining 
western trends with the traditional humanistic educational principles. The Japanese education system , like 
Ukrainian , has undergone transformation towards humanistic many difficulties due to historical conditions 
and characteristics of the national mentality . Comparative analysis of the education system in Japan and 
Ukraine showed similar approaches in the educational process in schools: the structure of schools (primary, 
basic, senior), the operation of private schools, although there is a difference in the period of training; the 
use of credit- modular technology that promotes democratization of education; organizational forms of the 
educational process for the preparation of teachers (lectures, seminars, practical and so on.); Graduate 
School offers training both competition and on contract basis in government educational institutions; there 
are private educational universities. 

Keywords:  students, school, teacher, Japan, Ukraine. The strategy of Ukraine is aimed at develop-ing the national education system and its adapta-tion to a market economy, transformation and integration into the European and world educa-tional community. Therefore, as I. Gryschenko remarks the experience of developed countries in the modernization of education systems would be of primary importance for Ukrainian education system. We are interested in the de-velopment of the education system in Japan [1]. The aim of the article is to provide compara-tive analysis and to identify similarities and dif-ferences in the development of student learning and teacher training at universities in Japan and Ukraine. The problem of upbringing and education of children and youth in Ukraine and Japan was the subject of analysis for many educators and psy-chologists in different historical periods: I. Gry-schenko, V.Yelmanova, O. Zheleznyak, S. Koret-ska, G. Kochkina, G. Mykaberydze, A. Ozerska, T. Pavlova, N. Pazyura, T. Sverdlova and others. 

Japanese education is unique and very pecu-liar phenomenon. Due to the unique historical and geographical conditions (insular position of the state, alternating periods of political open-ness and isolation, alternating influences of East-ern and Western culture), Japan gained special ability to accumulate the best achievements of other countries, to adapt them to their own con-ditions and to apply them in their own «Japan-like» form, that is in combination with their own cultural traditions [2, 117]. The origins of Japanese economic miracle lie mostly in a special attitude to teaching and up-bringing of the younger generation, which com-bines western trends with the traditional hu-manistic educational principles [3, 5]. Despite a thorough study, some aspects of this issue, mainly identifying similar and differ-ent features in the development of student learn-ing at school and teacher training needs further reflection. Based on the analysis of scientific literature we defined and pointed out the specific features 
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of the educational system in schools and univer-sities of Japan and Ukraine. The comparative analysis of the education system in Japan and Ukraine showed similar ap-proaches in the educational process in schools: 
– The structure of schools (primary, basic , senior), the operation of private schools, although there is a difference in the period of study; 
– The use of credit- modular technology that promotes democratization of education; organizational forms of educational proc-ess in teacher training (lectures, seminars, workshops etc.). 
– Higher educational establishments offer training both on a competitive and on a contract basis in state educational institu-tions; there are also private pedagogical higher educational institutions. In the 20–70s years of XX century Japanese educators got interested in Soviet education and found many similarities: class- lesson system, mandatory attendance, the number of pupils within a form (about 40 pupils), examinations, centralized school management, teacher – the center of the educational process, the lack of dif-ferentiation due to one’s abilities. But the Soviet theory and learning experience inspired the Japanese to import those things which do not contradict their national educational traditions. Especially popular are the works of the Soviet educator, humanist V. Sukhomlynsky, they got really inspired by his ideas, celebration of beauty, ability to find flowers, leaves, butterfly special facets and educate students in the aes-thetic and ethical preferences and values de-velop their emotional sphere , because the Japa-nese appreciate the respect to human rights, re-spect for parents, caring for nature [3, 128–129]. We note as a positive fact that in Japan ex-perience of other countries is extensively stud-ied. Particular attention is drawn to the fact that new, borrowed from other countries, is used in experimental schools (carried out practical re-search on increasing activity and motivation of students). On the basis of the American experience, using new forms and methods of training, fo-cused on detailed observation of individual achievements of each student to meet their indi-vidual needs, adapting to the conditions of the education system [3, 188]. 

Studying the problem of building Ukrainian school, Ukrainian scientists S. Goncharenko , Yu. Maliovanyy consider it necessary to implement personalization in the learning process [5]. An important part of training primary school teacher is the consideration of problems of train-ing and education of students. As Davydov noted, in 1992 the Ministry of Education of Japan has introduced an improved curriculum in all grades of primary school [6, 39]. In legislative materials of the Ministry of Education the main improve-ments over which teachers have to work and developed guidelines for them are formulated. In particular: 
– Child rearing should be directed to the for-mation of such qualities: skill introspection behavior, thoughts, capacity for independ-ent decisions, etc.; 
– To provide children the necessary knowl-edge, facilitating the manifestation of their identity, and differentiation programs of artistic inclinations, desires to educate themselves; 
– The main form of training – organizing group activities for each student aware of their role; 
– Teaching children – to perceive problems of their own and of others; 
– Increasing interest in children to the cul-ture and traditions of the native country and the culture of other countries [7, 30]. We believe that the introduction of an inte-grated course which, as noted by T. Sverdlova [3, 173] promotes the use of original ideas in each school to implement teaching methods that promote the development of students' thinking and ability to solve problem situations plays an important role in the future, because at the les-sons of integrated course, different skills that will be useful in job search. Through moral education, the school takes into account random factors with which children face every day, such as the Internet. In this case, the teacher has to predict the nature of their ac-tions to neutralize or enhance it for educational purposes. This problem concerns educators in Japan, and Ukraine, as the content of information sites, without depriving their value as an impor-tant source of information, is often aggressive and broadcast communication culture and moral values far from those instilled in Japanese and Ukrainian schools where educational work  
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efficiency gradually decreases. It should be added that in modern Japanese culture in the information space of the Internet is a collision of cultural values, which leads to loosening and blurring of national culture, and as a result to distortions in moral education [8, 139–140]. Researcher G. Mikaberidze notes such simi-lar symptoms, both in Japan and Ukraine a pupil spent at least 2 hours on homework [9, 87] I. Gryschenko said that time of teaching in all uni-versities in Japan is standardized. Basic Course of Teachers Higher Education lasts for 4 years in all major areas of study and specialties. A bache-lor's degree after the basic course is awarded – Gakushi. Graduates who showed the ability to research, can continue their studies for the mas-ter's degree (Shushi). It lasts 2 years. Degree of Doctor of Philosophy (Hakushi) provides 3 years doctoral studies for those with a master's degree and at least 5 years for a bachelor [1]. For stan-dardization of the structure and course of study at universities in Japan for the preparation of teachers one can note their similarity to the structure in Ukraine. The comparative analysis revealed features of the education of children and youth in Japan. In particular, preference is given to primary school moral education and organizing extracur-ricular activities. The tradition of priority role of education is supported by family. The school curriculum includes three types of learning activities: academic subjects, moral education and extracurricular activities. It should be noted that the decree of Ministry of Education hakusyu – cedaw – ere emphasizes that moral education should be given adequate attention not only directly in the classroom, but also in all academic subjects and extracurricular activities. Lessons of moral education teachers give according to the developed recommenda-tions based on state educational standards, read-ers for reading and other benefits. For teaching this subject teachers should develop curriculum for the entire school year. As to the content of moral education, it has four areas: 
– Attitude to oneself; 
– Attitude to other people , relationships with others; 
– Attitude to nature and the sublime (divine) principle; 

– Ratio within the group , within groups of people and the society as a whole [8, 114–116]. Direct content and form of lessons on the subject of education are determined by each pre-fecture . Number of hours can vary – from one to four per week [8, 120]. In elementary school lessons of morality are held once a week and are built according to the content of lessons on the subjects, extra-curricular classes are introduced to the program and, accordingly, to the schedule, from Grade 4 – is a specific feature of the curriculum of Japanese school [8, 145–146]. Man of traditional Oriental culture learns faster to be, than to know [8, 143]. Japan is a special «eastern» type of culture, which is characterized by the maintenance and preservation of cultural norms, values, customs, traditions, techniques and means of education. This distinguishes the “Eastern” culture from «Western» type, which is characterized by a change of paradigms thought of denying the value of the previous era and the nomination of its values and cultural norms that are oriented towards the younger generation [8, 9]. As noted by G. Kochkina, in Japan moral culture is consid-ered to be the part of culture and based on the traditions of recreation: 
– Paternalistic – moral education as a com-pulsory Respect for the Aged; 
– The religious – moral education as main-taining the authority of faith; 
– Enlightenment – moral education as a re-sult of the development of scientific knowl-edge; 
– Communitarian – moral education as a process of forming a sense of teamwork. In the practice of the reproduction of cul-ture, each of these traditions is organically con-nected with others. But in Western culture (including Ukraine) enlightenment tradition is considered to be the dominant way of broadcast-ing culture. In the countries of Eastern culture in the first place are the paternalistic and commu-nitarian traditions – these societies related to «traditional», because the recovery process is the main activity, social structures, life deposits traditions (China, Japan, Vietnam , Korea and others). They change the process so slow that it seems to be static. 
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Western culture, in contrast, is characterized by the dominance of dynamic trends. Example of the «dynamic society» may be the country's Euro– American culture. In the value system of dynamic society occupies a special place rational knowl-edge and technological progress. However, in this case educational system in some ways is built on the dogmatic type and training people for future in accordance with the ideas of the past, i.e. the traditional culture samples [8, 32–34]. So one of the specific features of the educa-tion of children in Ukraine and Japan is that the advantage of elementary school in Japan is given to moral education and organizing extracurricu-lar activities that the moral culture of Japan is based on the traditions of reproduction and broadcast dominant culture in the first place are the paternalistic and communitarian traditions. We see the difference in the fact that Ukraine the central place in the educational process is the development of logical thinking, analysis, synthesis, conclusions; characteristic feature in in Japan – is primarily imitate or copy [8, 138]. All life of Japanese is determined by the prestigious institutions, starting with the selec-tion of the kindergarten. All children learn to work on the limits of their capabilities, learn by heart a large amount of educational material, being constantly under the pressure of competi-tion. Japanese educational system remains au-thoritarian, focused not on the individual per-sonality but on the social order, which is a major problem in education in Japan. Unification, unity curriculum and educational orientation training up till now remained the defining characteristics of modern elementary and junior high schools in Japan. Today, scientists and practitioners vigor-ously debated issues of identity and abilities. For Japanese teacher all children are equal, none of them are weak and strong, but all are either lazy or diligent, what explains the lack of special programs for the gifted and underachiev-ing children. There are no pupils staying for a second year in the same form, but there are «dzyuku» or «ebiko» – tutoring schools for such kids, which are quite popular in Japan. About 80% of children of primary school and 95% of secondary school attend in the evenings and on Sundays the «dzyuku» because the Japanese school does not guarantee their students the 

knowledge required for admission to universi-ties and other educational institutions. [3, 155]. Recently, Japanese scientists have spread among the theories about using computers to make certain adjustments in alertness of Japa-nese. This is due to the fact that there is a well-established idea of a bad Japanese ability to be creative. Experts say that creativity is an activity subject to the laws of analysis and synthesis, and logical processing of information – a prerequisite of this activity. Meanwhile, Japanese Professor Tsunoda said that the Japanese take the informa-tion coming from the external world, not as the Europeans: the Japanese language feature and function of emotions is based in the left hemi-sphere, and the Europeans have these functions different hemispheres (language – left and emo-tional – right). We can say that the Japanese ana-lyze external information on the laws of nature. This largely explains the features of Japanese poetry and art. Moreover, according to Professor Tsunoda, an impact on the attitude of the Japa-nese to the analytic-synthetic activity is ideo-graphic nature of Japanese writing. One of the leaders of the research service company ‘Sony’ Makoto Kikuti, concluded that the student of Western culture during reading and writing focuses on logical characters. This behavior, according Kikuti, provides children the skills of logical thinking that unfolds sequen-tially. Japanese child takes entire structures characters (ideograms) and this is another sys-tem of mental activity. Creative thinking proc-esses requires two mental operations – suksesyv (sequential) and simultaneous (concurrent). The Japanese are developed only in recent. Commu-nicatiion with computers, according to scientists, will develop practically absent consistent sys-tem. Thus, the development of creative abilities using computers can be regarded as a specific method of Japanese education [3, 139]. The education system in Japan is as follows: Primary School – 6 years, secondary education – 6 years, higher education – 4 years (bachelor)  2 years (Master) + 3years (doctor). Six years of primary school education due to the fact that the Japanese language is an important part of educa-tion, and the education of the younger genera-tion. To be able to write in Japanese, requires constant practice and accuracy. It is known that 
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there are three Japanese alphabets. Besides Chi-nese characters «Kanji», which came to Japan in the VI century, there are two writing systems – «hiragana» and «katakana», each of which has 46 letters. «Kanji» is used to express not only words but whole concepts. At the end of primary school children should know about reading and writing about a thousand kanji [10]. As for the structure of higher education in Japan, – it is get at state, municipal and private universities and private sector of higher educa-tion dominates. Here is a brief description of some of the best universities in Japan. University of Tokyo is a leading research university and one of Japan's most prestigious universities. In the ranking of the best universi-ties in the world in 2009 according to the Times Higher Education it ranks 22nd, and Global uni-versities ranking – 3rd place. University of To-kyo offers courses in almost all academic disci-plines and conducts research across the spec-trum of learning activities. Toke Dayhaku – 6 graduates won the Nobel Prize. It has 10 univer-sity departments, 11 research institutes, 11 post-graduate schools, 12 graduate schools. All university facilities cover an area of 40 hectares. Tokyo University has cooperation agreements with over 200 institutions in 47 countries. Tokyo University is a member of sev-eral international organizations , including AE-ARU (Association of Research Universities of East Asia), APRU (Association of Pacific Univer-sity) and IARU (International Alliance of Re-search Universities) [11]. Kyoto University – the second largest uni-versity in Japan, leading in research. In the Aca-demic Ranking of leading universities «Global universities ranking» Kyoto University ranks 11th and in the rating «Times Higher Education-GS Work! University Rankings» – 25th. The National University of Japan consists of 16 high schools, 10 departments, 21 research and education center and 13 research institutes. Academic Exchange Programme is implemented with 23 countries. Kyoto University is a member of international associations, including AEARU (Association of Research Universities of East Asia), APRU (Pacific Association of Universities). Currently 5 Kyoto University graduates are No-bel Prize winners [12]. 

The best private universities in Japan in the structure have primary, junior and senior high schools and even kindergartens. And if the appli-cant has successfully passed all the way from kindergarten to high school in a university sys-tem, he or she enters it without examination. Only when joining the best private university students in schools under the relevant quota, conduct competition «among the best of the best» to get a recommendation for university admission without examination, only by con-ducting interviews [1]. Management of education system in Japan is on three levels – national, Prefectural and mu-nicipal. Overall responsibility lies on the Minis-try of Education as a public national authority management, which promotes the spread of gen-eral education, led by the education department and public schools, is the educational and cul-tural activities. It also manages other education authorities, advises and helps them. The main functions of the Ministry of Education: 1. The development and implementation of core cur-riculum, education management and financing. 2. Development regulations of the educational process, approval of textbooks for elementary and high school. 3. Provide funding for local gov-ernment, management education departments and prefectures help them. 4. Exercise its pow-ers in respect of national universities, junior col-leges, technical colleges and other institutions. 5. Approval of the discovery of new public and pri-vate universities and junior colleges. 6. Provide general oversight of private higher education institutions and providing them with financial assistance. At the level of prefectures main body of the education department of education is of 5 mem-bers appointed by the governor of the prefecture and the nominations are approved at a meeting with the prefecture. Head of the Department di-rects and performs duties within his jurisdiction. The head is selected by the Department of Edu-cation and his candidacy is endorsed by Minister of Education. The main functions of the department of education: 1. Prefectural Administration schools (mostly middle- aged and special), libraries, edu-cation centers and other educational institutions. 
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2. Implementation of long-term educational programs, physical education, organizing sports events. 3. Personnel, including the hiring and firing of teachers of municipal elementary and junior high schools. 4. Management of municipal departments of education, consulting and methodical work with them and help. The municipal education departments con-sist of 3–5 members appointed by the mayor or commissioner nominated by the municipality and the municipal council approves. Head of the department is elected from among its members and approved by Prefectural Department of Edu-cation. The municipal education departments have the following functions: 1. Management of municipal schools (mainly initial, middle and junior kindergartens) of working with the public, organizing various edu-cational activities at the local level. 2. Implementation of long-term educational programs, physical education and the organiza-tion of sporting events. 3. Selection of textbooks for use in public primary and junior secondary schools. 4. Consult on hiring and firing teachers of primary and junior secondary schools [4, p. 115–116]. In Ukraine, there are three levels of public administration education: 
– Ministry of Education and Science of Ukraine – the highest level; 
– Department of Education – Intermediate; 
– Educational institutions where the educa-tional activities take place – the third level. 

Recently in Ukraine the network universities for teaching professions, educational and skill levels of higher pedagogical education changed. Teacher training in Japan has two educational levels: bachelor – master, in Ukraine – three: bachelor – specialist – master. But recently in Ukraine universities go to a two-cycle training of teachers with higher education bachelor – mas-ter. This is diversification of educational levels by training profile [13, 236]. Comparative analysis of the education of children and youth in Ukraine and Japan made it possible to identify similar approaches in the educational process (accumulation finest achievements of other countries and put them into practice in conjunction with their own cul-tural traditions, the structure of schools and uni-versities (to some extent) the use of credit- modular technology, organizational forms of educational process in the preparation of teach-ers (lectures, seminars, workshops), (the pres-ence of different levels of training) and espe-cially teacher training at universities in Japan, which are as follows: priority is given to primary school moral education and organizing extracur-ricular activities, maintaining and preserving cultural norms, values, customs, traditions and methods of development, imitation and copy-ing – a characteristic feature of education in Ja-pan, learning takes place on the edge of their ca-pabilities; spreading theory of using computers to make adjustments in mental activity, in the development of creativity in Japanese, the domi-nance of the private nature of higher education, training of teaching staff in two educational lev-els: bachelor – master. 
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Кучай Т. Пижик І. Особливості системи освіти в Японії та Україні 
У статті здійснено порівняльний аналіз та з’ясовано подібне й відмінне в процесі розвитку сис-

теми навчання учнів та підготовки вчителів у ВНЗ Японії та України. Витоки японського економі-
чного дива знаходяться в особливому підході до навчання та виховання підростаючого покоління, 
що поєднує західні гуманістичні тенденції з традиційними освітніми засадами. Японська система 
освіти, подібно до української, зазнала на шляху гуманістичних перетворень багатьох труднощів, 
зумовлених історичними умовами та особливостями національного менталітету. Порівняльний 
аналіз розвитку системи навчання в Японії і Україні засвідчив подібні підходи в організації навчаль-
ного процесу в навчальних закладах: структура шкіл (початкова, основна, старша), функціонуван-
ня приватних шкіл, хоча є різниця в терміні навчання; використання кредитно-модульних техно-
логій, що сприяє розвитку процесів демократизації навчання; організаційних форм навчально-
виховного процесу при підготовці вчителя (лекції, семінари, практичні та ін.). 

Ключові  слова: студенти, школа, вчитель, Японія, Україна. 
 
Кучай Т. Пыжик И. Особенности системы образования в Японии и Украины 
В статье осуществлен сравнительный анализ и показаны отличия в процессе развития систе-

мы обучения учащихся и подготовки учителей в вузах Японии и Украины. Истоки японского эконо-
мического чуда находятся в особом подходе к обучению и воспитанию подрастающего поколения, 
сочетающий западные гуманистические тенденции с традиционными образовательными принци-
пами. Японская система образования, подобно украинской, потерпела на пути гуманистических 
преобразований многих трудностей, обусловленных историческими условиями и особенностями 
национального менталитета. Сравнительный анализ развития системы обучения в Японии и  
Украины показал подобные подходы в организации учебного процесса в учебных заведениях струк-
тура школ (начальная, основная, старшая), функционирование частных школ; использование кре-
дитно-модульных технологий, способствует развитию процессов демократизации обучения; орга-
низационных форм учебно-воспитательного процесса при подготовке учителя (лекции, семинары, 
практические и др.). 

Ключевые  слова :  студенты, школа, учитель, Япония, Украина. Стаття надійшла до редколегії 10.09.2017 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ  

МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ  
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
Розкрито особливості сучасних досліджень у вищих навчальних закладах. Визначено функції нау-

ково-дослідної роботи студентів. Доведено, що науково-дослідна робота майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів виступає органічною складовою частиною цілісної системи профе-
сійної підготовки. Залежно від змісту і порядку здійснення заходів науково-дослідна робота студен-
тів визначено три основні її види. Зазначено, що всі види науково-дослідної роботи забезпечують 
розвиток особистості студента. Обґрунтовано дві групи умов, що впливають на ефективність 
організації науково-дослідної роботи. Перша група – особистісні умови, обумовлені особливостями 
викладача, який організує наукову-дослідну роботу студентів, а також особливості студентів, які 
беруть участь у науково-дослідній роботі. Друга група – управлінські умови, які характеризують 
організаторські або управлінські особливості організації науково-дослідної роботи студентів. 

Ключові  слова :  науково-дослідна робота, функції науково-дослідної роботи студентів, види 
науково-дослідної роботи майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.  Сьогодні дошкілля знаходиться в авангар-ді усіх освітніх реформаційних процесів. Змі-ни, що відбуваються в сучасній дошкільній освіті, зумовлюють необхідність оновлення системи підготовки спеціалістів. Сьогодні, як ніколи раніше, дошкільним закладам потрібні фахівці з новим світоглядом, високою педаго-гічною культурою. Час вимагає підготовки дошкільного працівника, який би поєднував широкий спектр педагогічних функцій, був готовий здійснювати навчально-виховний процес у комплексі з науково-дослідною робо-тою. Тому, що як показують дослідження з проблеми підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, важлива роль у формуванні особистості майбутнього фахівця відводиться науково-дослідній роботі студентів.  

Разом з тим, аналіз публікацій з пробле-ми підготовки майбутніх вихователів дошкі-льних навчальних закладів (А. Богуш, Г. Бєлє-нька, Н. Гавриш, Н. Грама, Т. Жаровцева, Л. Зайцева, Е. Карпова, І. Княжева, О. Кучеря-вий, Н. Маковецька, В. Нестеренко, Г. Підкур-ганна, Т. Поніманська, Т. Степанова, О. Трифо-нова та ін.) дозволяє стверджувати, що випу-скники вищих педагогічних навчальних за-кладів недостатньо використовують в прак-тичній діяльності досягнення сучасної педа-гогічної науки, зазнають значних труднощів в організації самостійної науково-дослідної роботи. Адже без розуміння особливостей нау-кового дослідження, володіння методами нау-кового пізнання неможливо бути здатним до науково-дослідної роботи в професійній діяль-ності. Тому цілком зрозуміло, що науково-
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дослідна робота повинна проводитися систе-матично і цілеспрямовано протягом всього періоду навчання студентів у вищому навча-льному закладі, щоб забезпечити формуван-ня особистості, здатної до творчої праці та професійного розвитку.  Проблема організації науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах в істо-ричному аспекті знайшла відображення в працях А. Алексюка, Л. Вовк, Н. Дем’яненко, М. Євтуха, С. Золотухіної, О. Любара, О. Сухом-линської та ін. Науково-дослідну роботу сту-дентів як елемент підготовки майбутніх фахі-вців розглядають Л. Авдєєва, В. Будак, Ю. Васильєв, Ф. Волков, Г. Засобіна, В. Марєєв, О. Микитюк, Н. Пузирьова, Н. Яковлєва та ін. Теоретичні основи організації науково-дослідної роботи розкрито у докторських, кандидатських дисертаціях, монографіях О. Адаменко, Н. Гупана, О. Лавріненка, Г. Ле-сик, О. Мартинюк, О. Назаренко, І. Регейло та ін. Визначення специфіки науково-дослідної роботи здійснено в публікаціях (Д. Багалій, О. Єфіменко, І. Зязюн, В. Кремень, В. Курило, М. Міллєр, І. Огієнко, С. Сисоєва та ін.). Як зазначає О. Микитюк, наука у вищих навчальних закладах має свою специфіку. Зок-рема, особливістю сучасних досліджень у ви-щих навчальних закладах, на відміну від ака-демічної і галузевої, є: 1) відсутність, як прави-ло, консервативної наукової структури (наукові школи порівняно невеликі і організа-ційно оформлені як кафедральні наукові коле-ктиві; 2) багатопрофільність, яка забезпечу-ється широким підбором спеціалістів різної галузевої спрямованості; 3) відсутність відом-чих амбіцій і пов’язана з цим свобода інтелек-туальних уявлень; 4) висока ротація спеціаліс-тів за рахунок припливу аспірантів, докторан-тів, пошукувачів – активної частини наукового колективу, що забезпечує виконання пошуко-вих робіт з високим науково-практичним рів-нем; 5) розширення і поглиблення творчих взаємозв’язків і співдружності вузівської та галузевої науки; 6) здатність задовольняти не тільки інтереси розвитку суспільства, але й приватні інтереси самої вузівської науки шля-хом фундаментальних і прикладних дослі-джень теорії і практики вищої освіти щодо на-укового забезпечення навчального процесу 

(розробка методичних, методологічних і дида-ктичних проблем) [3, 6–7]. Аналіз офіційних документів і практики роботи вищих навчальних закладів дозволив О. Микитюку визначити наступні функції на-уково-дослідної роботи студентів: а) функція удосконалення навчального процесу та відо-браження сучасних наукових досягнень в на-вчальній діяльності вищої школи; б) функція виховання: наукові дослідження розкрива-ють студентам широке коло різноманітних наукових проблем, що сприяють розширен-ню світогляду, виховують потяг до самоосві-ти; в) функція розвитку у майбутніх фахівців мислення, вміння спостерігати, аналізувати та творчо розвиватися [3, 11].  Аналіз наукових праць показує, що на сьогоднішній день накопичено значний тео-ретичний матеріал, що дозволяє розробляти й впроваджувати різні підходи до організації науково-дослідної роботи студентів. На кафе-дрі дошкільної педагогіки Державного закла-ду «Південноукраїнський національний педа-гогічний університет імені К. Д. Ушинського» накопичено позитивний досвід щодо органі-зації науково-дослідної роботи майбутніх ви-хователів дошкільних навчальних закладів, яка виступає органічною складовою части-ною цілісної системи їхньої професійної під-готовки. Вона є одним з найважливіших засо-бів підвищення якості підготовки фахівців у сфері дошкільної освіти. Підвищення ролі і значення студентської науково-дослідної роботи на сучасному етапі розвитку України вимагає підвищення рівня керівництва нею. Науково-дослідна робота студентів на кафедрі дошкільної педагогіки організована таким чином, щоб розвивати у майбутніх вихователів дошкільних навчаль-них закладів схильність до науково-дослідної діяльності та створювати передумови для виховання, формування і самореалізації твор-чих здібностей студентів, розширювати тео-ретичний кругозір і наукову ерудицію студе-нтів, сприяти популяризації наукових знань і досягнень серед студентів, забезпечувати найбільш ефективний професійний відбір обдарованої і талановитої молоді для подаль-шого навчання за педагогічними напрямами в магістратурі та аспірантурі університету. 

Олексій ЛИСТОПАД, Вікторія НЕСТЕРЕНКО Особливості організації науково-дослідної роботи майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 



245 №  3  ( 5 8 ) ,  в е р е с е н ь  2 0 1 7  

Організація науково-дослідної роботи майбутніх вихователів дошкільних навчаль-них закладів базується на принципах науково-сті, системності, послідовності, демократично-сті, стимулюванні розвитку творчості. Дотри-мання цих принципів дозволяє забезпечувати: розвиток творчої особистості майбутніх вихо-вателів дошкільних навчальних закладів; інте-грацію навчально-виховного і науково-дослідного процесів; здійснення науково-дослідної роботи майбутніх вихователів до-шкільних навчальних закладів на всіх етапах навчання; послідовність в освоєнні студента-ми різних принципів, методів і технологій ви-конання наукових досліджень по мірі їх ускла-днення відповідно до стадій освітнього проце-су; використання різноманітних форм органі-зації науково-дослідної роботи майбутніх ви-хователів дошкільних навчальних закладів, як передбачених навчальними планами, так і тих, що виконуються поза навчальним процесом; широке використання змагальних заходів сти-мулюючого характеру різних рівнів (від кафе-дрального до міжнародного); використання різних форм заохочення майбутніх виховате-лів дошкільних навчальних закладів. Організація науково-дослідної роботи на кафедрі має наступні особливості: 1) залучен-ня майбутніх вихователів дошкільних навча-льних закладів до науки на перших етапах навчання; 2) формування мотивації до науко-во-дослідної роботи, сприяння в опануванні наукового методу пізнання, поглибленому і творчому освоєнні навчального матеріалу; 3) пропаганда серед майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів різних форм наукової творчості у відповідності до принципу єдності науки і практики, розвиток інтересу до науково-педагогічних досліджень як основи для створення нових знань; 4) виховання творчого ставлення до педаго-гічної професії через дослідницьку діяль-ність; 5) навчання майбутніх вихователів до-шкільних навчальних закладів методикам і засобам самостійного вирішення науково-педагогічних завдань; 6) залучення найбільш обдарованих студентів до цілеспрямованої науково-дослідної, освоєння нових педагогіч-них технологій дослідження; 7) відбір і реко-мендація найбільш перспективних студентів, 

що активно займаються науково-дослідною роботою для продовження освіти в аспіран-турі, для формування резерву науково-педагогічних кадрів у рамках системи підго-товки наукової зміни; 8) виховання патріоти-чного відношення молоді до досягнень вітчи-зняних наукових шкіл та наукових шкіл уні-верситету на основі спадкоємності між поко-ліннями; 9) здійснення співпраці з іншими вищими педагогічними закладами освіти та науковими установами, вивчення вітчизня-ного і зарубіжного досвіду організації науко-во-дослідної роботи з впровадженням в робо-ту передових форм і методів наукового дослі-дження; 10) організаційно-методична робота щодо підвищення ефективності діяльності студентських наукових гуртків та проблем-них груп, що діють на кафедрі; 11) організа-ція і проведення різних організаційно-масових і змагальних заходів щодо науково-дослідної роботи студентів (наукових семіна-рів і конференцій, конкурсів студентських  наукових робіт, олімпіад з дисциплін та спеці-альностей, оглядів-конкурсів курсових, дип-ломних, навчально-дослідницьких робіт, дис-кусійних клубів, шкіл молодих дослідників та ін.); 12) реалізація результатів наукової твор-чості майбутніх вихователів дошкільних на-вчальних закладів через сприяння їх публіка-ції та впровадження в науку і практику. Залежно від змісту і порядку здійснення заходів науково-дослідна робота студентів поділяється на три основні види: науково-дослідна робота майбутніх вихователів до-шкільних навчальних закладів, яка безпосере-дньо ввійшла в навчальний процес (роботи, які виконуються відповідно до навчальних планів і програм в обов’язковому порядку); науково-дослідна робота майбутніх виховате-лів дошкільних навчальних закладів, яка до-повнює навчальний процес (поза рамками безпосередньої освітньої програми); науково-дослідна робота студентів, яка проводиться паралельно з навчальним процесом (голов-ним чином – участь студентів у наукових дос-лідженнях, що виконуються викладачами і науковцями). Всі три види науково-дослідної роботи майбутніх вихователів дошкільних на-вчальних закладів забезпечують повноцінний розвиток творчої особистості студента. 
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Основні форми науково-дослідної роботи є: 1) студентські науково-дослідні гуртки, зокрема: «Творчий вихователь»; «Пошуково-дослідницька діяльність»; «Молодий науко-вець»; «Перші кроки в науці»; «Дослідники»; «Науковий пошук» тощо; 2) творчі проблемні групи «Розвиток професійно-творчого потен-ціалу майбутнього вихователя ДНЗ»; «Професійний саморозвиток студентів у про-цесі навчання» тощо, що виконують дослі-дження з проблем, пов’язаних з науковими інтересами як окремих викладачів, так і ка-федри в цілому; 3) науково-дослідна робота студентів на базі дошкільних навчальних за-кладів Півдня України; 4) участь в наукових конференціях і конкурсах різного рівня (внутрішньовузівских, регіональних, всеук-раїнських та міжнародних); 5) участь в психо-лого-педагогічних дослідженнях, що прово-дяться кафедрою; 6) участь в студентських олімпіадах (внутрішньовузівских, регіональ-них, всеукраїнських та міжнародних); 7) проведення науково-дослідних робіт поза рамками університету; 8) співпраця з дошкі-льними навчальними закладами; 9) участь в міжнародних програмах і конкурсах, грантів; 10) дослідницька робота, що проводиться за індивідуальним планом при виконанні курсо-вих та магістерських робіт. Система науково-дослідної роботи майбут-ніх вихователів дошкільних навчальних закла-дів сприяє самореалізації особистісних і твор-чих здібностей студентів, розширенню можли-востей розвитку інтелектуального потенціалу. Особлива увага приділяється індивідуальній роботі з особливо обдарованими студентами. Кожен майбутніх вихователів дошкільних на-вчальних закладів має можливість під час на-вчання перевірити свої творчі здібності у різ-номанітних конкурсах: «На кращий сайт дошкі-льного навчального закладу»; «Дитячий садок майбутнього»; «Всезнайко» тощо. Всім студентам надається допомога у ви-конанні наукових досліджень; у підготовці і представленні наукових робіт на різні конку-рси і виставки; у впровадженні результатів наукових робіт в навчально-виховний про-цес; у підготовці і представленні наукових доповідей на різних міжнародних, всеукраїн-ських, регіональних та інших науково-

практичних конференціях; у підготовці і пуб-лікації наукових статей. Постійно проводить-ся робота щодо забезпечення масової участі здібних студентів в науково-дослідній роботі і виявлення найбільш перспективних студен-тів для майбутньої наукової діяльності. Щорічно проводяться конкурси студент-ських наукових робіт, «Дні студентської нау-ки», студентські наукові конференції, конкур-си кращих наукових студентських доповідей, видаються збірники кращих студентських наукових робіт; кращі студентські наукові роботи відправляються на міжнародні, всеук-раїнські і регіональні конкурси, виставки і конференції. Перетворення, які зараз відбуваються в системі організації науково-дослідної роботи майбутніх вихователів дошкільних навчаль-них закладів, базуються на використанні ба-гаторічного вітчизняного, а також зарубіжно-го досвіду, і спрямовані на забезпечення ви-сокого рівня підготовки майбутніх виховате-лів відповідності до вимог стандартів дошкі-льної педагогічної освіти. Для перевірки ефе-ктивності організації науково-дослідної ро-боти студентів, було проведено експеримен-тальне дослідження. У процесі дослідження було визначено дві групи умов, що істотно впливають на ефе-ктивність організації науково-дослідної ро-боти. Дослідження здійснювалося шляхом використання методів спостереження, прове-дення бесіди, анкетування викладачів і сту-дентів Півдня України. Результати проведе-ного дослідження оброблялися з використан-ням методів математичної статистики. Перша група – це особистісні умови, обу-мовлені особливостями викладача, який ор-ганізує науково-дослідну роботу студентів, а також особливості студентів, які беруть участь у науково-дослідній роботі. Як показує проведене дослідження, до особистісних умов, що впливають на ефективність органі-зації науково-дослідної роботи, були віднесе-ні: творчий стиль роботи керівника науково-дослідної роботи студентів – 87,3%; високий професіоналізм керівника науково-дослідної роботи студентів – 63,7%; позитивна емоцій-на атмосфера – 54,3%; урахування індивідуа-льних і групових особливостей і можливос-
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тей студентів – 43,9%; заохочення студентів, які досягли кращих результатів при прове-денні наукових досліджень – 43,9%; зацікав-леність викладача і студентів в спільній дос-лідницькій роботі – 43,9%; відповідальне ста-влення до виконання своїх наукових і педаго-гічних обов’язків – 33,2% ; загальна культура наукової і творчої діяльності викладача і сту-дентів – 33,2%. Друга група – управлінські умови, які ха-рактеризують організаторські або управлін-ські особливості організації науково-дослідної роботи студентів. До управлінських умов, що визначають ефективність науково-дослідної роботи майбутніх вихователів до-шкільних навчальних закладів були віднесе-ні: творчий характер завдань, які виконува-лись у процесі науково-дослідної роботи – 87,3%; наукова і практична значущість за-вдань, які виконувались в ході науково-дослідної роботи студентів – 63,7%; чітко продумана система управління і самовряду-вання студентів при проведенні дослідниць-кої роботи – 63,7%; наявність комплексної наукової проблеми – 55,6%; активне застосу-вання комп’ютерної техніки в наукових дос-лідженнях – 55,6%; розширення самостійнос-ті студентських досліджень – 43,9%; активне впровадження новацій у підходах до органі-

зації науково-дослідної роботи студентів – 43,9%; гласність науково-дослідної роботи студентів – 33,2%; забезпечення спадкоємно-сті в організації і проведенні науково-дослідної роботи майбутніх вихователів до-шкільних навчальних закладів з поступовим її ускладненням від курсу до курсу – 33,2%; зміцнення міжфакультетської і міжвузівської співпраці при проведенні наукових дослі-джень – 33,2%; взаємозв’язок науково-дослідної і навчально-пізнавальної діяльнос-ті майбутніх вихователів дошкільних навча-льних закладів – 33,2%. Як показало дослідження, участь студен-тів у науково-дослідній роботі під керівницт-вом найбільш досвідчених керівників дозво-ляє розвинути творче мислення, виховати у майбутніх вихователів дошкільних навчаль-них закладів потребу і уміння застосовувати теоретичні знання у своїй майбутній практи-чній педагогічній діяльності. Науково-дослідна діяльність дозволяє розвивати вміння аналізувати і узагальнювати факти, приймати рішення, сприяє індивідуалізації навчання, забезпечує творчу співпрацю ви-кладача і студента, вплив творчої особистості вченого-педагога на формування творчої осо-бистості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 
Список  використаних  джерел  1. Горкуненко П. П. Готовність студента до науково-дослідницької роботи: теоретичний аспект / П. П. Горкуненко // Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць НПУ ім. Драгоманова. Випуск — 2003 — № 10, — С. 138—146. 2. Листопад О. А. Формування творчої особистості студента в процесі науково-дослідної роботи / О. А. Листопад // Наша школа. — 2012. — № 5. — С. 14—20. 3. Микитюк О. М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України (історико-педагогічний аспект) : [монографія] / О. М. Микитюк. — 2-ге вид., випр. і допов. — Xарків : ОВС,  2003. — 272 с. 4. Спіцин Є. С. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому закладі освіти / Є. С. Спіцин. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2003. — 120 с. 
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Листопад А., Нестеренко В. Особенности организации научно-исследовательской рабо-
ты будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

Доказано, что организация научно-исследовательской работы базируется на принципах научно-
сти, системности, последовательности, демократичности, стимулирования развития творчест-
ва. Определены особенности научно-исследовательской работы студентов. Обоснованны три ос-
новных вида научно-исследовательской работы студентов: научно-исследовательская работа сту-
дентов, которая непосредственно включена в учебный процесс (работы, которые выполняются в 
соответствии с учебными планами и программами в обязательном порядке); научно-
исследовательская работа студентов, которая дополняет учебный процесс (вне рамок непосред-
ственной образовательной программы); научно-исследовательская работа студентов, которая 
проводится параллельно с учебным процессом (главным образом – участие студентов в научных 
исследованиях, которые выполняются преподавателями и научными работниками). Раскрыты 
основные формы научно-исследовательской работы: студенческие научно-исследовательские 
кружки; творческие проблемные группы, которые выполняют исследования по проблемам, связан-
ными с научными интересами преподавателей, так и кафедры в целом; научно-исследовательская 
работа студентов на базе дошкольных образовательных учреждений Юга Украины; участие в науч-
ных конференциях и конкурсах разного уровня (внутривузовский, региональных, всеукраинских и ме-
ждународных); участие в психолого-педагогических исследованиях, которые проводятся кафедрой; 
участие в студенческих олимпиадах (внутривузовских, региональных, всеукраинских и международ-
ных); проведение научно-исследовательских работ вне рамок университета; сотрудничество с до-
школьными образовательными учреждениями; участие в международных программах и конкурсах; 
исследовательская работа, которая проводится за индивидуальным планом при выполнении курсо-
вых и магистерских работ. Определенно две группы условий, которые влияют на эффективность 
организации научно-исследовательской работы. Первая группа – личностные условия, обусловлен-
ные особенностями преподавателя, который организует научно-исследовательскую работу сту-
дентов, а также особенности студентов, которые берут участие в научно-исследовательской ра-
боте. Вторая группа – управленческие условия, которые характеризуют организаторские или 
управленческие особенности организации научно-исследовательской работы студентов.  

Ключевые  слова :  научно-исследовательская работа, функции научно-исследовательской 
работы студентов, виды научно-исследовательской работы будущих воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений.  

 

Lystopad O., Nesterenko V. The peculiarities of the organization of future preschool teachers’ 
scientific and research work 

It has been proved that the organization of scientific and research work is based on the principles of 
scientific character, systemacity, consistency, democratic character, creativity development stimulation. The 
peculiarities of students’ scientific and research work have been defined. Three main types of students’ scien-
tific and research work have been justified, namely: students’ scientific and research work, which is directly 
provided with educational process (works which are performed according to curricula and programs with-
out fail); students’ scientific and research work, which supplements the educational process (which is not 
included into the direct educational program); students’ scientific and research work, which is carried out in 
parallel with the educational process (mainly it is the participation of students in scientific researches, 
which are carried out by lecturers and scientists). The main forms of scientific and research work have been 
disclosed: students’ scientific and research clubs; creative problem groups which carry out researches on the 
problems that are related to scientific interests of both teachers and a department as a whole; students’ sci-
entific and research work which is carried out on the basis of preschool educational institutions of the South 
of Ukraine; participation in scientific conferences and competitions of various levels (intra-university, re-
gional, all-Ukrainian and international), participation in psychological and pedagogical studies, which are 
conducted by a department; participation in student’s olympiads (intra-university, regional, all-Ukrainian 
and international), carrying out the research works not in a university; cooperation with pre-school educa-
tional institutions; participation in international programs and competitions, grants; research work, which 
is conducted on an individual plan for the execution of coursework and master’s work. Two groups of condi-
tions which affect the effectiveness of the organization of scientific and research work have been identified. 
The first group is personal conditions, caused by the peculiarities of a lecturer, who organizes students’ sci-
entific and research work, as well as the peculiarities of students who participate in research work. The sec-
ond group is administrative conditions which characterize the organizing or administrative peculiarities of 
the organization of students’ scientific and research work. 

Keywords:  scientific and research work, functions of students’ scientific and research work, types of 
future preschool teachers’ scientific and research work. Стаття надійшла до редколегії 09.09.2017 
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ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ 

МОВЛЕННЯ  
У статті розглянуто особливості навчальної діяльності молодших школярів з тяжкими пору-

шеннями мовлення. Запропонована методика поетапного формування навчальної діяльності в 
молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення у процесі розв’язування арифметичних за-
дач. Аналіз спеціальних науково-методичних джерел та матеріалів проведеного нами дослідження 
показав, що в молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення рівень засвоєння арифметич-
них задач переважно низький, а на кожному етапі роботи над ними виникають різні типи трудно-
щів. Внаслідок чого, дана категорія учнів потребує спеціально організованої роботи, спрямованої 
не лише на формування вміння і навичок розв’язування арифметичних задач, але й на забезпечення 
корекційної спрямованості навчання впродовж роботи над ними. З огляду на це, виникла необхід-
ність у створенні навчально-корекційної методики, що дозволить корегувати не окремі психічні 
функції, а навчальну діяльність у цілому.  

Ключові  слова :  активна діяльність, молодший шкільний вік, мотивація, навчальна діяль-
ність. Навчальна діяльність є провідною у мо-лодшому шкільному віці. Вона направлена на засвоєння знань та способів їх самостійного надбання. Організація навчального процесу полягає у формуванні цієї діяльності у шко-лярів. У психолого-педагогічній літературі є різні підходи до розуміння поняття «началь-на діяльність». Зокрема, Л. П. Василенко, М. В. Савчин зазначають, що навчальна діяльність є цілес-прямованою діяльністю молодшого школяра, у процесі якої розвивається особистість, фор-мується інтелект, здібності, засвоюються знання [4, 48]. А. К. Маркова звертає увагу на те, що на-вчальна діяльність відбувається у тому випа-дку, якщо учень оволодіває новими способа-ми навчальних дій, які випливають із самос-тійно поставлених навчальних задач, засвоює прийоми самоконтролю і самооцінки своєї навчальної діяльності [3, 10]. Отже, особливостями навчальної діяль-ності молодших школярів є поетапність за-своєння знань, необхідність формування 

умінь і навичок, врахування потреби в спіл-куванні, іграх, розвиток особистості учня в процесі навчання.  Впродовж певного періоду науковці фор-мували методологічні засади розвитку та ко-рекції навчальної діяльності у дітей з типо-вим розвитком Л. П. Василенко, Є. М. Кабано-ва-Меллер, Г.С. Костюк, О. М. Леонтьєв, А. К. Маркова, Н. О. Менчинська, М. В. Савчин, Л. М. Фрідман та ін., з порушеннями мовлен-ня – Е. А. Данилавічюте, Л. С. Журавльова, С. Ю. Конопляста, В. В. Тарасун, В. В. Тищенко, М. К. Шеремет та ін. [1; 2; 3; 5]. Зокрема, В. В. Тарасун зазначає, що в ос-нові труднощів навчання дітей з ТПМ лежать такі причини: недорозвинення сукцесивних та симультанних (на перцептивному, мнести-чному, мовленнєво-мисленнєвому рівнях) синтезів, як наслідок, у них недостатньо фор-муються загальні та спеціальні навчальні зді-бності [5, 179], що відображається в трудно-щах під час розв’язання арифметичних задач. У всіх учнів з порушенням мовленнєвого розвитку (надалі ПМР) Н. С. Гаврилова, В. В. Тарасун спостерігали виражені труднощі 
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в процесі аналізу [5]: при проведенні класи-фікації як наочно-образного, так і вербально-го матеріалу; у роботі з вербальним матеріа-лом відволікаються на менш істотні зовнішні ознаки (колір, форму, величину) й узагаль-нюють з опорою на них, ігноруючи при цьому їх абстрактне значення; у процесі роботи з наочним матеріалом більше звертають уваги на зовнішні ознаки предметів, ніж на їх внут-рішній абстрактний зміст, а тому узагальню-ють цей матеріал не завжди правильно; у процесі роботи з вербальним і з наочним ма-теріалом змістового типу учням важко самос-тійно, без навідних запитань, визначити пос-лідовність подій відображених у тексті, в се-рії малюнків, встановити логічний зв’язок між словами. Дослідження Л. Є. Томме показують, що в дітей з ТПМ спостерігається вибіркова недо-статність когнітивних функцій і процесів, які є базовими передумовами формування на-вчальної діяльності, зокрема, діти з ТПМ з труднощами впізнають навіть добре знайомі об’єкти, що свідчить про неповноцінність фу-нкцій, симультанності та сукцесивності сприймання, порушення зорового гнозису. Внаслідок чого, дана категорія учнів пот-ребує спеціально організованої роботи, спря-мованої не лише на формування вміння і на-вичок розв’язування арифметичних задач, але й на забезпечення корекційної спрямова-ності навчання впродовж роботи над ними. З огляду на це, виникла необхідність у ство-ренні навчально-корекційної методики. В основу запропонованої нами методики були покладені ідеї, розкриті в дослідженнях низки науковців: філософів (Сенеки Молодшо-го, Епікура та ін.) про те, що «Передусім ... слід зрозуміти поняття, що лежать в основі слів, для того щоб, зводячи до них наші думки, питання, вагання, ми могли обговорити їх і у нас при не-скінченних поясненнях нічого не залишилося нерозв’язаними, або щоб ми не мали порожніх слів»; математиків (В. П. Єрмакова, М. Планка та ін.) про те, що «Важливе те, чому навчають у школі, а ще важливіше те, як навчають. Одне математичне положення, що його учень справ-ді зрозумів, варте більше за десять формул, що їх він вивчив на пам’ять і навіть знає, як засто-сувати, хоч не збагнув справжнього їхнього се-

нсу. Функція школи не в тому, щоб дати спеціа-льний досвід, а в тому, щоб виробити послідов-не методичне мислення»; педагогів (А. С. Мака-ренка, В. О. Сухомлинського, К. Д. Ушинського та ін.) про те, що «Діти не повинні вивчати ні-яких арифметичних правил, а самі відкривати їх». Ми також опирались на положення психо-логів (В. А. Крутецького О. М. Леонтьєва, Н. Ф. Тализіної та ін.) про те, що «Розв’язування задач є найхарактернішим і специфічним різ-новидом вільного мислення», а також і спеціа-льно-корекційні підходи (В. І. Бондаря, С. Ю. Коноплястої, В. М. Синьова, В. В. Тарасун, М. К. Шеремет та ін.) про те, що серед різних видів діяльності людини праця набуває вирі-шального значення, та успішне виконання її потребує від неї оволодіння необхідними засо-бами, що передбачає вироблення в людини як специфічних, так і загальноприйнятих вмінь і навичок. Робота над задачами передбачає розви-ток у дітей елементу творчості, нетрадицій-ного підходу, дуже необхідні і при розв’язу-ванні арифметичних задач, і при вирішенні життєвих проблем. На основі аналізу науково-методичних праць (О. П. Мілевської, Т. В. Махукової, В. В. Нечипоренко, О. В. Чеботарьової та ін-ших) нами були виділені чотири етапи корек-ції навчальної діяльності в молодших школя-рів з ТПМ, пов’язані з процесом формування в них навички розв’язування арифметичних задач. На кожному етапі були визначені ди-ференційовані напрями проведення навчаль-но-корекційної роботи.  Зокрема, перший етап – орієнтувально-превентивний, метою якого було формуван-ня мовленнєвої та інтелектуальної готовнос-ті до засвоєння арифметичних задач, що осо-бливо сприяло розвитку в молодших школя-рів з ТПМ операційного компоненту навчаль-ної діяльності та форм спілкування. Нами бу-ло виділено декілька напрямів роботи на да-ному етапі: логопедична робота, спрямована на корекцію в дітей порушень мовлення; ко-рекційно-розвивальна робота, спрямована на розвиток та корекцію в дітей інтелектуаль-ної діяльності. 
Другий етап – простих інтелектуальних моделей, метою якого було формування в 
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молодших школярів з ТПМ уміння розв’язу-вати прості арифметичні задачі з опорою на задані схеми та без них (формування наступ-них компонентів навчальної діяльності:  активна діяльність; форми спілкування; орга-нізація власної діяльності (самостійність); формування операційного компоненту діяль-ності; формування навчальних дій). Напрями даного етапу: логопедична, корекційно-розвивальна та навчальна робота, спрямова-на на навчання та розвиток у молодших шко-лярів з ТПМ уміння розв’язувати певні типи арифметичних задач. 
Третій етап – комбінованих інтелектуа-льних моделей. Метою даного етапу було фо-рмування в молодших школярів з ТПМ умін-ня розв’язувати типові складені арифметичні задачі з опорою на задані схеми та без них (формування наступних компонентів навча-льної діяльності: активна діяльність, форми спілкування, організація власної діяльності (самостійність), формування операційного компоненту діяльності, формування навчаль-них дій). Для даного етапу роботи нами було виділено два корекційні (логопедичний та корекційно-розвивальний) та навчально-розвивальний напрям роботи, спрямований на навчання та розвиток в учнів з ТПМ умін-ня розв’язувати типові складені арифметичні задачі з опорою на задані схеми та без них. 
IV етап – продуктивного моделювання текстів арифметичних задач. Метою даного етапу було формування в учнів з ТПМ уміння самостійно виконувати завдання репродук-тивно-продуктивного та творчого рівня, по-в’язані з текстами попередньо вивчених ари-фметичних задач (формування наступних компонентів навчальної діяльності: активна діяльність; форми спілкування; організація власної діяльності (самостійність); форму-вання операційного компоненту діяльності; формування навчальних дій; самоконтроль; самооцінка). Головний напрям цього етапу був визначений нами – навчально-розви-вальний. Для проведення логопедичної корекції нами було сформовано комплекс логопедич-них занять. На початку в нас виникла необ-хідність визначення їхньої тематики. Для цього було проаналізовано тексти арифмети-

чних задач, які вивчаються в початковій шко-лі молодшими школярами з ТПМ і сформова-но загальний тематичних план, куди увійшов лексичний матеріал, що зустрічається в них. З нього декілька тем нами було об’єднано в один лексичний розділ: «Фрукти та овочі. Товарообмін». У межах нього був ієрархічно вибудуваний тематичний матеріал від прос-тішого до складнішого. За змістом розділу поетапно було сформовано низку занять та-ким чином, що на першому етапі розглядався змістовно легший матеріал за темами: «Фрукти»; «Сад, садівник»; «Овочі»; «Город, городина». На другому – складніший за тема-ми: «Вага», «Магазин». На третьому – най-складніший за темами: «Гроші», «Товаро-обмін».  Основною метою проведення логопедич-ної корекції, спільною для усіх етапів, було формування в учнів з ТПМ загальної обізна-ності з відповідної теми. На ІІ-му етапі – формували розуміння при вживанні узагальнювальних понять «Вага», «Магазин»; відповідно до теми заняття на-вчали розрізняти, описувати, називати масу предметів, розрізняти різні види ваг, вчили також культурі спілкування в крамниці та веденні невимушеної розмови з відвідувача-ми (присутніми); формували вміння вести діалог під час купівлі фруктів та овочів.  Навчальна мета ІІІ-го етапу полягала в тому, щоб навчити учнів з ТПМ відповідно вживати назви грошових одиниць та розви-вати вміння користуватися ними; навчати перетворювати копійки у гривні та навпаки, групувати монети; вчити узгоджувати числі-вники з іменниками та орієнтуватись у взає-мозв’язку ціна – кількість – вартість. Корекційно-розвивальна мета впродовж усіх занять залишалася тією ж, зорієнтова-ною на загальні та індивідуальні для дітей з ТПМ порушення мовлення та окремих проце-сів і функцій пізнавальної діяльності. При формуванні логопедичних занять ми опирались на праці: О. Гончарової (уявлення про базову структуру читацької компетент-ності та етапи її формування в нормі та при порушеннях у розвитку), В. В. Тарасун (корекційно-превентивне навчання), О. Р. Лу-рія, С. Д. Смирнова, І. Н. Філімонова та ін. (між 
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окремими видами діяльності існують чітко визначені залежності, знаючи які, можна за одними елементами діяльності будувати ін-ші) та ін. Отже, матеріал логопедичних заняттях можна використовувати спочатку з метою встановлення контакту з молодшими школя-рами з ТПМ і реалізації невербального спіл-кування, а пізніше – з метою розгальмування і формування мовлення і мовленнєвої діяль-ності. Він виступає засобом організації робо-чого стану дитини і її активної діяльності. З одного боку спрямований на створення очі-кування і готовності дитини до сприймання мовлення (слухання), на створення певного емоційного стану, а з іншого – на створення умов для реалізації конкретних дій. Корекційно-розвивальні заняття ми ор-ганізовували у вигляді ігор тому, що заняття в молодших школярів є постійно, а для того, щоб дітям було цікавіше, доступніше, ми ор-ганізували їх у вигляді ігор: «Кубики», «Крапочки», «Рамки з вкладками», «Склади візерунок» та «Унікуб», які можна проводити в межах індивідуальних та фронтальних за-нять з учнями, а також використовувати для відпочинку між уроками і в позаурочний час. Головною метою даної роботи було форму-вання інтелектуальних зв’язків. На підставі цієї роботи у свідомості дитини відкладають-ся образні інтелектуальні моделі, необхідні для розв’язування арифметичних задач. Про-ведення корекційно-розвивальних ігор пе-редбачалося на І, ІІ та ІІІ етапах.  Нами було цілеспрямовано підібрано такі ігри, які можна було проводити з дітьми з поступовим ускладненням. Наприклад, гра «Кубики». На першому етапі дітям пропону-вали конструювати геометричні форми з ку-биків за зразком, запропонованим експери-ментатором. На другому етапі передбачалось, що учні самостійно формуватимуть форми за допомогою кубиків. На третьому етапі перед-бачалось виконання ними завдань за інструк-цією експериментатора. Зокрема, навчальною метою корекційно-розвивальних ігор І етапу було формування вміння утворювати форми за зразком; вміння впізнавати і розрізняти форми плоских фігур, їх положення на площині (зором і на дотик); 

уміння вести пошук аналогій за кольором, формою, величиною, кількістю.  На ІІ-му етапі навчальною метою перед-бачалось: стимулювання самостійної творчо-сті у формуванні форм та системи зв’язків; формування вміння утворювати форми само-стійно.  Навчальною метою корекційно-розвивальних ігор ІІІ-го етапу передбача-лось: формування вміння виконувати завдан-ня відповідно до поставленої мети – за ін-струкцією; формувати вміння впізнавати і розрізняти форми плоских фігур та їх поло-ження на площині (зором і на дотик); форму-вати вміння утворювати форми самостійно.  Корекційно-розвивальна мета впродовж усіх занять залишалася тією ж: розвиток ана-літико-синтетичної діяльності, просторового мислення, образного уявлення, вміння знахо-дити образ у навколишньому середовищі по пам’яті, здібностей до комбінування, кмітли-вості, математичного мислення, уваги.  Таким чином організовувати корекційно-розвивальне навчання рекомендували: В. В. Воскобовіч (вибудовував таку дитячу іг-рову діяльність, в результаті якої розвивалися психічні процеси: увага, пам’ять, уява, мислен-ня, мовлення), З. Дьєнеш (математичні знання дитина одержує не розв’язуючи численні при-клади і читаючи підручники, а граючись), М. О. Зайцев (оригінальна система навчання читання, математики з використанням куби-ків, таблиць та ігор з ними), М. Монтесорі (золотий матеріал: для формування математи-чних здібностей, а також ігри з геометрични-ми формами, природними матеріалами тощо), Б. П. Нікітін (розвиток інтелекту, винахідниць-ких і дослідницьких здібностей) та ін. Отже, ми можемо прийти до висновку: щоб зробити дитину уважною – треба органі-зувати її навчальну діяльність. Для впливу на загальну увагу, її стійкість та розподіл ми ви-користовували класичні методи: четвертий зайвий, класифікації, виділення з цілого час-тини, гру, конструювання тощо. Дані методи спрямовані на створення умов для стійкості уваги і в цілому на формування пізнавальної діяльності дитини з ТПМ.  Роботу в навчальному напрямі передба-чалося проводити, починаючи з ІІ-го етапу і 
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продовжувати на ІІІ-му та на IV-му етапах. Основною метою цього напряму роботи було навчити дітей розв’язувати типи простих арифметичних задач, які на наступних етапах увійшли до змісту складених задач (на знахо-дження суми двох чисел; різниці; збільшення (зменшення) числа на декілька одиниць; різ-ницеве порівняння; знаходження невідомого зменшуваного, від’ємника; суми однакових доданків (добутку). Навчальна мета: навчати дітей розв’язувати задачі на знаходження суми двох чисел; різниці; збільшення (зменшення) числа на декілька одиниць; різ-ницеве порівняння; знаходження невідомого зменшуваного, від’ємника; суми однакових доданків (добутку)).  Арифметичні задачі та завдання за їх змі-стом були вибрані не випадково. Зокрема, на другому етапі передбачалася робота над про-стими арифметичними задачами, які на ІІІ-му етапі увійшли до змісту складених задач. А на IV-му етапі велася робота по закріпленню вміння розв’язувати ці задачі при виконанні репродуктивно-продуктивних та творчих завдань за їх змістом. Організовуючи роботу над арифметични-ми задачами, ми опиралися на праці Н. О. Ме-нчинської та ін. (розв’язування арифметич-них задач є засобом, що сприяє засвоєнню математичних понять та законів, за допомо-гою яких розкривається життєвий зміст за-

дач); М. В. Богданович та ін. (досліджували ефективні методи, шляхи формування в мо-лодших школярів уміння розв’язувати ариф-метичні задачі); Ю. М. Калягіна та ін. (принцип урахування індивідуальних особ-ливостей учнів); Є. М. Кабанової-Меллер, Н. Ф.Тализіної та ін. (проблеми розвитку пізна-вальної активності учнів у процесі навчання); О. В. Гаврилова, Н. С. Гаврилової, Є. В. Грози, Н. І. Королько, О. М. Ляшенка, В. В. Тарасун та ін. (особливості навчання математики молод-ших школярів з порушеннями розвитку).  Описаний навчальний матеріал сприяти-ме навчанню молодших школярів з ТПМ роз-в’язувати прості та складені арифметичні за-дачі, розвиткові логічного мислення, аналі-тико-синтетичній діяльності, корекції навча-льної діяльності. Таким чином, ми вважаємо, що корекція недорозвинених процесів та функцій пізнава-льної діяльності в дітей з ТПМ має здійсню-ватися комплексно на логопедичних занят-тях, психо-корекційних заняттях і на уроках математики. Тобто, ми не маємо на меті сфо-рмувати у школярів систему навчальних вмінь розв’язувати арифметичні задачі, а на-ше завдання полягає в тому, щоб розвинути в них спільні групи операцій або так звані зага-льні компоненти психічної діяльності, не за-лежні від спеціальних особливостей розв’язу-вання арифметичних задач. 
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Лисова Л. Особенности коррекции учебной деятельности младших школьников с тяже-
лыми нарушениями речи 

В статье рассмотрены особенности учебной деятельности младших школьников с тяжелыми 
нарушениями речи. Предложенная методика поэтапного формирования учебной деятельности у 
младших школьников с тяжелыми нарушениями речи в процессе решения арифметических задач. 
Анализ специальных научно-методических источников и материалов проведенного нами исследо-
вания показал, что у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи уровень усвоения ариф-
метических задач преимущественно низкий, а на каждом этапе работы над ними возникают  
различные типы трудностей. В результате, данная категория учеников требует специально ор-
ганизованной работы, направленной не только на формирование умения и навыков решения ариф-
метических задач, но и на обеспечение коррекционной направленности обучения на протяжении 
работы над ними. Учитывая это, возникла необходимость в создании учебно-коррекционной мето-
дики, позволит корректировать не отдельные психические функции, а учебную деятельность в 
целом. 

Ключевые  слова :  активная деятельность, младший школьный возраст, мотивация, учеб-
ная деятельность. 
 

Lisova L. Peculiarities of correction of educational activity of junior schoolchildren with se-
vere speech impairments 

In this paper the method of formation of educational activity in primary school children with severe 
speech disorders in the process of solving arithmetic problems. Analysis of special scientific and methodo-
logical materials and sources of our investigation showed that primary school children with severe speech 
disorders level mastering arithmetic problems mainly low and at each stage of work on them there are vari-
ous types of difficulties. The reasons for these different challenges, including selective hypoplasia individual 
cognitive processes and components of educational activity. As a result, this category of students in need of 
specially organized activities aimed not only at forming ability and skills for solving arithmetic problems, 
but also to provide orientation training for correctional work on them. In view of this, it was necessary to 
create educational and correctional methods that will not adjust certain mental functions and training ac-
tivities in general. This approach provides a comprehensive impact on student and solves the problem of 
formation of educational activity. Dedicated four stages correction learning activities in primary school chil-
dren with severe speech disorders associated with the process of formation of their skills for solving arith-
metic problems. At each stage by differentiated areas (logopaedic, remedial and developmental learning) of 
educational and corrective work. Thus, we believe that the correction immature processes and functions of 
cognitive activity in children with severe speech disorders should be integrated in speech therapy classes, 
psycho-correction studies and mathematics lessons. That is, we do not intend to create a system of students' 
academic skills to solve arithmetic problems, and our task is to develop these joint operations groups or so-
called common components of mental activity, independent of special features for solving arithmetic prob-
lems. 

Key  words:  active activity, junior school age, motivation, educational activity. Стаття надійшла до редколегії 11.09.2017  
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РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 
В ШКОЛАХ МНОЖИННОГО ІНТЕЛЕКТУ В США 

 
Стаття присвячена використанню теорії множинного інтелекту Г. Гарднера для розвитку 

інтелектуальних здібностей учнів у школах США. У роботі проаналізовані форми імплементації 
теорії множинного інтелекту в освітню практику середніх шкіл США. Домінування у школі навчан-
ня, традиційно орієнтованого на логіко-математичний та лінгвістичний інтелекти школярів, 
гальмує розвиток учнів, інтелектуальні здібності яких виявляють себе через інші області людсь-
кої діяльності. Досвід американських педагогів свідчить про ефективність навчання за умови вра-
хування різних способів отримання знань. Використання теорії множинного інтелекту в школах 
США веде до персоналізації шкільної освіти, сприяє розвитку нестереотипного мислення і через 
розширення спектру областей знань, в яких дитина виявляє інтелектуальні здібності, підтримує 
дослідницький дух, сприяє вмотивованості самостійного отримання знань. 

Ключові  слова :  інтелектуальні здібності, теорія множинного інтелекту, диференціація 
змісту навчання, персоналізація шкільної освіти, реформування освітньої системи, школи США. Сучасний етап розвитку України характе-ризується складною взаємодією соціальних, науково-технічних, економічних процесів, що зумовлює зростання потреби суспільства в соціально активній особистості з високим рівнем компетентності у контексті швидких змін техніки і технологій, розширення та пог-либлення сфер наукового дослідження. Необ-хідність відповіді на ключові глобальні ви-клики, перед якими постало українське суспі-льство, актуалізує задачу включення молоді в освітні процеси інноваційного характеру, оптимального використання її інтелектуаль-ного потенціалу. Численні дослідження віт-чизняних і закордонних авторів підтверджу-ють залежність прогресивного просування суспільства від рівня розвитку його інтелек-туального й управлінського ресурсу (О. А. Грі-шнова, А. М. Михненко, О. М. Петіна, М. В. Се-микіна, Р. А. Семін, W. Baker, A. Brooking).  

Цей висновок набуває особливої актуаль-ності в постіндустріальну епоху, коли зростає роль знання й інформації. Природним наслід-ком даного процесу є посилення значення інтелектуального потенціалу особистості, що визначає її соціальний статус і життєві перс-пективи. Одночасно високий рівень розвитку інтелектуального потенціалу і наявність  можливостей для його реалізації є умовами для нормального функціонування соціальної системи.  Практичний аспект проблеми полягає в тому, що при наявності різноманітних  філософських, соціологічних і психологічних концепцій інтелектуального потенціалу, від-сутня ефективна політика, спрямована на проектування перспектив розвитку інтелек-туального потенціалу України і вироблення довгострокових технологій в цій області. По-тужний теоретичний і емпіричний потенціал 
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системи шкільної освіти США, досвід органі-зації розвитку інтелектуального потенціалу школярів має для України принципове значен-ня. В умовах оновлення середньої освіти в Україні, активних пошуків способів вдоскона-лення змісту освіти особливого значення має аналіз та раціональне впровадження прогреси-вного педагогічного досвіду, що створить підґ-рунтя для розбудови нової концепції розвитку. Вивчення особливостей розвитку інтелек-туальних здібностей школярів привертає увагу сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідни-ків. Серед публікацій останніх років зустріча-ються теоретичні та практичні розробки, прис-вячені розвитку інтелектуальних здібностей школярів різних вікових груп в процесі вивчен-ня окремих предметів (наприклад, математи-ки, фізики): (О. Шаран, Ю. В. Єчкало, Г. В. Касянова, М. Ю. Стожарова, С. Г. Михалева); в різних видах діяльності: навчальної (Е. А. Курнышева); спортивної (Г. А. Кузьмен-ко); проектно-технологічної (О. В. Нагайчук); використанню інтелектуальних змагань як засобу розвинення здібностей особистості (Н. С. Леонова); врахуванню множинності інте-лектуальних здібностей школярів в практиці шкільної освіти (Th. Armstrong); розвитку мно-жинного інтелекту у молодших школярів (C. Hine); впливу оточення та сім’ї на інтелекту-альні здібності та академічну успішність шко-лярів (V. H. Wacha), практичній реалізації інди-відуального підходу до навчання в рамках тео-рії множинного інтелекту в навчальному сере-довищі в школах і музеях, взаємозв’язку між множинними інтелектами і майбутнім ринком праці (H. Gardner).  У вітчизняних дослідженнях, присвяче-них питанням розвитку інтелекту, інтелекту-альних здібностей школярів, досить мало приділяється уваги досвіду американських шкіл, які реформували свої навчальні програ-ми під впливом теорії множинного інтелекту Г. Гарднера (МІ-школи, МІ-класи). Го-вард Гарднер – професор, викладач когнітив-ної психології й теорії освіти Гарвардського університету. Його теорія множинного інте-лекту (далі ТМІ), викладена у книзі «Струк-тура розуму. Теорія множинного інтелекту» 1983 р., змінила уявлення про інтелект люди-ни і підходи до навчання в сучасному світі. У групі нейропсихологів протягом 20 років 

Г. Гарднер досліджував зв’язок між роботою різних ділянок мозку і певними когнітивни-ми функціями. У передмові до своєї книги в редакції 2004 р. проф. Г. Гарднер зазначає, робота мала суто психологічну спрямова-ність, проте враховуючи мету нідерландсько-го Фонду Бернарда Ван Леера, що фінансував «Проект людського потенціалу», необхідно було розкрити можливості використання те-орії множинного інтелекту у сфері освіти [1, 8]. В проекті «Спектрум» (Project Spectrum) Г. Гарднер, Д. Фельдман, М. Кречевски, Дж. Сторк займалися розробкою методик оці-нки інтелектуального профілю дошкільнят та школярів молодших класів, результатом чого стали завдання для діагностики різних видів інтелекту. В рамках гарвардського про-екту «Зеро» (Project Zero) Г. Гарднер з колега-ми активно працював зі школами, що намага-лися імплементувати теорію множинного інтелекту в освітню практику. Через рік після виходу книги Г. Гарднера в Індіанаполісі була створена Key School, перша у світі школа, яка в своїй діяльності керувалася виключно пос-тулатами теорії множинних інтелектів. Знач-на кількість державних та приватних шкіл у США та в інших країнах вбудували цю теорію у свій освітній процес. Досвід педагогів свід-чить про ефективність навчання за умови врахування різних способів отримання знань. Метою наукової розвідки є дослідження використання теорії множинного інтелекту для розвитку інтелектуальних здібностей учнів у школах США. Мета дослідження реалі-зується в наступних завданнях: визначити можливості ТМІ в розвитку інтелектуальних здібностей учнів; вивчити особливості вико-ристання ТМІ в освітній практиці шкіл США; визначити форми імплементації ТМІ в освіт-ню практику середніх шкіл США. Модернізація середньої освіти в Україні потребує врахування загальних тенденцій розвитку систем освіти у контексті глобалі-заційних та євроінтеграційних процесів. У межах реформ у сфері середньої освіти, що відбуваються на Заході, можна виділити  певні тенденції. Відхід від біологізованого тлумачення здібностей і віднесення на цій основі багатьох дітей до категорії «нездіб-них». Все частіше в офіційних і неофіційних програмних документах простежується дум-
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ка про можливість всіх дітей, незалежно від їх природного потенціалу та соціального по-ложення, успішно навчатися за умови квалі-фікованого викладання; про оптимістичний погляд на можливості учнів засвоювати на-віть «важкі» предмети. Такий підхід має ви-значальний вплив на вирішення головного питання: конструювання базового змісту освіти, що є обов’язковим для всіх і відпові-дає вимогам сучасної цивілізації [4, 4].  У сучасному закладі освіти першочерго-вим завданням має стати розвиток мислення, вміння аналізувати ситуацію, планувати свої дії на кілька кроків вперед, адекватно оціню-вати результати, самостійно набувати і пере-робляти інформацію, перетворюючи знання в інструмент пізнання інших видів діяльнос-ті, вміння конструктивно взаємодіяти з інши-ми [5, 6]. Згідно з дослідженнями Світового економічного форуму, у 2020 р. фахівці по-винні володіти такими вміннями як: 
1. Вирішення комплексних життєвих 

проблем – здатність вирішувати нові про-блеми у комплексних життєвих обставинах, які раніше не зустрічались. 
2. Критичне мислення – вміння викори-стовувати логічні доводи та аргументи для визначення та обґрунтування сильних та слабких сторін запропонованих рішень, ви-сновків, поглядів та підходів. 
3. Креативність – здатність представити незвичні ідеї на зазначену тему або шляхи вирішення завдання/проблеми. 
4. Управління людьми – здатність прави-льно делегувати обов’язки, вміння налагодити комунікаційні процеси в єдиній команді. 
5. Співпраця з іншими – вміння кооперу-ватися з людьми, працювати в команді. 
6. Емоційна компетентність – вміння за-уважувати на реакції інших людей та розуміти, чому вони саме так реагують чи поводяться. 
7. Прийняття рішень – вміти враховува-ти наслідки певних дій та обирати найбільш адекватну/ прийнятну дію. 
8. Орієнтація на допомогу – здатність ак-тивно виявляти шляхи ефективної допомоги. 
9. Ведення переговорів – вміння знайти певний компроміс, враховуючи різні позиції.. 
10. Когнітивна гнучкість – здатність шви-дко переключатись з однієї теми/сфери на ін-шу, вміння бути мультидисциплінарним [16].  

Протиріччя між навчальним матеріалом і реальними пізнавальними можливостями уч-нів стають дедалі гострішими і мають сталий характер. Порівняння показників успішності школярів в різних країнах світу свідчать про те, що високий відсоток здібних учнів не праг-нуть максимального розвитку своїх здібнос-тей, більшість із них мають показники шкіль-ного навчання набагато нижчі за свої можли-вості. Чітко регламентована і розрахована на середнього учня організація навчального про-цесу не відповідає особливостям розвитку інтелектуальних здібностей і викликає невдо-волення учнів, які не отримують завдань від-повідно до свого рівня, не розкривають свій потенціал і втрачають мотивацію до самороз-витку. Вже по закінченні початкової школи учні втрачають потяг до нових знань й інтеле-ктуального зростання [13, 8]. Реформування освіти ставить за мету удо-сконалення процесу засвоєння знань, що при-вертає увагу дослідників до питання природи людського інтелекту. Проблема інтелекту та його розвитку є актуальною як для зарубіжної, так і для вітчизняної науки, оскільки неузго-дженість теорій інтелекту з практикою навчан-ня ускладнює перехід до реалізації такої дидак-тичної мети, як розвиток інтелектуальних здіб-ностей учнів. Існує цілий ряд підходів до визна-чення інтелекту і факторів, що впливають на його розвиток: структурно-генетичний підхід, що базується на ідеях Ж. Піаже, який розглядав інтелект як вищий універсальний спосіб зрів-новаження суб’єкта з середовищем; когнітиві-стський підхід, заснований на розумінні інтеле-кту як когнітивної структури, специфіка якої визначається досвідом індивіда; факторно-аналітичний підхід, що розглядає інтелект як «розумову енергію», рівень якої визначає успі-шність виконання будь-яких тестів; мультифа-кторна модель інтелекту, відповідно до якої існує ряд незалежних розумових здібностей, і багато інших [3; 6].  У XX ст. сутність інтелекту американські та європейські психологи й педагоги визна-чали як спроможність людини адаптуватися до навколишнього середовища: здатність навчатися (Ч. Спирмен, В. Хенмон, С. Колвін, Г. Вудроу); здатність оперувати абстрактни-ми символами і відношеннями (Л. Термен, Р. Торндайк, Дж. Петерсон); здатність  
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вирішувати проблеми, адаптуватися до но-вих життєвих умов (В. Штерн, Р. Пінтер, Л. Терстоун, Ж. Піаже).  Прикладом інтегрованого підходу до ви-вчення інтелекту може служити теорія мно-жинного інтелекту (multiple intelligence) Г. Гарднера [9, 10, 11] когнітивного напрямку американської психології та педагогіки. Г. Гарднер визначає інтелект як «здатність вирішувати проблеми або створювати проду-кти, що мають цінність в одному або більше культурних середовищах» [1, 3]. Дослідник у своїй теорії множинного інтелекту припус-кає, що інтелект не однорідний і являє собою «співіснування окремих і незалежних интел-лектів». Інтелект не може обмежуватися сфе-рою абстрактно-логічного пізнання, оскільки є багаторівневою системою [12].  Г. Гарднер нараховує вісім інтелектів:  
– лінгвістичний – пов’язаний з умінням читати, писати, слухати та говорити; 
– логіко-математичний – пов’язаний з об-численнями, рішенням логічних задач, науковим мисленням;  
– просторовий – здатність точно сприйма-ти зорово-просторовий світ і створюва-ти ментальні образи; орієнтуватися в просторі; 
– музичний – здатність до співу, грі на  музичних інструментах і музичної твор-чості;  
– тілесно-кінестетичний – здатність вико-ристовувати власне тіло при виконанні фізичних дій; працювати з інформацією через відчуття та рух; 
– міжособистісний – здатність розуміти настрої, наміри та почуття інших;  
– особистісний – здатність розуміти себе й поводитися адекватно згідно зі своїми потребами, цілями та здібностями [10]. Особистісний інтелект розділяється на два види: внутрішньо-особистісний, пов’яза-ний зі здатністю керувати своїми почуттями і емоціями, і міжособистісний, пов’язаний зі здатністю розуміти інших людей і прогнозу-вати їх дії [8]. Г. Гарднер вважає, що особистіс-ні особливості відносяться до інтелектуальної сфери навіть більшою мірою, ніж традицій-ний інтелект. Саме ці особливості визначали поведінку людини з моменту зародження ци-вілізації і відіграють велику роль при визна-ченні статусу людини.  

Пізніше Г. Гарднер виділяє восьмий вид інтелекту – натуралістичний, що являє собою здатність розрізняти моделі в природі, при цьому він відзначає й такі типи інтелекту, як екзистенціальний і духовний [8, 35]. Гіпотеза Г. Гарднера викликала бурхливі дискусії в середовищі психологів та педагогів і спонука-ла досліджувати інтелект у більш широкому контексті. Спільний проект Гарвардського та Єльсь-кого університетів «Практичний інтелект для школи» (Practical Intelligence for School, PIFS) з 1987 по 1990 рр. впроваджує принципи ТМІ в практику шкіл [15]. Навчальна програма PIFS для 6 і 7 класів орієнтована на складний період, коли учні переходять від начальної до серед-ньої школи, отже, отримують менше індивідуа-льної уваги і повинні взяти на себе відповіда-льність за своє навчання. Завданням програми є допомога учням знайти свої підходи до на-вчання і адаптуватися до вимог школи. В апро-бації програми взяли участь школи м. Бостона, м. Тьюксбери, штат Массачусетс та сільські школи в Коннектикуті. На основі ТМІ дослідни-ки та викладачі-практики продовжили розроб-ляти навчальні програми і плани. Учасники проекту PIFS створили нову програму «Креативний інтелект для школи» (Creative Intelligence For School). Традиційне викладання предметів є не-достатнім для реалізації задачі розвитку ін-телектуального потенціалу учня й підвищен-ня його інтелектуальної компетенції і куль-тури, що зумовлено декількома факторами:  
– відсутністю своєчасного реагування школи на вимоги соціуму;  
– обмеженістю системних програм і мето-дик для розвитку інтелектуальних здіб-ностей учнів при вивченні конкретних дисциплін за традиційною лінгвістич-ною та логіко-математичною спрямова-ністю; 
– відсутністю у школі необхідних організа-ційно-педагогічних умов, матеріально-технічної бази для розвитку інтелектуа-льного потенціалу учнів з урахуванням вимог сучасного суспільства та інших об’єктивних факторів. Недостатньо уваги приділяється стимулю-ванню учнів до самостійного розвитку своїх інтелектуальних здібностей, оскільки форму-вання потреби в підвищенні свого інтелектуа-

Марина ЛІТВІНОВА, Олександр ЛІТВІНОВ Розвиток інтелектуальних здібностей учнів в школах множинного інтелекту в США 



259 №  3  ( 5 8 ) ,  в е р е с е н ь  2 0 1 7  

льного рівня пов’язано з розвитком інтелекту-альної самосвідомості особистості. Учні повин-ні усвідомлювати себе як носії інтелекту, розу-міти, що останній може бути розвинений у різ-ному обсязі, і мати установку на його розвиток у зв’язку з існуючою або прогнозованою ситуа-цією. Перед викладачами постає завдання роз-вивати ініціативу учнів (прагнення самостійно відшукувати нову інформацію або причину по-милок), освоювати нові області діяльності і са-морегуляцію (уміння керувати власною інтеле-ктуальною діяльністю, доводити почату справу до логічного кінця, цілеспрямовано будувати процес самонавчання). Використання ТМІ у практиці викладан-ня потребує від вчителя значно більше твор-чих зусиль, ніж традиційний підхід з доміну-ванням лінгвістичного та логіко-матема-тичного видів інтелекту. Кожний вчитель-практик розробляє матеріали у відповідності до особливостей свого класу. Для реалізації ідей ТМІ в третьому класі в м. Мерісвіллі, штат Вашингтон 1989–1990 рр. були створе-ні сім навчальних центрів, кожний з яких присвячений одному з семи інтелектів. Учні проводили дві третини шкільного дня, навча-ючись протягом 15–20 хвилин у кожному центрі. Навчальна програма була тематич-ною, і центри надавали можливість вивчити предмет за допомогою різних підходів [7]. Учні будували моделі, танцювали, писали піс-ні, читали, писали та малювали ілюстрації протягом кожного дня. У Центрі особистої роботи (Personal Work Center) (внутрішньо-особистісний інтелект) учні вивчали актуальну тему шляхом дослі-джень і проектів. В Центрі спільної роботи (Working Together Center) (міжособистісний інтелект) учні розви-вали навички навчатися у взаємодії, вирішува-ли проблеми, створювали ігри для навчання, аналізували та обговорювали ідеї. В Музичному центрі (Music Center) (музичний інтелект) учні писали і співали пісні з теми, що вивчалася, створювали свої інструменти. В Арт-Центрі (Art Center) (просторовий інтелект) учні досліджували предметну об-ласть, використовуючи художні засоби, паз-ли, діаграми, малюнки. 

В Центрі творчості (Building Center) (тілесно-кінестетичний інтелект) учні будува-ли моделі, створювали інсценізації, танцювали. В Центрі читання (Reading Center) (лінгвістичний інтелект) учні читали, писали і вчилися в звичайному режимі, проте аналі-зували й організували інформацію в письмо-вій формі. В Центрі математики та точних наук (Math & Science Center) (логіко-математичний інте-лект) учні працювали з математичними іграми, концепціями, науковими експериментами. Після занять в центрах групи учнів діли-лися результатами своєї діяльності. Щоденна робота у семи центрах зі звітом у вигляді ін-формативних, мультимодальних презентацій позитивно вплинула на розвиток інтелектуа-льних здібностей учнів. За результатами  роботи класу вчителі виявили, що учні роз-винули відповідальність, самостійність, неза-лежність, вмотивованість у навчанні. Учні стали досвідченими у розробці власних прое-ктів, організації необхідних ресурсів і матері-алів і підготовці добре спланованих презен-тацій результатів своїх досліджень [7]. Якщо восени учні визначали тільки один центр як «улюблений», то в середині року більшість учнів ідентифікували 3–4 домінуючі центри, а в кінці навчального року у кожного учня було 6–7 центрів, в яких вони почувалися ко-мфортно в отриманні знань, академічній ус-пішності та взаємодії з однокласниками. За підсумками року рівень залишкових знань учнів був найвищим за всіма предмета-ми, що вивчалися протягом року. Стандарти-зовані тести були складані з балами вище середнього показника у штаті й країні. «Неуспішні» учні досягли вражаючих резуль-татів, використовуючи музикальний, кінесте-тичний та інші інтелекти, формуючи особис-тий освітній досвід. Домінування у школі навчання, традицій-но орієнтованого на логіко-математичний та лінгвістичний інтелекти школярів, не дозво-ляє повною мірою розвинутись тим учням, інтелектуальні здібності яких проявляють себе через інші області людської діяльності. Г. Гарднер рекомендує підсилювати слабкі сторони дитини у молодшому віці, а з підліт-кового віку спиратися на сильні сторони. 
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Діяльність, яка покращує продуктивність в одній дисципліні, може принести користь для інших. Іншими словами, якщо учень ви-являє інтелектуальні здібності у музичній сфері, і бере участь у театральній постановці, в процесі може вдосконалити лінгвістичний або просторовий або тілесно-кінестетичний або міжособистісний інтелект [2]. Успішний досвід МІ-школ і МІ-класів у США свідчить, що кожний учень має можливість спеціалізуватись і стати успішним на практиці в 3–4 областях знань. Учні вивчають предмет різними шляхами, що збільшує шанси на успі-шне засвоєння матеріалу. Творча діяльність, яка пропонує різні види і форми активності, задовольняє інтелектуальні потреби школярів, допомагає їм осягнути себе як особистість зі всією гаммою людських можливостей. В сучасних умовах реформування освітньої системи США диференціація навчання зберігає своє важливе значення. Однак її здійснення передбачає врахування тенденції до загально-го підвищення інтелектуальної насиченості навчальних програм, характерними особливос-тями змісту освіти в американських школах є його утилітарна спрямованість та зростання ролі гуманітаризації в змісті освіти. Ефективне використання ТМІ вимагає від вчителя вивчен-ня здібностей кожного учня шляхом постійної організації різноманітних заходів, в ході яких учень проявляє певні типи інтелекту для вирі-шення певних завдань і проблем. Вчителі поча-ткової школи Enota Multiple Intelligences Acade-my м. Гейнсвилл, штат Джорджія з 2003 р. про-водять регулярне анкетування учнів з метою виявити коло інтересів, щоб зрозуміти сильні сторони учнів.  Key Learning Community, державна школа в Індіанаполісі, початкова школа Sharon Ele-mentary School в Шарлотті, Північна Кароли-на, New City School, приватна школа множин-ного інтелекту в Сент-Луисе, штат Миссурі, початкова школа Enota Multiple Intelligences Academy в Гейнсвіллі, штат Джорджія по-різному адаптують ТМІ до навчального про-цесу. Однією з унікальних адаптацій школи Enota Multiple Intelligences Academy є навча-льний контракт, карта діяльності, яка учням дає тижневий начальний план. Завдання мо-же передбачати виконання всіх проектів або вільний вибір за бажанням. Учні виконують 

завдання в своєму темпі. Досвід вчителів школи свідчить, що відсутність жорсткого контролю, більша автономія учнів дозволяє досягти значної зацікавленості та самостій-ності мислення. Наприклад, завдання з мате-матики поділені за типами інтеллекту: Music 
Smart, Logic Smart, Body Smart, Art Smart, Write 
your idea here, пов’язані з музикою, логікою, рухливою діяльністю, мистецтвом, мовою.  Серед умов виконання завдання вчите-лем визначаються наступні: Виконуй роботу протягом всього зазначеного періоду. Не за-важай іншим, не привертай увагу до себе. Не втрачай свій контракт! Попроси трьох людей допомогти, перш ніж звернутися до вчителя. Учень орієнтований на наполегливу самос-тійну роботу, в ході якої він отримує навички самоорганізації та соціальної інтеракції. Роль учителя в школах з використанням ТМІ також кардинально змінюється: він пра-цює з учнями, як координатор, а не джерело знань та оцінки. Вчитель спостерігає за досяг-неннями учнів у декількох напрямках, і сам повинен розвиватися як творча людина. Тео-рія МІ пропонує вчителям розширити свій ре-пертуар методів, інструментів і стратегій для охоплення широкого кола учнів. Навчання з міждисциплінарної точки зору дозволяє дати учням не ізольовані пласти знань, а  компетенції та практичні. Для того, щоб ство-рити план уроку з будь-якої дисципліни,  вчитель повинен пов’язати актуальну тему з різними сферами людської діяльності: мистец-твом; фізичним; соціальним досвідом; саморе-флексією; досвідом в світі природи і т.п. У XXI столітті теорія множинних інтелек-ті не тільки не втратила своєї привабливості для педагогів та учнів, але й отримала широ-ке розповсюдження в освітніх закладах США. На сучасному етапі функціонування амери-канської середньої освіти багато державних та приватних шкіл залучають основні прин-ципи ТМІ до формування змісту освіти. Шко-ла Chapel Hill-Chauncy Hall School (CH-CH), на-чальна школа у м. Уолтем, штат Массачусетс є частиною групи приватних шкіл, які реалізу-ють теорію множинних інтелекту у своїх ме-тодах навчання. Основним підходом до викла-дання та навчання у школі є диференціація змісту навчання, освітнього процесу, навчаль-ного середовища, форми оцінювання. Навчи-
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ти дітей здобувати знання, знайти власний шлях до розвитку своїх інтелектуальних здіб-ностей є основним завданням вчителя. Початкові школи Country Springs Elemen-tary School в м. Чино Хіллз, штат Каліфорнія, Edwin Rhodes Elementary School в м. Чино, штат Каліфорнія; School of Distinction в м. Шарлотт, штат Північна Кароліна; приватна школа (4–12 клас) New School of Northern Virginia в м. Фер-факс, штат Вірджинія, муніципальна школа Multiple Intelligence School в м. Нью-Йорку, штат Нью-Йорк працюють за принципами, що ґрун-туються на ТМІ. Кілька сотень МІ-шкіл успішно працюють в Америці та у всьому світі [14]. Проект з професійного розвитку Project Zero Classroom (започаткований у 1996 році за участю Г. Гарднера) у співпраці з Гарвард-ською вищою школою освіти проводить що-річні он-лайн курси для викладачів та міжна-

родні конференції. Це особливо корисно для вчителів із певним досвідом роботи, які хо-чуть інтегрувати ТМІ та інші науково-освітні інновації в свою роботу. Використання ТМІ в школах США веде до персоналізації шкільної освіти, в якій особлива увага приділяється не оцінюванню інтелекту дитини, а потребам і особливостям дітей, що сприяє розвитку нестереотипного мислення і через розширення спектру областей знань, в яких дитина виявляє інтелектуальні здібності, підтримує дослідницький дух, сприяє вмотиво-ваності самостійного отримання знань. Успіш-на практика МІ-шкіл у навчанні дітей з особли-востями інтелектуального розвитку, особливи-ми освітніми потребами в системі інклюзивно-го навчання заслуговує на особливу увагу віт-чизняних дослідників в умовах розбудови ін-клюзивної освіти в Україні. 
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Литвинова М., Литвинов А. Развитие интеллектуальных способностей учеников в 
школах множественного интеллекта в США 

Статья посвящена изучению использования теории множественного интеллекта Г. Гарднера 
для развития интеллектуальных способностей учеников в школах США. В работе проанализирова-
ны формы имплементации теории множественного интеллекта в образовательную практику 
средних школ США. Доминирование в школе обучения, традиционно ориентированного на логико-
математический и лингвистический интеллекты школьников, тормозит развитие учеников, ин-
теллектуальные способности которых проявляют себя через другие области человеческой дея-
тельности. Опыт американских педагогов свидетельствует об эфективности обучения при усло-
вии использования разных способов получения знаний. Имплементация теории множественного 
интеллекта в школах США приводит к персонализации школьного образования, способствует раз-
витию нестереотипного мышления, через расширение спектра областей знаний, в которых ребе-
нок проявляет интеллектуальные способности, поддерживает исследовательский дух, создает 
мотивацию к самостоятельному получению знаний.  

Ключевые  слова :  интеллектуальные способности, теория множественного интеллекта, 
диференциация содержания обучения, персонализация школьного образования, реформирование 
образовательной системы, школы США. 

 

Litvinova M., Litvinov A. Development of intellectual abilities of children in multiple 
intelligence schools in the USA 

The article is devoted to the study of the use of H.Gardner’s theory of multiple intelligence for the devel-
opment of intellectual abilities of students in US schools. The paper analyzes the forms of the implementa-
tion of the theory of multiple intelligence in the educational practice of secondary schools in the United 
States. Within the framework of secondary education reforms in the United States, certain trends can be 
identified: retreat from a biologized interpretation of abilities and submission on this basis of many children 
to the category of «incapable»; the general increase of intellectual saturation of educational programs, utili-
tarian orientation of the content of education in schools, and the increasing role of humanization in the con-
tent of education. 

In US schools the dominance of education traditionally oriented at logical mathematical and linguistic 
inflects of students is hampering the development of students, whose intellectual abilities manifest them-
selves through other areas of human activity. The experience of American teachers shows the effectiveness 
of learning, provided the different ways of knowledge that are taken into account. 

The main approach to teaching and learning at school is differentiation of the content of education, the 
educational process, the learning environment, and the form of evaluation. The role of teachers in schools 
using multiple intelligence theory is essentially changing: he/she works with students as a coordinator, not 
a source of knowledge and assessment. The teacher observes the achievements of students in several direc-
tions, and he/she must develop himself/herself as a creative person. Multiple intelligence theory initiates 
teachers to expand his/her variety of methods, tools and strategies to reach a wide range of students. 

Using the theory of multiple intelligence in schools in the United States leads to the personalization of 
school education, promotes the development of non-stereotyped thinking, through the expansion of the 
range of areas of knowledge in which the child shows his/her intellectual abilities, supports the research 
spirit, promotes the motivation of self-knowledge. Creative activity, which presupposes different types and 
forms of activity, satisfies the intellectual needs of students, helps them to comprehend themselves as indi-
viduals with the whole range of human capabilities. 

Key  words:  intellectual abilities, theory of multiple intelligence, differentiation of the content of teach-
ing, personalization of school education, reforming of the educational system, US schools. Стаття надійшла до редколегії 15.09.2017 
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СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО 
СКЛАДУ ВНЗ ДСНС УКРАЇНИ ДО ПРОФЕСІЙНО 

 ОРІЄНТОВАНОГО КОМУНІКАТИВНОГО НАВЧАННЯ  
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
 

У статті авторка обґрунтовує розроблену систему підготовки професорсько-викладацького 
складу до професійно орієнтованого комунікативного навчання майбутніх офіцерів служби цивіль-
ного захисту. Виокремлено три основні підходи, зокрема: підготовка фахівця з вищою спеціальною 
освітою педагогічного та гуманітарного профілю; підготовка фахівця з вищою освітою технічно-
го профілю за умови отримання ним додаткової спеціальності (в рамках заочного або дистанцій-
ного навчання); підготовка педагога-фахівця за умови отримання ним додаткової підготовки на 
курсах підвищення кваліфікації. Представлено програму спеціального курсу «Основи формування 
професійно орієнтованого комунікативного навчання курсанта». 

Ключові  слова :  професорсько-викладацький склад; офіцер; вищий навчальний заклад; профе-
сійно орієнтоване комунікативне навчання. Значення підготовки професорсько-викладацького складу вищих навчальних за-кладів Державної служби України з надзвичай-них ситуацій (далі – ДСНС) до професійно оріє-нтованого комунікативного навчання курсан-тів у сучасних умовах велике: вона є найбільш адекватним сучасному періоду реформування підготовки офіцерського складу служби циві-льного захисту засобом вдосконалення вихов-ної практики, методологічною базою діяльнос-ті по формуванню різнобічно розвиненої осо-бистості курсантів. Вона дозволяє не тільки врахувати зв'язки та напрями професійно оріє-нтованої комунікативної діяльності курсантів, а й виступає способом її організації. У зазначеному напрямку останнім часом з’явився ряд наукових досліджень, а саме: тео-рії мовленнєвої діяльності та спілкування (В. Гумбольдт, Л. Виготський, О. Леонтьєв, І. Зимня та інші); методологічні положення по-будови навчального процесу у навчальних за-кладах (М. Левіна, П. Підкасистий, Н. Александ-ров, Т. Ільіїна); індивідуалізований, диференці-йований, особистісно-орієнтований та контекс-тний підходи до навчання (В. Володько, М. Євтух, О. Вербицький, Л. Кондрашова, Л. Мар-тіросян, І. Якиманська, М. Кривко та інші). 

Метою дослідження є розробка системи підготовки професорсько-викладацького складу до професійно орієнтованого комуні-кативного навчання майбутніх офіцерів слу-жби цивільного захисту. Дослідження показало, що важливими передумовами, що перешкоджають ефектив-ній професійно орієнтованій комунікативній підготовці курсантів є: 
– недостатня кваліфікація викладачів внаслідок викривлення практики приз-начення на посади науково-педаго-гічного складу офіцерів, що мають дос-від практичної роботи в підрозділах слу-жби цивільного захисту (непризначення їх на посади, за якими вони підготовле-ні), командирів підрозділів (призна-чення в стінах навчальних закладів ДСНС у якості командирів взводів випус-кників, які не мають практичного досві-ду роботи); 
– падіння престижу служби, а отже, і зни-ження загальноосвітнього і культурного рівня курсантів, що вступають до навча-льних закладів ДСНС; 
– відсутність чіткої системи психолого-педагогічних знань, необхідних прове-дення професійно орієнтованої комуні-кативної підготовки майбутніх фахівців. 
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При організації підготовки професорсько-викладацького складу було виокремлено три основні підходи, зокрема: 1 підхід:  підготовка фахівця з вищою спеціальною освітою педагогічного та гума-нітарного профілю; 2 підхід:  підготовка фахівця з вищою освітою технічного профілю за умови отри-мання ним додаткової спеціальності (в рам-ках заочного або дистанційного навчання); 3 підхід:  підготовка педагога-фахівця за умови отримання ним додаткової підготовки на курсах підвищення кваліфікації. На практичних заняттях в межах експе-рименту було виділено низку здатностей ви-кладача, що уможливлюють професійно оріє-нтоване комунікативне навчання курсантів: професійна спрямованість, відкритість, емо-ційна стійкість, соціальна перцепція.  У нашому дослідженні ми вважали за не-обхідне створити систему безперервної під-готовки професорсько-викладацького складу освітніх установ ДСНС до професійно орієн-тованого комунікативного навчання курсан-тів у рамках програми підвищення кваліфіка-ції (у контексті досліджуваної теми підви-щення кваліфікації бачиться як підготовка, навчання навичкам, вмінням, прийомам). За-для зазначеної мети нами було розроблено спецкурс, спрямований на збагачення знань професорсько-викладацького складу новою інформацією про пріоритетні напрямки про-фесійно орієнтованої комунікативної підго-товки курсантів, а також на підвищення про-фесійної майстерності викладачів. Програма спецкурсу визначила наступні пріоритети:  
– формування ціннісних гуманістичних орієнтації у роботі з курсантами;  
– зміна професійно-психологічних устано-вок;  
– формування власне педагогічного осми-слення готовності до професійно орієн-тованої комунікативної діяльності;  
– впровадження у повсякденну практику роботи з курсантами методів і прийомів професійно орієнтованого комунікатив-ного навчання;  
– стимулювання саморозвитку, формуван-ня готовності до професійно орієнтова-ної комунікативної діяльності, що спри-яє осмисленню і корекції власного про-фесійного досвіду. 

Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу виконувало ряд найва-жливіших функцій, які визначали результа-тивність подальшої професійної діяльності педагога: 
– адаптаційну – набуття нових знань і умінь, що дозволяють фахівцеві-практику орієнтуватися у різних вихов-них ситуаціях, сприяють досягненню відповідності вимогам до його професій-но-педагогічної діяльності в освітній установі ДСНС; 
– освітньо-компенсаторну – заповнення нестачі базової психолого-педагогічної підготовки, що створювало необхідні умо-ви для розвитку особистості викладача; 
– виховно-розвиваючу – осмислення тео-ретичних основ виховної роботи сприя-ло педагогізації мислення і діяльності фахівця, усвідомлення ним необхідності самовдосконалення; 
– інноваційну – знайомство з сучасними досягненнями педагогічної науки і прак-тики формувало потребу у творчому освоєнні педагогічних інновацій. Розроблена програма спеціального курсу «Основи формування професійно орієнтова-ного комунікативного навчання курсанта» призначена для підготовки професорсько-викладацького складу до професійно орієнто-ваного комунікативного навчання курсанта. Мета програми навчального курсу поля-гає у висвітленні сучасних концепцій профе-сійно орієнтованої комунікативної діяльності офіцерів служби цивільного захисту та озна-йомленні викладачів із особливостями фор-мування готовності курсантів вищих навча-льних закладів ДСНС до неї. Завдання програми навчального курсу визначено наступним чином: 
– актуалізувати проблему професійно орі-єнтованого комунікативного навчання майбутніх офіцерів служби цивільного захисту; 
– показати, що формування готовності курсантів до професійно орієнтованої комунікативної діяльності – це невід'єм-на частина освітнього процесу; 
– розкрити роль професорсько-викла-дацького складу вищих навчальних за-кладів ДСНС у формуванні готовності до професійно орієнтованої комунікатив-ної діяльності майбутніх офіцерів служ-би цивільного захисту; 
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– розширити уявлення педагогів про гу-манітарне, гуманістичне середовище освітніх установ ДСНС як необхідне для професійно орієнтованого комунікатив-ного навчання. Курс розрахований на 30 аудиторних го-дин, в тому числі 18 годин – лекції, 12 годин – практичні заняття. Незважаючи на те, що про-грама включає два основні розділи – лекційні та практичні заняття – кожен із цих розділів передбачає теоретичну підготовку і самостій-ну практичну діяльність слухачів курсів і мо-же варіювалися (індивідуально або в групі) за різними параметрами – посадою, стажем ро-боти, індивідуальними запитами тощо. Вважаємо, що підготовка професорсько-викладацького складу вищих навчальних за-кладів ДСНС до професійно орієнтованого комунікативного навчання майбутніх офіце-рів служби цивільного захисту буде ефектив-ною при: 
– розробці та реалізації в змісті підготов-ки основних компонентів готовності до професійно орієнтованої комунікатив-ної діяльності майбутніх офіцерів служ-би цивільного захисту; 
– використанні активних форм і методів підготовки; 
– здійсненні педагогічного моніторингу, що сприятиме визначенню рівня розви-тку професійної готовності професорсь-ко-викладацького складу до професійно орієнтованого комунікативного навчан-ня курсантів. Розробляючи зміст програми підготовки професорсько-викладацького було передба-чено, що вона дасть змогу ознайомитися з: 
– сучасними теоріями та концепціями професійно орієнтованого комунікатив-ного навчання; 
– критеріями та показниками готовності особистості до професійно орієнтованої комунікативної діяльності.  У результаті навчання за даною програ-мою викладач повинен знати: 
– теоретичні та технологічні розробки провідних вчених у сфері професійно орієнтованого комунікативного навчан-ня у вищому навчальному закладі; 
– можливості формування готовності до професійно орієнтованої комунікатив-ної діяльності майбутніх офіцерів служ-би цивільного захисту у ході їх фахової підготовки; 

– сутність і технології професійно орієн-тованої комунікативної діяльності; 
уміти: 
– використовувати і успішно здійснювати нові підходи до професійно орієнтовано-го комунікативного навчання майбутніх офіцерів служби цивільного захисту; 
– розробляти власну модель професійно орієнтованої комунікативної підготовки майбутніх офіцерів служби цивільного захисту; 
– здійснювати психічне самоуправління та саморегуляцію. У тісному взаємозв'язку зі змістом в ході дослідно-експериментальної роботи вивча-лися методи і форми навчання професорсько-викладацького складу вищих навчальних за-кладів ДСНС. Спочатку весь період організованого під-вищення кваліфікації був умовно розділений на кілька етапів: засвоєння теоретичних знань; освоєння і осмислення отриманих знань; набуття нових знань; осмислення і ап-робація знань.  На початку роботи проводилася первин-на діагностика слухачів – виявлялись їх акту-альні запити, в кінці навчання (через 4–6 мі-сяців) – підсумкова діагностика результатив-ності навчання.  Результати дослідження показали, що най-більш прийнятними у ході підвищення кваліфі-кації професорсько-викладацького є методи активно-пізнавальної діяльності, що залучає слухачів до осмислення і аналізу теорії комуні-кативної діяльності, а також сприяє інтеріори-зації теоретичних положень у власні педагогіч-ні погляди фахівця й формуванню його індиві-дуальної комунікативної парадигми. До таких методів належать діагностика, тренінг, проблемне навчання, аналітична і тво-рча продуктивна діяльність. Традиційні інфор-маційно-пасивні форми навчання (лекції, екс-курсії і т.д.) необхідно використовувати для вивчення основ теорії спілкування [1]. У ході дослідно-експериментальної робо-ти загострилася необхідність індивідуалізації процесу підвищення кваліфікації професор-сько-викладацького складу, а також організа-ції взаємодії зі слухачами в післякурсовий період. У зв'язку з цим актуалізувалася пот-реба нової структурної організації навчання, 
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один із варіантів якої може бути представле-ний наступним чином: I  етап – самовизначення професорсько-викладацького складу. Форми роботи: пер-винна діагностика рівня підготовки; розроб-ка навчально-тематичного плану роботи на-вчальної групи і індивідуальних навчальних планів слухачів. ІI  етап – засвоєння теоретичних знань. Форми роботи: інформаційні лекції, психоло-гічний тренінг. ІІІ  етап – проміжний аналіз результатів, корекція групових та індивідуальних навча-льних планів. Форми роботи: діагностика проміжних результатів. IV етап – осмислення і апробація отри-маних знань. Форми роботи: проблемні лек-ції, соціально-психологічні тренінги, практи-чні заняття. V етап – аналіз результативності на-вчання і прогнозування процесу самоосвіти. Форми роботи: підсумкова діагностика, роз-робка планів самоосвіти. VI  етап (післякурсовий) – оцінка ефек-тивності навчання, допомога в організації самоосвітньої діяльності. Форми роботи: діа-гностика, співбесіди, консультації. Доповненням до масових форм роботи бу-ла самостійна освітня діяльність слухачів – тематичне реферування педагогічної, психо-логічної та методичної літератури з питань професійно орієнтованого комунікативного навчання курсантів; самодіагностика і самоа-наліз; підготовка презентації власного досвіду. Наш досвід показує, що результативність та ефективність процесу підвищення кваліфі-кації професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів ДСНС України, крім оптимального його змісту та організації, багато в чому залежали від особистої зацікав-леності і активності самого педагога.  Тому серед найважливіших вимог у ході експериментальної роботи були виділені такі, як: добровільність участі педагога в організо-ваних освітніх заходах, різноманітність мето-дів навчальної діяльності, взаємозв'язок і взає-модоповнення різних її форм, диференціюван-ня слухачів за віком, стажем роботи, рівня і характеру освіти, профілем діяльності [2].  Ці вимоги визначали своєрідність мето-дики роботи з викладачами, яка була орієн-тована на суб'єкт-суб'єктні відносини, тобто 

постійно ставила фахівця-практика в пози-цію активного учасника навчальної діяльнос-ті. Цьому сприяли облік індивідуальних пот-реб викладачів, постановка в ході занять тво-рчих навчальних завдань, використання діа-логічних форм спілкування, інтерактивних методів навчальних занять, постійний зворо-тний зв'язок в процесі навчання (поточний і підсумковий контроль). Як вже зазначалося вище, ті якості, які сприяють успішній професійній діяльності, визначаються поняттям «професійно важли-ві». Але в процесі занять з викладачами акце-нтувалася увага не тільки на професійних, а й на таких психолого-педагогічних якостях, як: вміння управляти собою, своєю поведінкою, своєю мімікою, жестами, мовленням, які сприяють формуванню системи відносин [3]. Підсумки навчання за програмою підви-щення кваліфікації говорять про те, що ви-кладачі Черкаського інституту пожежної без-пеки імені Героїв Чорнобиля та Національно-го університету цивільного захисту України підвищили свій рівень підготовленості до виховної діяльності.  На завершальному етапі дослідження проводилося тестування для визначення і оцінки рівня педагогічної підготовленості викладачів. Результати тестування такі: най-нижчий показник, що фіксує рівень готовнос-ті викладачів до конструктивної діяльності, впав з 58% до 25%, до прогностичної діяль-ності – з 61% до 28%, до діагностичної діяль-ності – з 64% до 31%, рефлексивної діяльнос-ті – з 70% до 27%, до проектувальної діяль-ності – з 72% до 35%, до комунікативної дія-льності – з 48% до 23%, до організаторської діяльності – з 49% до 24%, до цілевизначаю-чої діяльності – з 52% до 25%, до корекційної діяльності – з 53% до 26%.  Таким чином, динаміка формування під-готовленості викладачів Черкаського інсти-туту пожежної безпеки імені Героїв Чорноби-ля та Національного університету цивільного захисту України підвищилася під час занять за програмою підвищення кваліфікації і скла-ла більше 50% у бік підвищення оцінки. Перспективи подальших наукових розві-док полягають у експериментальній перевір-ці педагогічних умов формування готовності курсантів до професійно орієнтованої кому-нікативної діяльності у комплексі.  
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Ненько Ю. Система подготовки профессорско-преподавательского состава ВУЗов ГСЧС 

Украины к профессионально ориентированному коммуникативному обучению будущих 
офицеров службы гражданской защиты 

В статье автор обосновывает разработанную систему подготовки профессорско-
преподавательского состава к профессионально ориентированного коммуникативного обучения 
будущих офицеров службы гражданской защиты. Выделены три основных подхода, в частности: 
подготовка специалиста с высшим специальным образованием педагогического и гуманитарного 
профиля; подготовка специалиста с высшим образованием технического профиля при условии по-
лучения им дополнительной специальности (в рамках заочного или дистанционного обучения); 
подготовка педагога-специалиста при условии получения им дополнительной подготовки на кур-
сах повышения квалификации. Представлена программа специального курса «Основы формирова-
ния профессионально ориентированного коммуникативного обучения курсанта». 

Ключевые  слова :  профессорско-преподавательский состав; офицер; высшее учебное заведе-
ние; профессионально ориентированное коммуникативное обучение.  

Nen’ko Yu. System of training of the teaching staff of universities of the state emergency ser-
vice of Ukraine to professionally oriented communicative teaching of future officers of civil pro-
tection service 

The study aims to develop the system of training of the teaching staff to professionally oriented commu-
nication teaching of future officers of civil protection service. Three main approaches have been singled out, 
in particular: training of a specialist with higher special education of a pedagogical and humanitarian pro-
file; training of a specialist with higher education in technical field, provided he/she receives an additional 
specialty (within distance or distance learning); training of a specialist-pedagogue, provided he/she re-
ceives additional training in advanced training courses. Factors that prevent effective professionally ori-
ented communicative training of cadets have been analyzed. Explanations on the complex of principles of 
development components of the system of training of teaching staff were offered. Within the experiment 
teacher’s capabilities that enable professionally oriented communicative teaching of cadets have been high-
lighted. A special course for the teaching staff has been developed. The program of a special course 
«Fundamentals of the formation of a professionally oriented communicative cadet training» is presented. 
Objectives and priorities of the special course have been defined. Conditions under which training of the 
teaching staff will be effective have been described. The skills and knowledge that teachers receive after at-
tending the course have been listed. The effectiveness of a course has been proven. 

Key  words:  professorial teaching staff; universities; cadet; professionally oriented communicative 
learning. Стаття надійшла до редколегії 15.09.2017 
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МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ РІВНІВ ВИХОВАНОСТІ  
КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

В РІЗНОВІКОВИХ ГРУПАХ  
У статті подано методику діагностики рівнів вихованості культури здоров’я дітей дошкіль-

ного віку в різновікових групах. Розкрито компоненти, критерії та показники щодо діагностики 
рівнів вихованості культури здоров’я дітей дошкільного віку в різновікових групах. Описано діагнос-
тику рівнів вихованості культури здоров’я дітей у різновікових групах за інформаційно-знаннєвим, 
емоційно-ціннісним, оцінно-діяльнісним критеріями з відповідними показниками. Подано алгоритм 
виконання завдань за визначеними критеріями. Визначено загальні результати рівнів вихованості 
культури здоров’я дітей дошкільного віку в різновікових групах, що було одержано у процесі конс-
татувального етапу експерименту. 

Ключові  слова :  методика, діагностика, компоненти, показники, критерії, рівні вихованості 
культури здоров’я дітей, діти різновікових груп. Реформування дошкільної освіти, змен-шення кількості дошкільних навчальних за-кладів, а також батьківська ініціатива зумо-вили поширення різновікових груп як у сіль-ській місцевості, так і в міських багатокомп-лектних ДНЗ. Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» комплектування груп у ДНЗ відбувається за віковими (одно-віковими, різновіковими) та сімейними (родинними) ознаками. Створюються і роз-виваються нові гуманістичні концепції вихо-вання у групах, побудовані з урахуванням єдності процесів соціалізації та індивідуаліза-ції особистості, самореалізації в умовах спіль-ної діяльності та спілкування, розвитку само-управління і творчості, що передбачено чин-ними програмами дошкільної освіти. Виховання дітей дошкільного віку в різно-вікових групах досліджували вчені в таких на-прямах: особливості виховання дітей у різнові-

кових групах (А. Рузська), навчання дітей іно-земної мови (О. Рейпольська), організація спіл-кування дітей різного віку (А. Богуш, І. Зотова), їхня соціалізація (О. Авраменко), особливості міжособистісних стосунків дітей різного віку (В. Бутенко, О. Вовчик-Блакитна), педагогічні засади побудови освітнього процесу в різнові-кових групах дошкільного навчального закла-ду (Є. Герасимова, А. Проніна), готовність ди-тини до школи (О. Захарова), організація і зміст фізичного виховання дітей 4–6 років (Г. Бултукова), розвиток пізнавальної самос-тійності дітей різновікової групи в предметно-ігровому середовищі (Г. Гришкова) та ін. Метою статті є опис методики діагности-ки рівнів вихованості культури здоров’я ді-тей дошкільного віку в різновікових групах. Задля діагностики рівнів вихованості  культури здоров’я дітей дошкільного віку в різновікових групах, було визначено відповід-
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ні компоненти (гносеологічний – обізнаність дітей із чинниками культури здоров’я, їх усві-домлення; мотиваційний – позитивне став-лення до свого здоров’я; взаємодія потреб і мотивів діяльності у вихованні культури здо-ров’я під керівництвом дорослого; поведінко-вий – дотримання правил поведінки та куль-турно-гігієнічних навичок, що сприяють збе-реженню і зміцненню здоров’я; оволодіння системою способів самостійної діяльності з фізичного і психічного оздоровлення свого організму), критерії та показники (інфор-маційно-знаннєвий критерій із показниками: обізнаність дітей зі здоров’ям та здоровим способом життя; обізнаність дітей з культурно-гігієнічними навичками; обізнаність дітей із чинниками здоров’я; обізнаність із віковим складом своєї групи; емоційно-ціннісний кри-терій із показниками: позитивне ставлення щодо піклування про своє здоров’я; наявність інтересу та прагнення дотримуватися здоро-вого способу життя; позитивне ставлення до спільної здоров’язбережувальної діяльності з дітьми іншого віку у своїй групі; оцінно-діяльнісний критерій із показниками: наяв-ність адекватної самооцінки і взаємооцінки щодо дотримання культури здоров’я; прагнен-ня до взаємодії з дітьми іншого віку в процесі здоров’язбережувальної діяльності). На підставі визначених критеріїв і показ-ників за кожним компонентом було схаракте-ризовано рівні вихованості культури здоро-в’я дітей різновікової групи: достатній, задо-вільний та низький. Вихідний рівень вихованості культури здоров’я дітей дошкільного віку досліджува-вся в різновікових групах (ЕГ – 86 дитини) та в контрольних різновікових групах (КГ – 84 дитини), у яких виховувалися діти суміжного віку (п’ятий і шостий роки життя). Групи, діб-рані для участі в експериментальній роботі, працювали в однакових організаційних умо-вах. Усього експериментальним досліджен-ням було охоплено 6 різновікових груп, що склало 170 дітей. До кожного показника за кожним критерієм було дібрано і розроблено діагностувальні методики та завдання. Опишемо діагностику рівнів вихованості культури здоров’я дітей у різновікових гру-пах за критеріями і показниками. 

Методика діагностики рівнів вихованості культури здоров’я дітей дошкільного віку в різновікових групах за інформаційно-знан-нєвим критерієм передбачала: а) індивідуа-льне опитування дітей щодо їхньої обізнано-сті з культурно-гігієнічними навичками, ста-ном здоров’я, хворобами, чинниками здоро-в’я, ставленням до свого здоров’я; б) бесіду про віковий склад групи, в процесі якої запи-тували у дитини, скільки їй років, чи є у групі діти старші чи молодші за неї, з ким би вона хотіла дружити і чому (зі старшими, з молод-шими, чи дітьми своєї підгрупи); в) розгля-дання серії сюжетних картинок та запитання за їх змістом, які було спрямовано на вияв-лення знань дітей про вплив мікробів на здо-ров’я людини і методи (способи) боротьби з ними; уявлення про будову тіла та його орга-нів (будова ока і способах захисту його, збе-реження зору; будова вуха, роль слуху в жит-ті кожної людини тощо); догляд за зубами і порожниною рота (уявлення про захворю-вання зубів і причини виникнення, про про-цедури, які допоможуть зберегти міцні, білі зуби); ставлення дітей до краси волосся, зачі-ски, способи догляду за волоссям тощо. Опишемо алгоритм виконання завдань за інформаційно-знаннєвим критерієм з відпо-відними показниками. 
Інформаційно-знаннєвий критерій 
Показник: обізнаність дітей із здоров’ям та здоровим способом життя. 
Мета: виявити обізнаність дітей із здоро-в’ям та здоровим способом життя. 
Матеріал: сюжетні картинки «Хвора ди-тина, «Діти взимку на прогулянці». 
Процедура виконання: дітям пропону-валося розглянути картинки і висловити свою думку. Наприклад, під час бесіди за сері-єю картинок «Хвора дитина» Костя Н. (п’ятий рік життя) розповів, що хлопчик захворів, у нього температура і болить горло тому, що він пив холодну воду. «Я теж п’ю холодні во-ду, хоча мама мені забороняє». Аліна Ч. (п’ятий рік життя) розповіла, що у дівчинки болить живіт, тому що вона з’їла багато соло-дкого, я теж так роблю, хоча мама мене потім лає! Під час бесіди за картиною «Діти взимку на прогулянці» Андрій Р. (п’ятий рік життя) розповів, що хлопчику було спекотно грати, я 
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думаю, він зняв шапку і захворів, я теж зні-маю шапку, коли мені спекотно, а потім мама мене лає! У ході бесіди «Здоровий малюк» дітям було запропоновано такі запитання:  1. Що таке здоров’я?  2. Яку людину можна назвати здоровою?  3. Навіщо людині здоров’я? 4. Чи можна тебе назвати здоровим ма-люком? При аналізі відповідей дітей враховува-лося наявність уявлень про поняття «здоров’я», обізнаність дітей із складниками здоров’я та здоровим способом життя, оцінка їх значущості в житті людини, наявність мо-тивації на ведення здорового способу життя, вміння визначати його характерні риси щодо самого себе. Наведемо приклади відповідей дітей. Так, Мишко С. (п’ятий рік життя) відпо-вів, що «здоров’я» – це коли не хворієш, коли тебе не образили. Поліна С. (шостий рік жит-тя) відповіла, що «здоров’я» – це коли не бо-лить живіт. Марійка Т. (п’ятий рік життя) – «здоров’я», коли не стріляє у вухах. Андрій Д. (шостий рік життя) відповів, що здоровою людиною я називаю маму, тому що вона рід-ко хворіє. Іринка М. (п’ятий рік життя) відпо-віла, що треба бути здоровою, і тоді будеш красивою як модель. Катруся Д. (шостий рік життя) – «людині потрібно здоров’я, щоб вона не померла». Мишко Ж. (п’ятий рік життя) – «людині пот-рібно здоров’я, щоб не заразити друзів». Оле-ксій Л. (п’ятий рік життя) – «я здоровий ма-люк, тому що мама мене вже вилікувала». 
Показник: обізнаність дітей із культурно-гігієнічними навичками. 
Мета: визначити обізнаність дітей із ку-льтурно-гігієнічними навичками. 
Матеріал: сюжетні картинки «Діти в умивальній кімнаті». 
Процедура виконання: дітям пропону-валося розглянути картинки і висловити свою думку. Наприклад, при розгляданні сю-жетних картинок «Діти в умивальній кімна-ті» більшість дітей п’ятого року життя нази-вали тільки дію умивання вранці, вони не чистять зуби, не полощуть рот після прийн-яття їжі. Діти шостого року життя здебільшо-го називали такі дії в умивальній кімнаті,  

як-от: умивання обличчя, купання під душем тощо, але не змогли пояснити, для чого це потрібно. Так, наприклад, Соня З. (шостий рік життя) розповіла, що вмиває обличчя, тому що мама так каже! 
Показник: обізнаність дітей із чинника-ми здоров’я. 
Мета: визначити обізнаність дітей із чин-никами здоров’я. 
Матеріал: сюжетні картинки «Режим дня», «Харчування дітей». 
Процедура виконання: дітям пропону-валося розглянути картинки і висловити свою думку. Наприклад, при розгляданні сю-жетних картинок «Режим дня» Юра А. (п’ятий рік життя) розповів, що хлопчик дивиться телевізор пізно ввечері, я теж так роблю, бо не хочу лягати спати! Зображення продуктів харчування викликало такі розповіді дітей: Оленка М. (п’ятий рік життя) «Я не дуже люб-лю їсти яблука, а ось чіпси я люблю, і завжди плачу, коли мама не хоче мені їх купити». 
Показник: обізнаність із віковим скла-дом своєї групи. 
Мета: визначити обізнаність дітей із  віковим складом своєї групи, розуміння, що в одній групі виховуються суміжні за віком  діти. 
Матеріал: сценарії для рольових ігор «Лікарня», «Сім’я», «У дитячому садку». 
Процедура виконання: дітям пропону-валося на початку гри розподілити ролі серед учасників та пояснити свій вибір. Наприклад, Катя Д. (п’ятий рік життя) пояснила вибір на роль лікаря Оленки Т. (шостий рік життя) тому, що вона моя подруга. Тетянка О. (шостий рік життя) запропонувала свою кан-дидатуру на роль вихователя, тому що її мама вихователь. Платон К. (п’ятий рік життя) за-пропонував на роль батька Сашка У. (шостий рік життя) тому, що він сильний. Опишемо алгоритм виконання завдань за показниками емоційно-ціннісного критерію. 
Емоційно-ціннісний критерій 
Показник: позитивне ставлення щодо піклування про своє здоров’я. 
Мета: виявити ставлення дітей до свого здоров’я. 
Матеріал: методика «Сюжетні малюнки» серії «Люблю – не люблю». 
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Процедура виконання: дітям було за-пропоновано зображення протилежних за змістом дій з теми «Культурно-гігієнічні на-вички» (наприклад, дитина приймає душ – відмовляється від прийняття душу, чистить зуби – відмовляється чистити зуби тощо). Окремо представлено радісні вирази обличчя (смайлики). Вихователь просив дитину розк-ласти радісні вирази обличчя на картинки з діями, які їй подобається виконувати. Напри-клад, Сашко Д. (п’ятий рік життя) поклав ра-дісний смайлик на картинку, де хлопчик від-мовляється чистити зуби і сказав, що він та-кож не любить чистити зуби. Індивідуально дітям було запропоновано пограти в гру «Режим дня». 
Мета: виявити уявлення дітей, пов’язані з дотриманням режиму дня та необхідну пос-лідовність дотримання окремих режимних моментів.  
Матеріал: сценарій гри «Режим дня». 
Процедура виконання: дітям було запро-поновано картинки із зображенням режимних моментів: дитина готується до сну (розстеляє ліжко, надягає піжаму); дитина приймає їжу разом з батьками; дитина приймає їжу з одно-літком за столом; дитина на прогулянці; дити-на читає, малює, дивиться телевізор; прокину-лася після денного сну; прокинулася вранці; дитина йде в дитячий садочок; вмивається, причісується; чистить зуби, витирається руш-ником; робить зарядку; миє руки з милом; одягається; роздягається; вітається, вітає ба-тьків, дітей. Вихователь просить дитину ви-класти картки в правильній послідовності: «Поклади картинки так, як ми повинні вико-нувати ці дії протягом дня». В процесі вико-нання завдання уточнювали дії дитини запи-таннями: «Чому після сну ми робимо зарядку? Навіщо?». Наведемо приклади відповідей ді-тей: Сашко В. (п’ятий рік життя) припускався таких помилок: спочатку поклав картинку з пробудженням дитини, потім картинку з ди-тиною, яка малює, далі картинку із зображен-ням приходу дітей у дитячий садок і картинку, де дитина заправляє постіль; Микита К. (шостий рік життя) поклав картинки одну за одною, але перед картинкою із зображенням дитини, яка спить – картинку з дитиною, яка виконує зарядку і миє руки. 

Показник: наявність інтересу та праг-нення дотримуватися здорового способу життя. 
Мета: виявити наявність інтересу та пра-гнення дотримуватися здорового способу життя. 
Матеріал: «Сюжетні малюнки». 
Процедура виконання: дітям було за-пропоновано із серії картинок з різними дія-ми (дитина лежить у ліжку та дитина робить зарядку; дитина лежить у ліжку та дитина чистить зуби; дитина збирається на прогуля-нку та дитина дивиться телевізор; дитина грається на подвір’ї з м’ячем та дитина си-дить на лавці і їсть бутерброд тощо) обрати ті дії, які вони вважали правильними і пояс-нити, чому саме такий їх вибір. Наприклад, Оленка К. (п’ятий рік життя) розповіла, що не любить робити зарядку і довго лежить у лі-жечку, поки мама не починає лаятись. Мико-ла С. (шостий рік життя) сказав, що не лю-бить гратись у м’яча, він стає мокрим і мама його лає, тому він обрав їсти бутерброд. Саш-ко Р. (п’ятий рік життя) розповів, що він вза-галі не чистить зуби, йому це не подобається, а мамі каже, що почистив. 
Показник: позитивне ставлення до спі-льної здоров’язбережувальної діяльності з дітьми іншого віку у своїй групі. 
Завдання: виявити ставлення дітей до спільної здоров’язбережувальної діяльності з дітьми іншого віку у своїй групі. 
Матеріал: методика «Зробимо разом». 
Процедура виконання: дітям пропону-валося об’єднатися в пари (дитина п’ятого року життя та дитина шостого року життя). До картинок із зображення органів чуттів (вухо, око, язик і ніс) дібрати відповідні паз-ли із зображеннями квітки, світлофора, цибу-лі, гітари тощо. Наприклад, при складанні пазлів до картинки «Орган чуття – ніс» Олен-ка С. (п’ятий рік життя) зверталась до Тетян-ки О. (шостий рік життя) – Так я роблю?  Тетянка О. (шостий рік життя): придив-лялась до картинки і відповідала – Ні, ти, що? Дай я сама покладу! Оленка С. (п’ятий рік життя): Я хочу сама покласти! Тетянка О. (шостий рік життя): Ні, я пок-ладу, я старша. Ось, я вже поклала. 
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Опишемо алгоритм виконання завдань за показниками оцінно-діяльнісного критерію вихованості культури здоров’я дітей дошкі-льного віку в різновікових групах. 
Оцінно-діяльнісний критерій 
Показник: наявність адекватної самооці-нки і взаємооцінки щодо дотримання культу-ри здоров’я. 
Мета: виявити наявність самооцінки і взаємооцінки дітей щодо дотримання куль-тури здоров’я. 
Матеріал: сценарій до рольової гри «Лікарня». 
Процедура виконання: дітям пропону-валося пограти в гру «Лікарня» і розіграти сценку: мама приводить дитину на огляд до лікаря, тому що в неї болить горло. Перед по-чатком гри, діти самостійно обрали ролі. На-приклад, Христина К. (шостий рік життя) са-ма обрала себе на роль лікаря, оскільки знає, як лікувати. Коли Тетянка О. (шостий рік життя) їй заперечила, що також може лікува-ти і теж буде лікарем, то Христина К. (шостий рік життя) відповіла, що та не може бути лі-карем, оскільки не любить чистити зуби і вмиватись, а вона, Христина К., завжди чис-тить зуби і вмивається. 
Показник: прагнення до взаємодії з діть-ми іншого віку в процесі здоров’язбережува-льної діяльності. 
Мета: виявити прагнення дітей до взає-модії з іншими дітьми у процесі здоров’язбе-режувальної діяльності. 
Матеріал: сюжетні малюнки до ситуацій «Вчимося надавати першу медичну допо-могу».  
Процедура виконання: у процесі аналізу ситуацій «Як вчинити?» дітям пропонувалося описати алгоритм дій і аргументувати свій вибір та провести ці дії з ляльками. Було заді-яно діти суміжного віку, об’єднані у пари (п’ятий та шостий роки життя). Ситуація 1. Картинка із зображенням дів-чинки, у якої з носа тече кров. Дії дітей: Оленка К. (п’ятий рік життя) відзначила, що треба викликати лікаря, тоді як Катруся М. (шостий рік життя) сказала, що треба взяти вату і запхнути в ніс. Під час ви-конання дій із лялькою, дівчинки постійно сварилися, кидали ляльку на підлогу тощо. 

Ситуація 2. Картинка із зображенням дів-чинки, яка наколола палець голкою і йде кров. Дії дітей: Марійка В. (шостий рік життя) сказала, що палець треба покласти до рота, бо вона сама так робить. Під час співпраці з партнеркою Іринкою Р. (п’ятий рік життя) у них також виникали непорозуміння щодо спільної взаємодії у процесі виконання дій. Загальний рівень вихованості культури здоров’я дітей дошкільного віку в різновіко-вих групах визначався за формулою:  
 де В – загальний рівень вихованості культури здоров’я дітей дошкільного віку в різновікових групах; ІЗК – інформаційно-знаннєвий крите-рій; ЕЦК – емоційно-ціннісний критерій; ОДК – оцінно-діяльнісний критерій. Загальні результати рівнів вихованості культури здоров’я дітей дошкільного віку в різновікових групах, що було одержано у про-цесі констатувального етапу експерименту, відображено в таблиці. 

 Як бачимо з таблиці, на достатньому рів-ні вихованості культури здоров’я дітей до-шкільного віку в різновікових групах було виявлено 7,8% дітей ЕГ та 7,9% – КГ. Задові-льний рівень було зафіксовано у 40,3% дітей ЕГ та 42,1% – КГ. На низькому рівні виховано-сті культури здоров’я дітей дошкільного віку в різновікових групах перебували 51,9% дос-ліджуваних ЕГ та 50% – КГ.  Результати констатувального етапу екс-перименту дали підстави для розробки екс-периментальної методики, спрямованої на виховання культури здоров’я дітей дошкіль-ного віку в різновікових групах. 

ІЗК + ЕЦК + ОДКВ = ,

3

Таблиця 
Рівні вихованості культури здоров’я дітей  
дошкільного віку в різновікових групах 

(на констатувальному етапі експерименту), % Рівні ЕГ (%) КГ (%) Достатній 7,8 7,9 Задовільний 40,3 42,1 Низький 51,9 50 
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Нестеренко В. В, Бедрань Р. В. Методика диагностики уровней воспитанности культуры 
здоровья детей дошкольного возраста в разновозрастных группах 

В статье подано методику диагностики уровней воспитанности культуры здоровья детей 
дошкольного возраста в разновозрастных группах. Для диагностики уровней воспитанности куль-
туры здоровья детей дошкольного возраста в разновозрастных группах, были определены соот-
ветствующие компоненты (гносеологический – осведомленность детей с факторами культуры 
здоровья, их осознание; мотивационный – позитивное отношение к своему здоровью; взаимодейст-
вие потребностей и мотивов деятельности в воспитании культуры здоровья под руководством 
взрослого; поведенческий – соблюдение правил поведения и культурно-гигиенических навыков, спо-
собствующих сохранению и укреплению здоровья; овладение системой способов самостоятельной 
деятельности по физическому и психическому оздоровлению своего организма), критерии и пока-
затели (информационно-знаниевый критерий с показателями: осведомленность детей со здоровь-
ем и здоровым образом жизни; осведомленность детей с культурно-гигиеническими навыками; 
осведомленность детей с факторами здоровья; осведомленность с возрастным составом своей 
группы; эмоционально-ценностный критерий с показателями: положительное отношение к забо-
те о своем здоровье, наличие интереса и стремления вести здоровый образ жизни; положитель-
ное отношение к совместной здоровьязберегающей деятельности с детьми другого возраста в 
своей группе; оценочно-деятельностный критерий с показателями: наличие адекватной само-
оценки и взаимооценки по соблюдению культуры здоровья; стремление к взаимодействию с деть-
ми другого возраста в процессе здоровьязберегающей деятельности).  

Описано диагностику уровней воспитанности культуры здоровья детей в разновозрастных 
группах за информационно-знаниевым, эмоционально-ценностным, оценочно-деятельностным 
критериями с соответствующими показателями. Представлен алгоритм выполнения заданий за 
каждым критерием. Поданы общие результаты уровней воспитанности культуры здоровья де-
тей дошкольного возраста в разновозрастных группах, которые были получены в процессе кон-
статирующего этапа эксперимента. 

Ключевые  слова :  методика, диагностика, компоненты, показатели, критерии, уровни вос-
питанности культуры здоровья детей, дети разновозрастных групп. 

 

Nesterenko V., Bedran R. The methods of diagnostics of the levels of preschool children’s 
health culture formation in different age groups 

The article provides the methods of diagnostics of the levels of preschool children’s health culture for-
mation in different age groups. To determine the level of preschool children’s health culture formation in 
different age groups, the corresponding components (gnoseological – children’s awareness with health cul-
ture factors, realizing of them; motivational – positive attitude towards one’s health; the interaction of 
needs and motives of one’s activity in formation of health culture under the guidance of an adult; behav-
ioral – following the rules of behavior and cultural and hygienic skills, that contributes to saving and 
strengthening of one’s health; mastering the system of ways of independent activity in one’s physical and 
mental health), criteria and indicators (information and knowledge criterion with indicators: children’s 
awareness with health and healthy lifestyle; children’s awareness with cultural and hygienic skills; chil-
dren’s awareness with health factors; awareness of the age structure of one’s group; emotional and valuable 
criterion with indicators: positive attitude towards taking care of one’s health, having interest and aspira-
tion to lead a healthy lifestyle; positive attitude towards joint health-saving activities with children of other 
age in the group; assessment activity criterion with indicators: the existence of an adequate self-assessment 
and a mutual evaluation of health culture observing; desire to interact with children of another age in the 
process of health-saving activities) have been identified. 

The diagnostics of the levels of preschool children’s health culture formation in different age groups for 
information and knowledge criterion, emotional and valuable criterion, assessment activity criterion with 
corresponding indicators has been described. The algorithm of performing the tasks for each criterion has 
been presented. The general results of the levels of preschool children’s health culture formation in different 
age groups which were received in the course of the stating experiment stage have been given. 

Keywords:  methods, diagnostics, components, indicators, criteria, levels of preschool children’s health 
culture formation, children of different age groups. Стаття надійшла до редколегії 08.09.2017 
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СТРУКТУРА ХУДОЖНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ  
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У межах даної статті представлено структуру художньо-інформаційної компетентності 
майбутніх учителів музичного мистецтва. Авторське обґрунтування трактує художньо-
інформаційну компетентність студентів як цілісне особистісне утворення, що має складну стру-
ктуру, важливими компонентами якої виступають такі: мотиваційно-пізнавальний; когнітивно-
операційний; конструктивно-дослідницький; виконавсько-творчий. Мотиваційно-пізнавальний 
компонент передбачає глибоку стабільну позитивну спрямованість особистісних уподобань сту-
дентів у руслі оволодіння ними художньо-інформаційною компетентністю. 

Ключові  слова :  компонентна структура, художньо-інформаційна компетентність, майбу-
тні вчителі музичного мистецтва, мотиваційно-пізнавальна складова. Сучасний рівень наукового мислення пе-редбачає реалізацію системних підходів до вивчення досліджуваних предметів. Виявлен-ня структури предмету, що вивчається, є не-обхідним аспектом його системного дослі-дження, адже без структурного аналізу виок-ремлення компонентів системи є недоціль-ним, оскільки невідомими залишаються їх зв’язки, взаємовідносини, підпорядкованість. Тому перед нами постає завдання виокреми-ти та розкрити компоненти, проаналізувати структуру художньо-інформаційної компете-нтності. З цього приводу слід зазначити,що доці-льність системного підходу до вивчення пе-дагогічного процесу під час вивчення дириге-нтсько-хорових дисциплін ґрунтується, на-самперед, на тому, що він визначається сис-темою цілей, які в процесі цілеутворення до-повнюють одна одну, конкурують між собою, впливають одна на одну. На підставі аналізу праць провідних сис-темологів у галузі педагогіки (С. Архангель-ський, Т. Ільїна, В. Беспалько, Ф. Корольов, Н. Кузьміна, В. Якунін та ін.) у нашому дослі-дженні узагальнюється думка про те, усвідо-млення цілісності, інтегративності форму-вання художньо-інформаційної компетентно-сті, взаємозалежності її із соціальним середо-

вищем запобігає статичності, однобічності розуміння її сутності. Концептуальна модель системного аналі-зу педагогічного процесу, розроблена А. Куш-ніром, дозволяє визначити сутність і зміст складності педагогічного процесу на основі принципів доповнюваності, недиз’юнктивно-сті, невизначеності, діалогу. Зважаючи на те, що педагогічний процес є поліцентричним, полі логічним, діалогічним, його складники та зв’язки між ними носять змінний харак-тер, утворюють неорганічну однорідну ціліс-ність, яка не може злитися в однорідність і водночас не може розділитися. З огляду на це, нестійкість і хаотичність співіснують на-ряду зі стійкістю і закономірністю в педагогі-чному процесі на основі взаємодоповнювано-сті, а не виключення. У контексті нашого дослідження важли-вого значення набуває також позиція Т. Ільїної щодо розгляду педагогічних явищ як об’єктів застосування системного підходу, які не зводяться до суми їх складових, а ста-новлять «розчленовану цілісність» в умовах урахування факторів, що впливають на сис-тему в цілому, особливо ті, що піддаються педагогічному управлінню. Використання системного підходу дає нам можливість  визначити компоненти системи (у нашому 
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випадку, системи формування художньо-інформаційної компетентності), виявити іє-рархію компонентів, їх зміст, взаємозв’язки всередині самої системи й відносно зовнішніх факторів.  У нашому дослідженні, в руслі застосу-вання системного підходу, процес формуван-ня означеного феномена цілісності його ком-понентів, їх неподільності, комплексності, інтегративності, заради яких завдяки яким елементи множинності організуються в сис-тему. З цих позицій доцільно зазначити, що В. Афанасьєв можливість функціонування системи визначає за певної внутрішньої її організації, наявність функціональних харак-теристик системи в цілому та її окремих ком-понентів, а також наявності комунікативних властивостей системи (взаємодія із середо-вищем, іншими суб’єктами, суперсистемами, наслідування минулого й майбутнього в сис-теми та її компонентах. Аналіз понятійно-термінологічного апара-ту дослідження дає змогу обґрунтувати худо-жньо-інформаційну компетентність студентів як цілісне особистісне утворення, що має скла-дну структуру, важливими компонентами якої виступають такі: мотиваційно-пізнавальний; когнітивно-операційний; конструктивно-дослідницький; виконавсько-творчий. Ці скла-дові забезпечують вмотивованість, осмисле-ність, конструктивність, ефективність і ре-зультативність дій щодо досягнення цілей ху-дожньо-інформаційної діяльності. Мотиваційно-пізнавальний компонент передбачає глибоку стабільну позитивну спрямованість особистісних уподобань сту-дентів у руслі оволодіння ними художньо-інформаційною компетентністю. Адже моти-вація – це спонукання, що викликає актив-ність організму. У сучасних умовах оновленої педагогічної парадигми підсилюється інте-рес до мотивації як процесу внутрішньо зу-мовленого, що суттєво залежить і від зовніш-ніх факторів. Як система стимулів, яка пробу-джує людську поведінку в діяльнісній сфері, мотивація є процесом, у результаті якого дія-льність для індивіда набуває особистісного смислу, що створює стійкий інтерес до неї та перетворює мета діяльності на внутрішні по-треби особистості. З огляду на це, саме моти-

вація спонукає вчителя до постійного попов-нення знань, розширення арсеналу професій-них умінь і навичок. Є. Проворова зазначає, що характер акти-вності, який виявляється особистістю, її якість у конкретному акті діяльності визна-чається тим, яке місце займає зміст даної дія-льності в ієрархії основних цінностей особис-тості [5]. Позитивна спрямованість на форму-вання художньо-інформаційної компетентно-сті в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін впливає на поглиблене осягнення проблем комунікації та художньої інформації, актуалізацію знань, співставлення їх із влас-ним інформаційним фондом, подальший роз-виток своїх інформаційно-компетентнісних характеристик. Логіка дослідження вимагає з’ясування сутності таких понять, як комунікація, худож-ня інформація, інформаційний фонд, мотиви, цілі, потреби, установки та ідеали. Так, Н. Волкова [2, 234], досліджуючи особливості й сутнісні характеристики професійно-педагогічної комунікації, визначає такі види комунікації: вербальна, невербальна, комп’ю-терна. Комунікація є формою зв’язку, проце-сом повідомлення інформації за допомогою технічних засобів, актом спілкування між двома або більше індивідами, процесом пере-дачі інформаційного, емоційного чи інтелек-туального змісту. А педагогічна комунікація – це організація навчально-виховної діяльності на основі сприйняття, засвоєння, викорис-тання й передачі інформації з різних джерел. О. Жирун у своїй науковій розвідці «Педагогічна комунікація в аспекті професій-ної ідентичності» розкриває сутність понят-тя «спілкування» як «не просто обмін інфор-мацією, а ще й взаємодію та взаємовплив ін-дивідів, кожен з яких виступає активним су-б’єктом». Він визначає комунікацію як сукуп-ність комунікативних здібностей, якостей, умінь і навичок, спрямованих на передачу, отримання й перетворення інформації у про-цесі між особових стосунків, а також на вста-новлення й підтримку контакту [2, 101]. До того ж, «педагогічна комунікація характери-зується подвійною спрямованістю, поліінфо-рмованістю, високою мірою репрезентатив-ного, утворюючи специфічний синтез усіх 
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основних характеристик, що виражається в новому якісному змісті й визначається харак-тером взаємодії суб’єктів освітнього проце-су» [2, 101]. Отже, педагогічна комунікація навчання висвітлюється як взаємодія таких головних компонентів: викладач – змістова навчальна інформація – учень (учні). Важливе значення для з’ясування особ-ливостей формування художньо-інформа-ційної компетентності студентів факультетів мистецтв у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін, зокрема характеристики мотиваційно-інформаційного компоненту має сутність поняття «інформація». Відтак, Й. Білянський, К. Огородник, М. Юкиш розг-лядають як сукупність відомостей про всілякі об’єкти, явища, процеси, тощо. Основними формами подання інформації є символьна, текстова, графічна. Поняття «інформація» багатозначне. Інформація – абс-трактне поняття, якому надають різного тлу-мачення залежно від контексту. Слово похо-дить від латинського «informatio» (роз’яснення, тлумачення, виклад поняття, ознайомлення). Зауважимо, що загальнови-значеного поняття не існує. Інформація – це сукупність знань про навколишній світ, а будь-яку інформацію можна передавати різ-ними повідомленнями (різними мовами). По-відомлення – це сукупність знаків, що відо-бражають ту або іншу інформацію. Тобто ін-формація та повідомлення пов’язані між со-бою. Слід підкреслити, що інформація – це набір відомостей про об’єкти, явища та про-цеси навколишнього світу. Інформація – це відомості, знання, які ми отримуємо із зовні-шнього світу, або які передаються від одного об’єкта до іншого. Структура і зміст художньо-інфор-маційної компетентності хорового диригента «визначається специфікою його професійної діяльності, яка має своєрідні особливості. Ди-ригентсько-хорова діяльність (виконавська, педагогічна) є одним із видів творчої діяль-ності й відрізняється багатоаспектністю, не-повторністю за характером здійснення та результатом, оригінальністю суспільно-історичною та індивідуальною унікальністю. У ній діалектично поєдналося свідоме й підс-відоме, інтуїтивне й розумове, емоційне й 

раціональне начала. Диригентсько-хорова діяльність містить у своїй основі комунікати-вний процес, спрямований на передачу сема-нтичної інформації, що міститься в хоровому творі й зашифрована за допомогою знакової системи хорової фактури та мануальних при-йомів від композитора до слухача. Посеред-ником у процесі передачі інформації є дири-гент-інтерпретатор та керований ним хоро-вий колектив, який, у свою чергу, шляхом «прочитання» мови диригентських жестів, здійснює «дешифрування» фактурної ткани-ни, її звуковисотне та вокально-темброве озвучення – своєрідну мануальну екстрапо-ляцію контексту хорової текстури у формі акустичної матерії, вокально-колористичних образів» [3, 164]. Побудова освітнього процесу в контексті нашого дослідження відбувається за такою схемою: «сприйняття – аналітичне вивчен-ня – відтворення». Підчас сприйняття хоро-вого твору інформація надходить у свідо-мість студента шляхом різних аналізаторів (головним чином, слухових), обробляється за допомогою дії перцептивних механізмів, уна-слідок чого народжуються вокально-ансамблеві художні образи, виникає мануаль-но-емоційний відгук на почуте, спричиняючи управлінсько-рефлексивну діяльність «хоро-вий твір – диригент». Слід зазначити, що мотиваційно-інформаційний компонент передбачає розви-ток стабільного інтересу до музично-педагогічної діяльності крізь призму вивчен-ня диригентсько-хорових дисциплін, праг-нення впровадження художніх цінностей у середовище підростаючого покоління на ін-формаційно-компетентнісній основі тощо. Оптимальність мотиваційного комплексу пе-дагога пов’язана з високою внутрішньою та зовнішньою позитивною мотивацією, а це зумовлює активність педагога, котра мотиво-вана самим змістом педагогічної діяльності, прагненням досягти позитивних результатів. Великий вплив мотиваційної сфери осо-бистості (мотиви, потреби, цілі, установки, ідеали) на ефективність її діяльності теоре-тично обгрунтовно й експериментально до-ведено в багатьох наукових дослідженнях (Г. Асмолов, Н. Кузьміна, А. Маркова, 
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П. Якобсон, В. Яконюк та ін.). А. Маркова за-значала, що мотивація особистості зумовлена її спрямованістю, котра містить ціннісні оріє-нтації, мотиви, мету, зміст, ідеали. Спрямова-ність особистості систему базового ставлен-ня людини до світу та самої себе, змістова єдність її поведінки та діяльності становить стійкість особистості, дозволяє протистояти небажаним впливам ззовні чи зсередини, є базою для саморозвитку та професіоналізму, основою моральної оцінки мети та засобів поведінки.  Доречно підкреслити, що мотив – це спо-нукання людини до активності, пов’язане з намаганням задовольнити певні потреби. Внаслідок усвідомлення й переживання пот-реб у людини виникають певні спонукання до дій, внаслідок яких ці потреби задоволь-няються. При цьому свідомі дії завжди спря-мовані на досягнення певної мети, яка також усвідомлюється людиною. Мотив у цьому ра-зі виступає як причина постановки тих чи інших цілей. Отже, мотиви й цілі не тотожні між собою, хоч інколи збігаються. Мотиви педагогічної діяльності, на думку Н. Кузьмі-ної, – це спонукання, з її здійсненням: чи то внутрішня потреба працювати з людьми, за-снована на усвідомленні власних можливос-тей, характеру, покликання; чи то необхід-ність, пов’язана з виконанням ролі, що зумов-лена з вимушеним вибором професії та вирі-шення завдань [4, 15]. Цільова педагогічна діяльність спрямова-на передусім на іншу людину і за В. Семичен-ко має сенс лише тоді, коли в особистості йо-го вихованця акумулюються той науковий і 

соціальний досвід, який має бути переданий педагогом. Тільки те, що втілюється, інтегру-ється у внутрішній світ конкретних студен-тів, має сенс і визначає цінність педагогічної діяльності. Аналізуючи цілепокладання в пе-дагогічній діяльності, В. Семиченко наголо-шує на тому, що поряд із провідною, системо-утворюючою метою (передачі соціального досвіду та формування нової особистості) ця діяльність сама ставить перед педагогом інші цілі – «відповідати певному еталонові педа-гога, професійно-рольовим очікуванням ото-чуючих людей, відтворювати зміст і певні структурні елементи діяльності в типовій формі». Вчена виділяє також три рівні ціле-покладання в професійній діяльності вчите-ля: перший – це рівень життєзабезпечення або егоцентричний; другий рівень – форма-льно-рольової відповідності. Цілі цього рівня спрямовані на використання ефективних стратегій і тактик педагогічної діяльності, накопиченої досвідом багатьох поколінь; третій рівень (перспективного розвитку уч-ня) – детерміновано особистісною центраці-єю на кожну окрему дитину [6, 301–302]. У висновках доцільно зазначити, що в цілому мотиваційно-пізнавальний компо-нент художньо-інформаційної компетентнос-ті студентів у процесі вивчення диригентсь-ко-хорових дисциплін виступає складним ба-гатоаспектним регулятором поведінки й дія-льності, що забезпечує активізацію та реалі-зацію творчого потенціалу особистості з ме-тою підвищення продуктивності інформацій-но-комунікативної діяльності, спрямовує цей процес, надає йому особистісного сенсу. 
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Чжан Няньхуа. Структура художественно- информационной компетентности студентов 
факультетов искусств педагогических университетов 

В рамках данной статьи представлена структура художественно-информационной компе-
тентности будущих учителей музыкального искусства. Авторское обоснование трактует  
художественно-информационную компетентность студентов как целостное личностное образо-
вание, имеющее сложную структуру, важными компонентами которой выступают такие: моти-
вационно-познавательный; когнитивно-операционный; конструктивно-исследовательский; испол-
нительно-творческий. Мотивационно-познавательный компонент предполагает глубокую ста-
бильную положительную направленность личностных предпочтений студентов в русле овладе-
ния ими художественно-информационной компетентностью. 

Ключевые  слова :  компонентная структура, художественно-информационная компетент-
ность, будущие учителя музыкального искусства, мотивационно-познавательная составляющая.  

Zhang Nianhua. Structure of artistic and information competence of students of faculties of 
arts of pedagogical universities 

Within the framework of this article, the structure of artistic and information competence of future 
teachers of musical art is presented. The author's rationale interprets the artistic and informational compe-
tence of students as an integral personality formation with a complex structure, the important components 
of which are the following: motivational and cognitive; cognitive-operational; constructive and research; 
executive-creative. The motivational-cognitive component presupposes a deep stable positive orientation of 
students' personal preferences in the course of mastering them by artistic and information competence. 

Key  words:  component structure, artistic and information competence, future teachers of musical art, 
motivational and cognitive component. Стаття надійшла до редколегії 10.09.2017 
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CУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ  
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

 
У статті описано та проаналізовано сучасний стан роботи фахівців соціальної сфери в зага-

льноосвітніх закладах України. Автори підкреслюють, що розвиток соціальної роботи в вітчизня-
них школах повинен тривати згідно до соціальної політики держави. Для цього вони розглядають 
існуючі нормативні документи щодо організації діяльності шкільних соціальних педагогів та розк-
ривають основні завдання соціального педагога в школах України. Крім цього, автори описують 
шість основних напрямів діяльності фахівців соціальної сфери в вітчизняних загальноосвітніх за-
кладах (діагностичний, медико-психологічний, організація дитячих та молодіжних ініціатив, реа-
лізація методичної та інформаційної допомоги, педагогічна анімація та організація дозвілля, робо-
та з проблемними сім’ями). Велику увагу у статті приділено також історії розвитку та сучасно-
му стану психологічної служби в системі освіти України. 

Ключові  слова :  соціальна робота, соціальний педагог, загальноосвітні заклади, напрями ро-
боти, психологічна служба. В усьому світі глобальні процеси вплива-ють на соціальний простір, зміну цінностей, соціально-психологічні та економічні харак-теристики багатьох соціальних груп і цілих народів. Соціальна політика та соціальна ро-бота повинні своєчасно та ефективно реагу-вати на ці виклики. Процеси глобалізації та європейської ін-теграції певною мірою впливають на форму-вання соціальної політики, розробку теорії та впровадження практики соціальної роботи в Україні, зокрема в вітчизняних середніх осві-тніх закладах. Але щоб розвивати та розши-рювати сферу впливу соціальної роботи у житті молоді, необхідно чітко розуміти сучас-ний стан роботи вітчизняних фахівців соціа-льної сфери в закладах освіти. Для нашого дослідження важливу науково-практичну базу щодо діяльності соціального педагога загальноосвітньої школи становлять дослідження Л. Закревської, О. Колеснікової, 

Н. Краснової, М. Рудь та російських учених – З. Капустіної, В. Лутанського, Т. Фокіної. Метою даної статті є описати та проана-лізувати сучасний стан діяльності фахівців соціальної сфери у загальноосвітніх закладах України. Перш за все розкриємо нормативно-правове забезпечення шкільної соціальної роботи в Україні. У своїй професійній діяль-ності соціальний педагог у різних закладах освіти (загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях, школах-інтернатах, дитячих будинках тощо) керується такими документами: – Закон України «Про охорону дитинст-ва» від 26.04.2001 р. № 2402; – Закон України «Про освіту» (ст. 21 «Психологічна служба», ст. 22 »Соціально-психологічний патронаж»). Зокрема, у статті 22 зазначено, що соціально-педагогічний па-тронаж у системі освіти сприяє взаємодії за-кладів освіти, сім’ї та суспільства у вихованні 

Світлана ОМЕЛЬЧЕНКО, Олена ГАВРИШ Сучасний стан соціальної роботи в загальноосвітніх закладах України 



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

дітей, їх адаптації до умов соціального середо-вища, забезпечує консультативну допомогу батькам та особам, які їх заміняють. Педагогі-чний патронаж здійснюється соціальними педагогами. За своїм статусом соціальні педа-гоги належать до педагогічних працівників; – Конвенція ООН про права дитини; – Положення «Про психологічну службу системи освіти України», затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки від  03.05.1999 р. №127; – Положення про дитячі будинки і зага-льноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-вання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,  Міністерством соціальної політики України, зареєстрованим в Мін’юсті України від 20.09.2012 р. № 1629/21941; – Закон України «Про попередження на-сильства в сім’ї»; – Сімейний кодекс України, 2003 р.: із змі-нами згідно законів України від 15.03.2006 ро-ку № 3539, і від 22.12.2006 року. Додамо, що існують різноманітні націо-нальні, державні та регіональні програми у сфері соціальної роботи в школах:  – Державна програма протидії торгівлі людьми; – Державна типова програма реабілітації інвалідів (Постанова КМУ від 08.12.2006 р.  № 1686); – Постанова Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 р. «Про порядок прова-дження органами опіки та піклування діяль-ності, пов’язаної із захистом прав дитини»; – Постанова Кабінету Міністрів України № 905 від 08.10.2008 р. «Про порядок прова-дження діяльності з усиновлення та здійс-нення нагляду за дотриманням прав усинов-лених дітей» тощо. Важливим також є те, що відповідно до концепції реформування загальноосвітньої школи Міністерство освіти та науки України ставить перед соціальними педагогами такі завдання: 1. Здійснювати психологічний супровід розвитку дітей та учнівської молоді. 2. Брати участь у виховній роботі загаль-ноосвітнього навчального закладу. 

3. Проводити роботу з оптимізації навча-льно-виховного процесу [2, 23]. Дані аспекти діяльності шкільного соціа-льного педагога визначають конкретні на-прями його роботи. Необхідно підкреслити, що в Україні діяльність соціального педагога в загальноосвітній школі здійснюється за ші-стьма основними напрямами: 1. Діагностичний, що включає, напри-клад, соціальну паспортизацію класів та ро-боту з реалізації програми «Діти України». 2. Медико-психологічний напрям перед-бачає забезпечення медико-психологічної допомоги в соціумі, патронажну роботу з ді-тьми з обмеженими фізичними можливостя-ми, роботу з напівсиротами та сиротами.  3. Організація дитячих та молодіжних ініціатив – це третій напрям роботи соціаль-ного педагога в загальноосвітній школі, який передбачає організацію дитячого бюро соціа-льних послуг, реалізацію програми «Учень-учень», різноманітних шкільних об’єднань (наприклад, «Старший брат»).  4. Четвертий напрям має на меті реаліза-цію методичної та інформаційної допомоги, а саме – консультації в наукових центрах, робо-та шкільного радіо та інших засобів масової інформації, робота в класі «Юний соціальний педагог«, підготовка щомісячної сторінки «Дорослі і діти» у місцевій газеті. 5. За п’ятим напрямом здійснюється пе-дагогічна анімація та організація дозвілля: проведення народних, дитячих та сімейних свят, як День матері, «Ми – майбутні водії», День Святого Миколая тощо. 6. Останній напрям включає роботу з про-блемними сім’ями: контроль за забезпечен-ням умов соціально-педагогічного патрона-жу; роботу з багатодітними сім’ями; одино-кими або неповнолітніми матерями. Особли-ву увагу соціальний педагог приділяє про-блемам захисту дитини від батьківської жор-стокості та егоїзму. Для цього він робить сис-тематичні рейди до сімей учнів [3, 73].  Це не означає, що робота соціального пе-дагога в загальноосвітній школі ведеться ви-ключно за цими напрямами, адже їх невід’єм-ною частиною, наприклад, є термінова допо-мога дитині чи підлітку, які потрапили в про-блемну ситуацію тощо. Узагалі коло проблем, 
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із якими приходять клієнти до шкільного со-ціального педагога в вітчизняних школах, є доволі широким, наприклад, психологічне здоров’я, стосунки з однолітками, статеве виховання, стосунки в родині, булінг, питан-ня, пов’язані за школою, дискримінація дітей тощо.  Крім роботи у зазначених вище напря-мах, соціальний педагог забезпечує соціально-педагогічний патронаж дітей у системі осві-ти, сприяє взаємодії навчальних закладів, сім'ї, служб у справах дітей, соціального захи-сту, центрів соціальних служб для молоді, кримінальної міліції та інших підрозділів державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, неурядових і громадських організацій із метою соціального захисту ді-тей та молоді та їхньої адаптації до вимог со-ціального середовища й створення умов для їх сприятливого розвитку [7]. Але сучасним науковцям та соціальним педагогам-практикам слід усвідомити, що окреслені напрями роботи соціального педа-гога необхідно деталізувати відповідно до визначених соціально-педагогічних проблем кожного навчального закладу, категорій уч-нів, які в ньому навчаються й потребують особливої уваги соціального педагога (учнів із адиктивною та делінквентною поведінкою, обдарованих дітей, учнів із неблагополучних сімей, прийомних сімей, дітей із функціона-льними обмеженнями тощо). Наступним моментом діяльності шкіль-них соціальних педагогів у нашій країні, на який необхідно звернути увагу, є те, що в Україні шкільні соціальні педагоги підпоряд-ковуються міській психологічній службі. Пси-хологічна служба в системі освіти – це сукуп-ність закладів, установ, підрозділів і посад, що складають єдину систему, основу якої станов-лять фахівці в сфері практичної психології та соціальної педагогіки: практичні психологи, соціальні педагоги, методисти, директори (завідувачі) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби [6, 233]. Системна робота зі створення психологі-чної служби в освітній галузі розпочалася з 1991 р. У цей час в Інституті психології  ім. Г. С. Костюка АПН України був створений новий підрозділ – Центр психологічної служби 

в системі народної освіти. У листопаді того ж року відбулася перша Всеукраїнська конфе-ренція з практичної психології в Луцьку. Че-рез два роки було розроблено й прийнято перше положення про психологічну службу системи освіти.  Подальшим кроком розвитку психологіч-ної служби є створення 7 липня 1998 р. згідно зі спільним наказом Міністерства освіти Ук-раїни та Академії педагогічних наук України Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи як головної організації психологічної служби, що здійснює методичне керівництво усією психо-логічною службою системи освіти.  Далі в 2001 році в структуру Українсько-го НМЦ практичної психології і соціальної роботи була введена Центральна психолого-медико-педагогічна консультація. Це створи-ло сприятливі умови для розгортання її дія-льності як головної структури, що контро-лює, координує та здійснює розробку норма-тивно-правових засад, науково-методичне керівництво регіональними консультаціями. 23 квітня 2004 р. Колегія Міністерства освіти і науки України розглянула питання про стан і перспективи розвитку психологічної служ-би системи освіти. Колегія схвалила «Стратегію розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2008 р.».  У 2009 р. було прийнято нову редакцію Положення про психологічну службу системи освіти України. Наприкінці 2011 року було прийнято нове Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації. Аналізуючи динамі-ку зростання чисельності працівників психо-логічної служби й розгортання мережі центрів практичної психології і соціальної роботи, слід указати, що в 1994 році психоло-гічна служба системи освіти нараховувала 2852 фахівці, а у 2011 році практичних психо-логів, соціальних педагогів та методистів на-лічувалось 22102 особи [5]. Наприкінці 2014 року Український науко-во-методичний центр практичної психології і соціальної роботи на підставі звітів обласних і Київського міського департаментів 
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(управлінь) освіти і науки й центрів (кабінетів) психологічної служби системи освіти підготував щорічний звіт про діяль-ність психологічної служби системи освіти за 2013–2014 навчальний рік. У зведеній інфор-мації відсутні дані з Автономної Республіки Крим, Севастополя та Донецької області, оскі-льки від них інформація не надійшла.  Отже, згідно з цим звітом у психологічній службі системи освіти України на кінець  2013–2014 навчального року налічувалось 22550 працівників. Відзначимо, що 14694 прак-тичні психологи та 7042 соціальні педагоги мали 11154,5 і 4798,5 ставок відповідно, що складає 54,1% від нормативної потреби. Дан-ні звітної документації щодо забезпечення фахівцями психологічної служби відповідно 

до нормативів чисельності по регіонах на кі-нець 2013–2014 наочно розкрито на рис. 1.1.  Аналізуючи інформацію, яка пред’явлена на рисунку, можемо констатувати, що най-краща ситуація щодо забезпечення фахівця-ми в Івано-Франківській (72,5%), Чернівець-кій (67,6%), Сумській (67,4%) і Київській (65,2%) областях. Найнижчі показники забез-печеності закладів освіти практичними пси-хологами та соціальними педагогами – у Тер-нопільській (36,3%), Миколаївській (43,3%) і Вінницькій (43,4%) областях. Що стосується кількості соціальних праців-ників та практичних психологів у Донецькій області, то дефіцит вакантних місць на 2014– 2015 навчальний рік сягає більше 60%. Так, наприклад, у м. Краматорську, яке є містом  

Рис. 1.1. Забезпечення фахівцями психологічної служби відповідно  до нормативів чисельності по регіонах на кінець 2013–2014 н.р. (у%) 
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обласного значення, наприкінці 2014 року навчалось 14542 учні в 32-х загальноосвітніх навчальних закладах. При цьому до складу психологічної служ-би управління освіти входять 10 практичних психологів та 1 соціальний педагог, робота яких скеровується завідувачем службою. Із них 8 практичних психологів здійснюють психологічний супровід навчально-виховного процесу в 32 загальноосвітніх за-кладах, 2 психологи надають психологічну допомогу 24 дошкільним закладам, соціаль-ний педагог працює в Краматорському до-шкільному дитячому будинку «Гайок».  Відповідно до нормативних вимог на да-ну кількість учнів у загальноосвітніх школах необхідно виділити 21 ставку соціальних пе-дагогів [4]. У 2014–2015 навчальному році було виділено 0 ставок, тобто дефіцит скла-дає 100%. Іншим прикладом кадрового забезпечен-ня психологічної служби в Донецькій області є кількість соціальних педагогів у школах м. Слов’янська. У 2014–2015 навчальному році працювало 24 загальноосвітніх навчальних заклади. При цьому містом було виділено ли-ше 2 ставки соціальних педагогів у ЗОШ №16 та в загальноосвітній школі-інтернаті №1.  Для кращого розуміння реального стано-вища соціальної роботи в школах України Міністерство освіти і науки разом із Генера-льною прокуратурою України (Подання від  19.05.2014 р. № 08/2/1-92 «Про усунення по-рушень прав дітей на освіту») зобов’язали Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи зібрати інформацію з регіонів України про 

відсутність фахівців соціальної сфери в за-кладах освіти протягом тривалого часу (понад 10 років). Було зібрано дані з 16-ти областей: Волинської, Донецької, Житомир-ської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської. Зазначений вище центр провів аналіз отриманої інформації та зробив висновок, що основними причинами відсутності в навчаль-них закладах фахівців соціальної сфери,  на які вказують керівники психологічної  служби, є: 
– обмеженість міського бюджету; 
– недостатність фінансування; 
– недостатність кошторисних відраху-вань; 
– невідповідність у деяких випадках кіль-кості дітей у навчальних закладах нор-мативам чисельності практичних психо-логів та соціальних педагогів, затвер-джених відповідними нормативно-правовими документами Міністерства освіти та науки України [1, 7]. Отже, ми можемо констатувати, що на теперішній час в Україні соціальна робота у школі находиться у стадії розвитку та у цій сфері існує ще багато невирішений проблем, серед яких на перше місце виходить фінансу-вання діяльності фахівців соціальної сфери у загальноосвітніх закладах України. Саме то-му до подальших розвідок ми віднесемо ви-вчення позитивного європейського досвіду соціальної роботи в школах та шляхи викори-стання цього досвіду в вітчизняній системі освіти та науки. 
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Омельченко С., Гавриш Е. Актуальное состояние социальной работы в общеобразова-

тельных учреждениях Украины 
В статье описано и проанализировано актуальное состояние социальной работы специали-

стов социальной сферы в общеобразовательных учреждениях Украины. Авторы подчеркивают, 
что развитие социальной работы в украинских школах должно происходит согласно изменениям в 
социальной политике государства. Для этого они рассматривают существующие нормативные 
документы, относящиеся к организации деятельности школьных социальных педагогов, и раскры-
вают основные задания социального педагога в школах Украины. Кроме того, авторы описывают 
шесть основных направлений работы специалистов социальной сферы в украинских общеобразо-
вательных учреждениях (диагностический, медико-психологический, организация детских и моло-
дежных инициатив, реализация методической и информационной помощи, педагогическая анима-
ция и организация досуга, работа с проблемными семьями). Большое внимание в статье уделено 
также истории развития и актуальному состоянию психологической службы в системе образова-
ния Украины. 

Ключевые  слова :  социальная работа, социальный педагог, общеобразовательные учрежде-
ния, направление работы, психологическая служба. 
 

Omelchenko S., Gavrysh O. Current state of social work at comprehensive educational institu-
tions in Ukraine 

The actual state of social work of specialists in the social sphere at comprehensive educational institu-
tions in Ukraine is described and analyzed in the article. The authors emphasize that the development of 
social work in Ukrainian schools should take place according to changes in the social policy of the state. For 
this they review the existing normative documents related to the organization of the activities of school so-
cial educators, and they reveal the main tasks of the social educator in Ukrainian schools. In addition, the 
authors describe the six main areas of social work in Ukrainian comprehensive educational institutions 
(diagnostic, medical and psychological, the organization of children's and youth initiatives, the implementa-
tion of methodological and information support, pedagogical animation and leisure, work with problem 
families). In the article much attention is paid to the history of development and the current state of psycho-
logical service in the educational system of Ukraine. 

Key  words:  social work, social educator, comprehensive educational institutions, areas of work, psy-
chological service. Стаття надійшла до редколегії 17.09.2017  
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ  
СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ  

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ В СУЧАСНІ УМОВИ   
У статті здійснено аналіз позитивного досвіду соціально-виховної діяльності інтернатних 

закладів, накопиченого у першій половині ХХ ст., що необхідно творчо використовувати для вдоско-
налення сучасної системи роботи шкіл-інтернатів щодо успішної соціалізації дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківської опіки. Наведено приклади форм і методів соціально-виховної діяль-
ності інтернатних закладів України першої половини ХХ ст., що є актуальними під час організації 
соціально-виховної діяльності сучасних шкіл-інтернатів. Доведено, що теоретично обґрунтовані й 
практично перевірені аспекти соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, набувають нового звучання й можуть знайти творчу реалізацію в сучасних умовах на ново-
му етапі розвитку системи соціального виховання. 

Ключові  слова :  соціально-виховна діяльність, школа-інтернат, діти-сироти, форми та ме-
тоди соціально-виховної діяльності. У сучасних умовах нестабільності полі-тичного та соціально-економічного життя особливо актуальною стала проблема впро-вадження нових технологій соціального ви-ховання, які сприятимуть успішній соціаліза-ції дітей-сиріт. У зв’язку з цим активізувався пошук шляхів удосконалення змісту, форм і методів соціально-виховної діяльності шкіл-інтернатів. Аналіз теорії та практики соціально-виховної діяльності в інтернатних закладах України першої половини ХХ ст. дозволяє дій-ти висновку, що теоретично обґрунтовані й практично перевірені аспекти соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-кого піклування, провідні ідеї, висловлені науковцями та педагогами досліджуваного періоду та досвід їх реалізації не втратили актуальність і можуть бути творчо викорис-тані в сучасній системі соціального вихован-ня в Україні для розв’язання її завдань. 

Зміст соціально-виховної діяльності ін-тернатних закладів розкрито в працях Ю. Ва-силькової, О. Голуб, Л. Канішевської, С. Кири-ленко, О. Кізь, Б. Кобзаря, C. Коношенка, Л. Кузьменко, О. Кузьміної, С. Курінної, Л. То-карук, Г. Хархан, В. Яковлєвої, Т. Янченко. Фо-рми й методи опікування дітьми-сиротами в історичній ретроспективі докладно розгля-дали А. Аблятипов, Л. Артюшкіна, Л. Дуднік, В. Виноградова-Бондаренко, С. Заєць, О. Іль-ченко, О. Карпенко, Л. Ковальчук, В. Машта-кова, О. Мкртічян, В. Оржеховська, В. Покась, А. Поляничко. Метою статті є аналіз основних перспек-тив творчого використання досвіду соціаль-но-виховної діяльності інтернатних закладів України першої половини ХХ ст. в сучасних умовах розвитку системи соціального вихо-вання. Серед основних завдань сучасних інтернат-них закладів Л. Канішевською виокремлено 
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такі, як от: підготовка дитини до свідомого життя в суспільстві через оздоровлення, осві-ту, допрофесійну підготовку, соціальний за-хист, підтримку; виховання громадянина України, національно-свідомої, соціально зрі-лої особистості; збереження й зміцнення со-ціального, фізичного та психічного здоров`я вихованців; створення умов для діяльності щодо засвоєння умов середовища, включен-ня в систему соціальних відношень, набуття соціального досвіду; виховання любові до праці, забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення; виховання ціннісного ставлення до інших людей; ство-рення можливості для виявлення особистої ініціативи вихованців і самостійного прийн-яття рішень [1]. У зв’язку з катастрофічною кількістю без-притульних в Україні особливу актуальність набуває вивчення і творче використання дос-віду роботи установ, котрі проводили ефек-тивну роботу з питань профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності. Це – гурто-житки-притулки, ночліжки, дитячі заклади при фабриках і заводах, напівінтернати для дітей, батьки яких працювали цілий день. В основу Національної програми вихо-вання дітей та учнівської молоді (2004 р.) покладено національну ідею як консолідацій-ний чинник розвитку суспільства й нації в цілому. Поєднання національного та загаль-нолюдського в соціально-виховній діяльності інтернатних установ першої половини XX ст. співзвучне з національною політикою сього-дення. Відмітимо також у цьому напрямку роботи з дітьми-сиротами певні форми соціа-льно-виховної діяльності шкіл-інтернатів досліджуваного періоду, які було спрямовано на виховання патріотичної свідомості й по-чуття обов’язку перед Батьківщиною, гро-мадськістю рідного міста, села тощо: шеф-ство над історичними пам’ятками; допомога окремим громадянам (хворим, пенсіонерам-одинакам та ін.); участь у благоустрої та озе-лененні вулиць та ін. На нашу думку суспіль-но корисна праця вихованців шкіл-інтернатів вимагає відновлення в сучасних умовах. Вона формуватиме в дітей ціннісне ставлення до рідного народу, держави, нації, усвідомлення необхідності працювати на загальну користь. 

Сьогодні велику увагу приділяють питан-ню взаємин у колективі та ідеї соціалізації особистості через колектив. Спираючись на досвід А. Макаренка, школи-інтернати в су-часних умовах ставлять собі за мету створити таку атмосферу серед вихованців, яка зніме соціальну напругу та створить умови для са-мореалізації дитини. У сучасному українсько-му науковому просторі підтримується пози-ція педагогів першої половини XX століття про те, що колектив – це соціально-психологічна спільність, якій властива згур-тованість, специфічні норми співжиття, сис-тема групових відносин. Колектив як соціа-льна група забезпечує формування мораль-них цінностей особистості. Проте в сучасних умовах колектив розг-лядається, насамперед, з точки зору його не-обхідності й корисності для особистісного розвитку дитини, тобто в колективі повинні створюватись умови не лише для ідентифіка-ції дитини з колективом, але й окремішністю її від колективу. У вихованця інтернатного закладу повинна виникнути потреба у спіл-куванні з іншими та самоствердженні серед інших. Як бачимо, завдання соціально-виховної діяльності школи-інтернату поля-гає в тому, щоб перетворити колектив у су-б’єкт розвитку та інструмент виховання кож-ної дитини. Зауважимо, що однією із найбільш важ-ливих ділянок соціально-виховної діяльності є робота з майбутніми випускниками, допо-мога їм в особистісному та професіональному самовизначенні, підготовка їх до самостійно-го життя в суспільстві. Зазначимо, що про-блеми в подоланні труднощів соціалізації ви-никають у вихованців шкіл-інтернатів з ран-нього віку (невміння спілкуватися з оточен-ням, незнання навичок самообслуговування, опанування санітарних, гігієнічних та куль-турних навичок). Коли випускники залиша-ють школу-інтернат, ця ситуація ускладню-ється. Недостатня сформованість у старшок-ласників розуміння власної професійної перс-пективи свідчить про недоліки профорієнта-ційної роботи сучасних шкіл-інтернатів, яку здебільшого проводять у двох напрямах: діа-гностичному та просвітницькому [1]. Ці на-прями не дозволяють випускникам повною 
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мірою інтегрувати образ трудівника та сфор-мувати власне рішення щодо вибору професії.  У такому сенсі доцільно буде звернутися до минулого досвіду з організації соціально-виховної діяльності інтернатних закладів на виробничому ґрунті. Така спрямованість ін-тернатних установ досліджуваного періоду дає можливість вихованцям зрозуміти свої сильні та слабкі сторони, можливості та здіб-ності, усвідомити цінність праці та обов’язко-вість досягнення поставленої мети. Цей під-хід забезпечував отримання вихованцем ква-ліфікації в тій чи іншій майстерні та в сільсь-кому господарстві, тож дитина набувала вмінь і навичок, необхідних для подальшої професійної діяльності. Звертаючись безпосередньо до соціально-виховної діяльності шкіл-інтернатів у цьому напрямі, зауважимо, що такі форми й методи трудового виховання як от: робота в майсте-рнях, сільськогосподарська діяльність, орга-нізація суспільно-корисної праці у школі-інтернаті та за його межами, – лише підси-лять процес соціалізації дітей-сиріт у школах-інтернатах сучасності. Усе це сприятиме сві-домому й відповідальному відношенню дітей до праці, формуванню в них громадянської свідомості та бажання приносити користь Батьківщині. Крім того, залучення вихован-ців шкіл-інтернатів до різноманітних видів робіт розвиватиме позитивні риси особисто-сті (відповідальність, моральність, дисциплі-нованість, активність, наполегливість, жит-тєва стійкість тощо). Аналіз педагогічного доробку науковців першої половини XX ст. дозволяє дійти ви-сновку, що теоретично обґрунтовані й прак-тично перевірені аспекти трудового вихован-ня не втратили своєї актуальності, а навпаки, набули нового виміру. Питання трудової під-готовки вихованців інтернатних установ по-сіли належне місце в державних документах про систему закладів соціального виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-кого піклування (Концепція національного виховання від 16 червня 2015 року; Концеп-ція Державної програми реформування сис-теми закладів для дітей-сиріт та дітей, позба-влених батьківського піклування, від 11 тра-вня 2006 р.; Державна цільова соціальна про-

грама реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-кого піклування, від 24.10.2012 р.). Метою соціально-виховної діяльності шкіл-інтер-натів України в контексті трудового вихован-ня є оволодіння політехнічними знаннями, уміннями й навичками, необхідними для тру-дової діяльності в різних сферах виробницт-ва, здобуття ними належної освіти та опану-вання навичок до самостійного життя. Концептуальне положення науковців першої половини XX ст. про необхідність охо-плення життя кожної дитини в умовах інтер-натного закладу єдиним трудовим вихован-ням має знайти своє впровадження й у сучас-ній системі соціального виховання. Сьогодні актуального значення набуває розробка форм і методів соціально-виховного впливу, що сприятимуть вихованню технологічно грамотної особистості, дадуть вихованцям інтернатних закладів загальні відомості про основи виробництва, різноманітні виробничі технології, так само зі сфери домашнього гос-подарювання. Соціально-виховна діяльність шкіл-інтернатів потребує нових підходів у реаліза-ції завдань трудового виховання, пошуку но-вих шляхів залучення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до продуктивної праці, організації поглиблено-го трудового навчання. Переосмислення й подальшого використання в соціально-виховній діяльності інтернатних установ ви-магає думка вітчизняних науковців першої половини XX ст., що процес входження дити-ни в суспільне життя повинен ґрунтуватися на взаємозв’язку з реальними потребами сус-пільства, що дитина повинна ознайомитися із промисловою працею в різних її виглядах, що сприятиме розвитку її самостійності, іні-ціативності та творчості.  Крім того, зазначимо, що в сучасній соціа-льно-виховній діяльності шкіл-інтернатів до основних шляхів творчого використання дос-віду соціального виховання в першій полови-ні XX ст. варто віднести: влаштування зустрі-чей вихованців із представниками різних професій; підготовка документів до вступу в середні та вищі навчальні заклади; влашту-вання випускників на роботу на базі школи-
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інтернату (у майстернях, у підсобному госпо-дарстві) та за її межами; підтримання зв’язку з вихованцями після їхнього випуску для від-стеження їхньої соціальної адаптації. Наголосимо, що зараз постійного вдоско-налення потребує зміст організації соціально-виховної діяльності в школах-інтернатах взагалі та впровадження нових форм та мето-дів роботи, які сприяють успішній адаптації дитини до умов сучасного суспільства зокре-ма. Ефективність соціалізації вихованців ін-тернатних закладів залежить від правильно-го вибору ними форм та методів діяльності. Значну допомогу в їхньому визначенні може надати вивчення й творче використання пе-дагогічно цінної спадщини першої половини ХХ ст., а саме праць таких учених, як: П. Блонський, Н. Лубенець, Т. Лубенець, А. Макаренко, О. Музиченко, Я. Чепіга та  інших. Актуальними на сьогодні є запропонова-ні науковцями вказаного періоду (перша по-ловина ХХ ст.) методи соціально-виховної діяльності інтернатних установ, а саме: бесі-да, дискусія, метод прикладу, створення ви-ховних педагогічних ситуацій, метод заохо-чення, аналіз суспільно корисної праці. Пере-осмислення й подальшого використання в соціально-виховній діяльності сучасних шкіл-інтернатів вимагають масові форми роботи, які передбачають залучення найбільшої кіль-кості дітей-сиріт. А саме: свята різноманітної тематики (дні народження видатних людей, пам’ятні дати); тематичні вечори; спектаклі й вистави; конференції за участю вихованців різних інтернатних закладів, де б мали змогу критично поставитися до своєї праці та, ана-лізуючи досвід роботи інших колективів, пе-рейняти його позитивні аспекти. Ці заходи мають великий виховний потенціал, форму-ють та зміцнюють суспільну свідомість дітей-сиріт. Доцільно відновити випуск шкільних газет, журналів, бюлетенів із нотатками са-мих учнів про досягнення в галузі фізичної культури, спорту, здоров'я та щодо трансфор-мації ставлення учнів до навколишньої дійс-ності, боротьби проти шкідливих звичок. Значний інтерес представляє для сучас-них шкіл-інтернатів система дитячого самов-рядування, яка, за результатами проведеного 

аналізу, виявилася більш насиченою та різно-манітною, ніж сьогодні. Деякі дитячі органі-зації, безумовно, залишилися незмінними (організації, зв’язані з самообслуговуванням дітей, групові старостати тощо), але є й такі, які носять епізодичний характер чи взагалі відсутні. Особливе значення самоврядування має в підлітковому віці, коли потреба в само-стійності, самоствердженні, позиціонуванні себе у відношенні до інших вихованців дося-гає максимуму. Тому задля поліпшення функ-ціонування шкіл-інтернатів та оптимізації соціально-виховної роботи в них вважаємо доцільними активізацію чи впровадження таких форм дитячого самоврядування:  1) дитячі організації за секціями (господарська, санітарна, культурна і статис-тична), кожна з яких виконує відповідні за-вдання: боротьба з хуліганством, крадіжка-ми, курінням та іншими поганими звичками дітей, проведення санітарно-освітньої робо-ти для подолання вихованцями (особливо молодшого віку) труднощів соціалізації, що виникають в опануванні культурно-гігіє-нічними та санітарними навичками, незнанні та небажанні оволодіти навичками самообс-луговування;  2) дитячі організації, пов’язані з урегулю-ванням життя інтернатної установи (вихованці повинні бути зацікавлені в прави-льному функціонуванні закладу, бути не  лише пасивними об’єктами соціально-виховної діяльності школи-інтернату, а брати активну участь в організаційній роботі уста-нови, визначати проблеми та намічати плани поліпшення функціонування школи-інтер-нату, виробляти правила й закони та втілюва-ти їх у життя);  3) дитячі організації, засновані на інтеле-ктуальних та естетичних потребах (вихованці мають брати активну участь у проведенні культурної, клубної та гурткової роботи, залучати до неї дітей), що сприяють творчій самореалізації особистості;  4) шефство старших учнів над молодши-ми: допоміжна діяльність старшокласників має бути спрямована на допомогу своїм підше-фним у виконанні режимних моментів, дотри-манні відповідного порядку й чистоти, прове-дення окремих масових заходів (прогулянки, 
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ігри тощо), що сприятиме формуванню в  дітей відповідальності, організованості, за-своєнню соціальних норм і цінностей. Наголосимо, що створена державою сис-тема органів і установ соціального виховання в першій половині ХХ ст. постійно вдоскона-лювалася, і сьогодні найбільш актуального значення набуває перебування знедолених дітей в таких закладах, які мають досвід соці-ально-педагогічної роботи, – школах-інтернатах. Ґрунтуючись на ідеях минулого, заняття в інтернатних установах проводять на основі комплексних програм, де основни-ми методами й засобами є бесіди, доповіді, реферати із залученням літературного, худо-жнього, наукового матеріалу, спостереження за тими чи іншими життєвими процесами, а також широке використання екскурсій. У процесі наукового пізнання нами було з’ясо-вано, що екскурсія як цілеспрямована форма засвоєння соціального досвіду та формуван-ня самосвідомості особистості посідала чіль-не місце в системі соціального виховання в інтернатних закладах першої половини XX ст. Екскурсії доповнювали організацію навчаль-но-виховного процесу, сприяли накопиченню певного життєвого досвіду, розширювали знання дітей про культурні, історичні та краєзнавчі місця, наближали дітей до суспі-льних явищ. У такому сенсі необхідно відзна-чити, що ця колективна форма соціально-виховної діяльності не втратила своєї актуа-льності й може бути творчо застосована в сучасних школах-інтернатах України. Звернемо увагу й на те, що на попередніх етапах розвитку системи соціально-виховної діяльності, суспільство й держава орієнтува-ли на подолання педагогічними й економіч-ними засобами соціальної занедбаності зне-долених дітей і підлітків, що породжує для кожної дитини ситуації, які негативно впли-вають на її розвиток. Проте, з урахуванням досвіду минулого, переосмислення й подаль-шого його використання соціально-виховна діяльність шкіл-інтернатів вимагає створен-ня умов для виховання й розвитку дитини в інтернатній установі, забезпечення якісної освіти, психолого-педагогічної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-кого піклування. 

Подальшого вивчення заслуговують і шляхи залучення підлітків до різних форм дозвіллєвої діяльності як у школі-інтернаті, так і в позашкільних клубах та центрах твор-чості (відвідування театрів, художніх виста-вок, концертів; організація різноманітних свят; відродження національних обрядових традицій тощо). Позаурочна виховна діяль-ність як органічна складова життя школи-інтернату сприяє успішному навчанню дітей, прищепленню навичок суспільно корисної праці, свідомої дисципліни, розвитку ініціа-тиви; сприяє фізичному, художньо-естетичному вихованню школярів, задоволь-няє їхні культурні запити й спрямовує наявну активність у напрямі корисної діяльності.  Свого подальшого творчого використан-ня в соціально-виховній діяльності шкіл-інтернатів потребують рекомендації видат-ного педагога-вченого С. Шацького, який за-значав, що педагогічний процес необхідно організовувати з урахуванням особистих  інтересів дитини, широко використовуючи індивідуальний підхід у процесі розвитку ін-телектуальних здібностей підлітка. Учений справедливо наполягав на взаємодії дитини з навколишнім середовищем, а також на орга-нізації культурно-просвітницької роботи, яка спрямована на розвиток творчих здібностей дітей і підлітків. У контексті зазначеного важко переоці-нити актуальність ідей першої половини XX ст. щодо соціалізації дітей-сиріт та дітей, поз-бавлених батьківського піклування, бо в цих ідеях містяться фундаментальні положення щодо розв’язання сучасних проблем. Доцільно звернути увагу на те, що над-бання соціально-виховної діяльності інтерна-тних закладів попередніх етапів її розвитку не можна механічно переносити в сучасні умови. Педагогічна спадщина минулого ви-магає свого переосмислення і обов’язкового врахування суспільно-політичних, соціально-економічних і організаційно-педагогічних чинників. Отже, до педагогічно цінних наробок дос-ліджуваного періоду, що є актуальними під час організації соціально-виховної діяльності су-часних шкіл-інтернатів, відносимо: 1) удоско-налення й широке використання масових та 
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колективних форм соціально-виховної діяль-ності інтернатних установ; 2) використання різноманітних видів діяльності дитини в со-ціально-виховній роботі школи-інтернату та поєднання обов’язкових форм діяльності ви-хованців з добровільно обраними; 3) віднов-лення й вдосконалення дитячого самовряду-вання; 4) соціалізація особистості через коле-ктив; 5) залучення дітей-сиріт та дітей, поз-

бавлених батьківського піклування, до основ виробництва та промислової діяльності. Проведене нами дослідження переконли-во засвідчує, що основні засади соціально-виховної діяльності інтернатних закладів першої половини XX століття набувають но-вого звучання й знаходять творчу реалізацію в сучасних умовах на новому етапі розвитку системи соціального виховання. 
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ния школ-интернатов первой половины ХХ века в современные условия 
В статье осуществлен анализ положительного опыта социально-воспитательной деятель-

ности интернатных учреждений, накопленного в первой половине ХХ в., Необходимо творчески 
использовать для совершенствования современной системы работы школ-интернатов по успеш-
ной социализации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Приведены примеры форм 
и методов социально-воспитательной деятельности интернатных учреждений Украины первой 
половины ХХ в., Актуальны при организации социально-воспитательной деятельности современ-
ных школ-интернатов. Доказано, что теоретически обоснованные и практически проверенные 
аспекты социализации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, приобретают новое 
звучание и могут найти творческую реализацию в современных условиях на новом этапе разви-
тия системы социального воспитания. 

Ключевые  слова :  социально-воспитательная деятельность, школа-интернат, дети-
сироты, формы и методы социально-воспитательной деятельности. 
 

Omelchenko C. O., Narizhna L. M. Perspectives of implementation of the experience of social 
education of boarding schools of the first half of the 20th century in modern conditions 

The article analyzes the positive experience of social-educational activities of boarding schools in the 
first half of the 20th century, which should be used creatively for the improvement of the modern system of 
social education for the purpose of successful socialization of orphans and children deprived of parental 
care. Examples of forms and methods of social-educational activity of boarding schools of Ukraine in the 
first half of the 20th century that are relevant during the organization of social and educational activities of 
modern boarding schools are given. It is proved that theoretically substantiated and practically verified 
aspects of socialization of orphans and children deprived of parental care can find creative realization in 
modern conditions at the new stage of development of the system of social education. 

Key  words:  social-educational activity, boarding school, orphans, forms and methods of social-
educational activity. Стаття надійшла до редколегії 16.09.2017 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  
У статі розглянуто проблему професійно-педагогічної культури вчителя початкових класів. 

Професійно-педагогічна культура – це складний динамічний процес поступового формування про-
фесійних знань, професійних умінь і професійно значущих якостей особистості. Основними завдан-
нями загальнокультурної підготовки є: формування загальної культури майбутнього вчителя, 
виховання високих культурних потреб і інтересів, вдосконалення особистісної, комунікаційної ку-
льтури, усвідомлення свого місця в діалозі культур, а також розвиток культурної і професійно-
педагогічної самосвідомості. 

Ключові  слова :  культура, професійна культура, педагогічна культура. Сьогодні загальновизнаний той факт, що освіта в сучасному світі як культурно-соціальний інститут переживає глибокий кризи, що є віддзеркаленням глобальної ци-вілізаційної кризи. Його подолання пов'язу-ється з «поворотом» до людини у всіх сферах життєдіяльності людства, зокрема у сфері освіти. Відомо, що будь-яка освітня система базується на певному розумінні світу і люди-ни, яке визначає її цілі і завдання освіти, зміст, методи, засоби і форми організації осві-тнього процесу. Останнім часом широкого поширення набули ідеї гуманізації, які, нажаль, не сприя-ли в достатній мірі відмові освітньої системи від орієнтації на знання, уміння і навички як генеральну мету. Безумовно, знання, висту-паючи основою розвиваючого навчання, не-обхідні, але вони лише проміжний, а не кінце-вий результат освіти. Процес гуманізації при-пускає переосмислення цілей освіти, перехід від «знания центризма» до «людиноцент-ризму». Культурно-історичний аспект в педагогі-чних дослідженнях сьогодні має принципове значення, оскільки він припускає ретроспек-тивний і соціокультурний аналіз вивчення проблеми загальнокультурної підготовки майбутнього вчителя. Культурно-історичний 

підхід в дослідженні проблеми загальнокуль-турної підготовки педагога є міждисциплінар-ним і орієнтований, перш за все, на викорис-тання даних історії філософії, історії психоло-гії, педагогіки, історії науки в цілому. Найваж-ливішими складовими культурно-історичного аналізу виступає вивчення: педагогічних цін-ностей, технологій, форм і результатів педаго-гічної творчості як синтезу суб'єктивного і об'єктивного, професійно-педагогічної культу-ри як форми прояву загальної культури осо-бистості. У даний час існує декілька аспектів розг-ляду проблеми загальнокультурної підготов-ки майбутнього фахівця. У ряді досліджень загальна культура педагога розглядається як чинник успішності педагогічної діяльності (В. О. Сластьонін, Н. В. Кузьміна, О. А. Петров, І. Е. Відт, І. Ф. Слюняєва та інші), в яких вказу-ються лише узагальнені характеристики зага-льнокультурної і професійної підготовки пе-дагога. Мистецтвознавчий аспект підготовки майбутнього вчителя до формування гумані-тарної культури, що вчаться, досліджує І. Ф. Слюняєва, спираючись, в основному, на процес розвитку навичок «читання» витворів образотворчого мистецтва, не зачіпаючи акти-вні форми художньої творчості [2]. У різному контексті про культуру вчителя, педагогічну 
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культуру згадують філософи, психологи,  педагоги. Але предметом цілеспрямованих наукових досліджень вона стала наприкінці XX століття. З початком активної розробки культурологічного напрямку у філософії, со-ціології, педагогіки і психології проведено дослідження, присвячені загальнотеоретич-ним основам педагогічної культури (О. В. Ба-рабанщиков, Є. В. Бондаревська, В. М. Гриньо-ва, В. О. Сластьонін та інші) та її окремим ас-пектам: методологічному (В. О. Сластьонін, В. В. Краєвський); гуманітарному (Г. І. Гайси-на, Є. М. Шиянов); морально-естетичному (Н. Б. Крилова); технологічному (М. М. Левіна, Н. Г. Руденко); духовному (О. Г. Силяєва,  Н. Є. Щуркова) та інших. У цих роботах педа-гогічна культура розуміється як важлива час-тина загальної культури учителя, що виявля-ється в системі професійних якостей і особ-ливостях педагогічної діяльності. Вивчення проблеми професійно-педаго-гічної культури вчителя початкових класів. Організовуючи загальнокультурну підготов-ку студентів, необхідно виховувати у майбут-ніх вчителів самостійність мислення, навчи-ти їх не просто вбирати культуру, а в першу чергу самостійно орієнтуватися в ній, відби-раючи все необхідне для своєї майбутньої професійної діяльності. У соціально-педагогічному аспекті педа-гогічна культура досліджується як сфера людської практики, «концентрований досвід людських сутнісних потенцій» з виховання підростаючого покоління, сфера взаємин, спосіб трансляції культурних цінностей. В соціально-історичному аспекті вона визнача-ється як універсальна характеристика педа-гогічної реальності, сукупність педагогічного досвіду, що накопичено за час існування всіх наявних світових цивілізацій і історичних періодів їх розвитку (О. С. Анісімов, Є. В. Бон-даревська, О. П. Булкін, І. Є. Відт, Г. О. Віленсь-кий, Е. Ю. Захарченко та інші). Автори розгля-дають педагогічну культуру як складну відк-риту систему, що самоорганізується, інфор-маційно забезпечується та спрямовується наукою, мистецтвом, релігією, морально-етичними постулатами суспільства, практич-ним досвідом людства. В той же час, вона  репродукує і транслює новим поколінням 

духовно-естетичні, морально-етичні цінності окремої людини, суспільства, нації і всього людства. Педагогічна культура вчителя розг-лядається як елемент інших, більш складних систем, що функціонують в освіті і суспільст-ві. Зважаючи на це, автором розроблено тео-ретичну модель педагогічної культури як особистісного утворення, що забезпечує єд-ність загальнонаукової, культурологічної, психолого-педагогічної та прикладної підго-товки майбутнього вчителя. Структуру даної культури визначає сукупність стійких педа-гогічних цінностей, оволодіння якими майбу-тнім вчителем забезпечує особистісну їх зна-чущість.  На нашу думку, всі наведені міркування щодо сутності педагогічної культури мають право на існування. Але виділення окремих функцій, сфер прояву педагогічної культури без встановлення зв'язків і залежностей між ними, без визначення одиниці аналізу педа-гогічної культури не дає цілісного уявлення про неї. Крім того, сутність культури вчителя не співвідноситься з чинниками, що зумов-люють її формування. Відчути себе частиною світової культу-ри – важливе завдання для студента педаго-гічного вузу. Тому методики побудови нових програм повинні враховувати дані як по зага-льній, так і по професійній культурі і базува-тися на наступних положеннях: 
– наявність певних потреб у студентів від-носно знань, умінь, навичок, що визна-чають загальну культуру майбутнього фахівця; 
– здійснення загальнокультурної підгото-вки на основі певної моделі фахівця, що визначає конкретні цілі, зміст і методи загальнокультурної підготовки; 
– розуміння студентами необхідності, ва-жливості, доцільності засвоєння навча-льної дисципліни в цілому і її окремих розділів не тільки відносно особистісно значущого сенсу, але і суспільного, про-фесійно-педагогічного значення; 
– включення студентів у процес загально-культурної самоосвіти і самовиховання; 
– навчання на високому рівні трудності, але в той же час посильне для студентів з погляду складності навчального мате-ріалу і з погляду наявності часу для ви-конання навчальних завдань. 
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Таким чином, основними завданнями за-гальнокультурної підготовки є: формування загальної культури майбутнього вчителя, виховання високих культурних потреб і інте-ресів, вдосконалення особистісної, діяльност-ної, комунікаційної культури, усвідомлення свого місця в діалозі культур, а також розви-ток культурної і професійно-педагогічної са-мосвідомості.  Ми виходимо з того, що поняття «культура педагога» ширше за поняття «педагогічна культура вчителя». Воно фіксує комплексне багаторівневе явище, що вклю-чає і особові якості: характер, товариськість, загальну ерудицію, творчий потенціал в ціло-му. Саме культура педагога часто визначає, як діятиме в конкретному освітньому процесі та або інша технологія: високий рівень її роз-витку дозволять удосконалювати буденні прийоми, низький культурний рівень вчите-ля може звести нанівець перспективну тех-нологію. Зміни, що відбуваються в педагогічній культурі на всіх рівнях, пов'язані з розшире-ним розумінням змісту, форм і напрямів су-часної освіти. Така позиція дозволяє по-іншому зрозуміти і структуру освіти в цілому, діяльності дитини в освіті і педагогічній дія-льності.  Метою констатуючого етапу експеримен-ту було виявлення уявлень студентів і вчите-лів щодо сутності професійно-педагогічної культури. Задля цього нами була розроблена анке-та. В анкетуванні взяли участь 497 студентів і майбутніх вчителів початкових класів Оде-ської, Миколаївської, Херсонської областей. На запитання анкети «Які особливості притаманні культурі вчителя?» були одержа-ні такі результати: учитель повинен бути лю-диною освіченою, інтелігентною – 30,9% опи-таних; повинен досконало знати та любити свій предмет, уміти відповісти на будь-яке питання – 52,3% ; уміти спілкуватися з учня-ми – 44,2%; любити учнів – 31%; мати витри-мку, спокійно слухати, уміти вислуховувати учня – 18,9%; розуміти учнів – 17,4%; бути ввічливим, не ображати учнів – 27%; сумлін-но ставитися до своїх обов'язків – 15%; об'єк-тивно оцінювати знання та поведінку учнів – 

7%; уміти передавати знання, пояснювати так тему, щоб було зрозуміло – 5,5%. Відпові-ді засвідчили, що учнів приваблює в учителе-ві, перш за все, рівень знань, уміння контак-тувати, спілкуватися, ставитись до них з по-вагою, любов'ю і розумінням. Але викликає тривогу той факт, що вчителі не уміють ви-слуховувати учнів, ображають їх . Звичайно, діапазон відповідей учителів (85 опитаних) вужчий. Так, 53,4% опитаних вважають, що педагогічна культура вчите-ля – це висока освіченість, начитаність, вихо-ваність, інтелігентність, любов до людей. По-казниками педагогічної культури, як засвід-чили відповіді, є: тактовність – 36,3%; ввічли-вість – 35,6%; уміння спілкуватися з учнями та їх батьками, колегами – 37,5%; професіо-налізм – 19,6%; дисциплінованість – 18,9%; порядність – 12,3%; повага до людей – 10,2%; оптимізм – 8,6%; толерантність – 2,2%; умін-ня красиво одягатися – 2,8%. 55,6% учителів вважають, що необхідно постійно підвищува-ти рівень професійно-педагогічної культури. 44,4% учителів не вбачають за необхідне фо-рмувати професійно-педагогічну культуру, а вважають, що необхідно розвивати лише професійні якості та знання вчителя. Було встановлено, які уявлення мають студенти щодо проблеми формування профе-сійно-педагогічної культури вчителя та її компонентів. Так, на питання «Що являє со-бою педагогічна культура?» отримали такі відповіді. Більшість студентів із випускних курсів (31,6%) вважали, що професійно-педагогічна культура – це одна з складових загальнолюдської культури, з одного боку, і невід’ємна складова педагогічної майстерно-сті – з другого; 17,9% опитаних упевнені в тому, що це сукупність професійних якостей, яка включає, перш за все, навички спілкуван-ня з учнями, а також компоненти загально-людської культури; 18,8% студентів припус-кають, що це сукупність якостей особистості, що сприяє ефективній педагогічній діяльнос-ті; 15,3% під педагогічною культурою розумі-ють рівень творчих здібностей і сил людини, котрі реалізуються в педагогічній діяльності та включають знання, уміння, навички вчи-теля, рівень інтелекту, морального і естетич-ного розвитку: світогляд, форми та способи 
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спілкування; 14,4% опитаних зазначили, що це – частина професіоналізму учителя, та си-нтез професійних якостей. Студенти перших курсів зводили педаго-гічну культуру, в основному, до спілкування вчителя з учнями, до етичної поведінки педа-гога в різних ситуаціях (63%), деякі вважали, що це система, синтез особистісних якостей, знань і ерудиції вчителя (20%); комплекс етичних норм та індивідуальних якостей пе-дагога, котрі сприяють продуктивному спіл-куванню з учнями, допомагають запобігати конфліктним ситуаціям (7%); 5% опитаних вважали, що педагогічна культура – це, перш за все, поведінка вчителя, його ставлення до учнів, уміння завоювати їх повагу, бути для них авторитетом у всіх справах; 5% студентів були упевнені в тому, що це володіння вчите-лем усіма необхідними педагогічними прийо-мами, котрі дозволяють виховувати та навча-ти школярів, не принижуючи їх гідності, про-являючи тактовність. На запитання «Які компоненти педагогіч-ної культури Ви можете назвати?» Ці студен-ти відповіли таким чином (див. табл. 1). Як бачимо, більшість студентів вважали, що в основі професійно-педагогічної культу-ри лежить знання з предмету та методики викладання, знання з педагогіки та психоло-гії учителя, велике значення має також куль-тура спілкування, розвинені комунікативні уміння вчителя. Проте студенти не вказали на важливість розвитку педагогічної етики, не вказали на емпатію вчителя, розвиток тактовності. Сла-бка обізнаність студентів з професійно важ-

ливими якостями і уміннями, необхідними для формування професійно-педагогічної культури вчителя. На запитання «У яких формах треба здій-снювати формування педагогічної культу-ри?» студенти утруднювались відповідати (22,2%) або вказували, що цим повинні за-йматися викладачі (31,7%), що слід створю-вати певні ситуації (24,6%), проводити дис-пути (21,5%). Отримані дані дозволяють говорити про те, що формування професійно-педагогічної культури є незадовільним. Студенти вважали, що дуже важливо, ко-ли викладач, учитель тактовний, уміє заціка-вити, ніколи не принизить, завжди прийде на допомогу, завжди в хорошому настрої, з усмі-шкою, елегантно одягнений.  На запитання «Що заважає процесу форму-вання професійно – педагогічної культури?» студенти в цілому вказали на відсутність твор-чої атмосфери та демократичних взаємовідно-син на заняттях. На думку студентів, щоб пра-цювати творчо, необхідні «відсутність автори-тарності з боку викладача» (33,4%), «взаємо-розуміння» (27,3%), «доброзичлива атмосфера, у якій почуваєш себе впевнено, вільно, незале-жно» (16,9%), «повага до особистості студен-та» (43,8%), «постійний діалог, висловлювання власних думок» (34,3%), «створення ситуацій успіху» (29,1%). Отже, організація занять у вищому навча-льному педагогічному закладі повинна пе-редбачати взаємовідносини «викладач-студент», засновані на довірі, співтворчості, співробітництві, можливості висловити свій 
Таблиця 1 

Компоненти професійно–педагогічної культури (у %) Компоненти професійно-педагогічної культури вчителя початкової школи Студенти 1 курсу 2 курсу 3 курсу 4 курсу 5 курсу Знання предмета та методики викладання 26 22 27 28 25 Любов до дітей 11 14 11 13 9 Комунікативні вміння 14 10 15 16 17 Культура мовлення 7 8 12 13 14 Знання педагогіки та психології 23 20 21 17 22 Педагогічна етика 7 6 4 7 7 Культура поведінки 9 9 2 3 4 Педагогічний такт 17 11 8 3 2 
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погляд, мати право на помилку, бути почу-тим і зрозумілим. Такий тип взаємовідносин повинен стати гарантом успіху діяльності учителя. Великий вплив на процес формування професійно-педагогічної культури спричиняє характер взаємовідносин у ВНЗ. Він повинен бути доброзичливим (25,3% опитаних студе-нтів усіх курсів), викликати взаємний інтерес (19,6%). А от конфліктні ситуації викликають байдужість до студентських проблем (38,1%), небажання зрозуміти студента і прийти на допомогу (22,8%), безтактність (18,4%), не-терпимість (14,3%).  Серед вчителів міст Одеси та Кривого Ро-гу ми провели анкетування. Мета даного ан-кетування – з’ясувати, наскільки обізнані вчителі в трактуванні поняття «професійно-педагогічна культура», «співпраця», «спілку-вання», яку роль вони відводять цим катего-ріям в підвищенні результатів навчально-виховного процесу та чи застосовують вони завдання які сприяли формуванню культури у учнів на своїх уроках. Ми запропонували вчителям такі запи-тання: 1. Назвіть фактори, що забезпечують ре-зультативність взаємодії вчителя і учнів на уроці. 2. «Професійно-педагогічна культура», як ви розумієте це поняття? 3. Роз’ясніть поняття «педагогічна куль-тура», «професійна культура», «співпраця вчителя і учнів». 4. В якій ролі виступає учень на уроці: як об’єкт чи суб’єкт навчального процесу?  5. Які умови забезпечують результатив-ність професійно-педагогічної культури вчи-теля початкової ланки? Аналіз одержаних результатів показав на-ступне. Більшість учителів (47%) серед факто-рів, що забезпечують результативність форму-вання професійно-педагогічної культури май-бутніх учителів, зазначили створення культу-рологічну спрямованість змістового та проце-суального-технологічного компонентів освіт-ньої системи підготовки майбутнього вчителя початкових класів; формування у студентів усвідомлення образу професійно-педагогічної культури вчителя початкових класів. 

Менша частина вчителів (27%) назвали забезпечення адекватного освітньо-культур-ного простору у процесі реалізації педагогіч-них технологій навчання. Решта (із 100%) вчителів (35%) правиль-но сформулювали визначення терміну «про-фесійна культура». Більшість вчителів (45%) припустилася помилок в тлумаченні терміну «педагогічна культура», проте суть цих понять не була ро-зкрита повністю. Учителі початкової ланки не змогли з’єднати ці два поняття у єдине ціле. Що до ролі учня в навчально-виховному процесі, переважна більшість вчителів (60%) зазначили, що учень є об'єктом навчального процесу. Менша частина (40%) у своїх відпо-відях вказали, що учень виступає суб'єктом навчально-виховного процесу. Як бачимо із запропонованого анкетування, як і вчителі так і студенти не можуть правильно визначи-ти поняття «професійно-педагогічна» куль-тура вчителя початкової школи. Серед відомих форм педагогічної взаємо-дії на уроці, більшість вчителів (60%) вико-ристовують традиційні, стандартні форми педагогічної взаємодії. Імітаційно-ігрові  форми використовують 24% вчителів. Проте частотність застосування дуже низька: приб-лизно 1 раз на 3–4 місяці. 13% вчителів вико-ристовують постійно в своїй роботі нові і не-стандартні форми педагогічної взаємодії. Умови, що забезпечують результативність взаємодії вчителя і учнів на уроці, частіше за все згадуються умови, визначені нами. Отже, професійно-педагогічна культура – це складний динамічний процес поступового формування професійних знань, професійних умінь і професійно значущих якостей особис-тості. Культура розглядається з двох позицій: з одного боку – як властивість діючого  суб’єкта, з іншого – як об’єктивне (об’єк-тивоване) буття, опредмечене, що несе в  собі результуючий момент діяльності; як  зовнішня предметність, діяльнісний, техно-логічний бік. Подальшу свою роботу вбачає-мо в розробці змісту компонентів та тестово-го контролю з визначення критеріїв профе-сійно-педагогічної культури майбутніх  вчителів. 
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Пальшкова И. А. Исследование профессионально-педагогической культуры учителя  
начальных классов 

В статье рассмотрена проблема профессионально-педагогической культуры учителя началь-
ных классов. Профессионально-педагогическая культура – это сложный динамический процесс по-
степенного формирования профессиональных знаний, профессиональных умений и профессиональ-
но значимых качеств личности. Основными задачами общекультурной подготовки являются: 
формирование общей культуры будущего учителя, воспитание высоких культурных потребностей 
и интересов, усовершенствование личностной, коммуникационной культуры, осознание своего 
места в диалоге культур, а также развитие культурного и профессионально-педагогического са-
мосознания. 

Ключевые  слова :  культура, профессиональная культура, педагогическая культура.  
Pal'shkova І. Study of the professional and pedagogical culture of the primary school teacher 
In article are considered a problem of is professional-pedagogical culture of the teacher of initial 

classes. The is professional-pedagogical culture is a difficult dynamic process of gradual formation of profes-
sional knowledge, professional abilities and professionally meaning qualities of the person. The primary 
goals of common cultural preparation is: formation of the general culture of the future teacher, education of 
high cultural requirements and interests, improvement of personal, communication culture, comprehension 
of the place in dialogue of cultures, and also development of cultural and is professional-pedagogical con-
sciousness. 

Vocational and pedagogical culture is a complex dynamic process of gradual formation of professional 
knowledge, professional skills and professionally significant personal qualities. Culture is considered from 
two positions: on the one hand – as a property of the acting subject, on the other – as an objective 
(objectified) being, objectified, carrying the resulting moment of activity; as the external objectivity, activity, 
technological side. Forms of cultural objectification are different: from objectification in the neurondynamic 
structures of the individual's brain of his views, goals, values, intentions – to professional skills; from stereo-
typed forms of professional activity – to innovations and spiritual practices. 

Professional-pedagogical culture allows to take professionally important decisions, to predict the re-
sults of pedagogical influence, provides reflexive understanding, readiness and ability to provide psychologi-
cal support to the child, assist it in solving psychological problems and difficulties, to update the reserves of 
personal growth, makes it possible to overcome the conflict situations that arise in the process of profes-
sional activity. 

Key  words:  culture, professiona culture, pedagogical culture. Стаття надійшла до редколегії 11.09.2017  

Ірина ПАЛЬШКОВА  Дослідження професійно-педагогічної культури вчителя початкових класів 



297 №  3  ( 5 8 ) ,  в е р е с е н ь  2 0 1 7  

УДК 378.02 
 

Владимир  ПЕТРОВ  
 

аспирант Института Педагогики Университетa Казимира Великого,  
г. Быдгощч, Польша 

e-mail: waldemarden1157@gmail.com  
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:  
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В статье проанализирован компетентностный подход и информационные технологии в орга-
низации самостоятельной работы студентов заочной формы обучения, актуальность которых 
продиктована современными тенденциями модернизации высшего профессионального образова-
ния. Описывается необходимость создания условий для самостоятельной учебной работы каждо-
го обучающегося, включая использование форм и методов активного и интерактивного обучения. 
Выявлен комплекс дидактических условий организации самостоятельной работы студентов за-
очной формы обучения, разработанный с позиции информационно-познавательных компетенций. 

Ключевые  слова :  самостоятельная работа студентов, заочная форма обучения, компетен-
ции, компетентностный подход, информационные технологии, высшее образование. Присоединение в сентябре 2003 г. России к Болонскому процессу определяется необхо-димостью принятия компетентностного под-хода как стратегии профессионального обра-зования, в котором востребованы высокий уровень профессионализма, академическая и социальная мобильность, готовность к само-образованию и совершенствованию. Важней-шим компонентом в системе подготовки кон-курентоспособного выпускника вуза являет-ся самостоятельная работа студентов, как необходимое условие формирования потреб-ности в самоорганизации будущего профес-сионала, способности творчески решать про-фессиональные задачи, а также способности к постоянному обновлению своих знаний в течение всей трудовой деятельности [1, 108–111]. Трансформация ценностей, усиление интеграционных процессов определяют все более высокие требования к личности, ее ин-теллектуальному, профессиональному, нрав-ственному совершенствованию, уровню об-щей культуры и самореализации. Удовлетво-рение этих запросов возможно в условиях непрерывного образования, реализация ко-торого предполагает пересмотр концепций, целей, содержания, организационных форм и методов обучения. В частности, профессио-

нальная подготовка студентов по заочной форме обучения обладает потенциалом к ре-шению этих задач. Таким образом, на совре-менном этапе значительная роль отводится формированию у студентов к саморазвитию и самоорганизации.  Теория и методика организации заочно-го образования рассматривались в работах Г. А. Барышниковой, С. Б. Калинковской, А. С. Нефедовой, Д. М. Садыковой, И. Г. Шам-сутдиновой, и др. Анализу перехода от заоч-ного обучения к дистанционному в совре-менных условиях информатизации общества посвящены работы Н. А. Александровой, В. Н. Беркович, Н. Н. Быковой, И. И. Гурьевой, Е. В. Мошкиной, Б. М. Сапарова, Н. Ф. Телеше-вой, А. В. Хуторского. Различные аспекты проблемы организации самостоятельной ра-боты рассматривались в работах: А. А. Вер-бицкого, Е. С. Врублевской, Н. А. Ерошиной, А. Е. Жуковa, В. И. Загвязинского, П. И. Пид-касистoго, Н. А. Прохоровой, Е. Н. Трущенко, В. В. Усмановa, Л. П. Якушкиной, и др. Заочное образование, выступая неотъем-лемым компонентом высшей школы России, сочетает в себе и традиционные ее черты,  и специфические особенности. Его следует рассматривать в качестве относительно  
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самостоятельного социокультурного фено-мена. Сохранение возможности получения высшего образования без отрыва от работы, относительно более низкие издержки обуче-ния по программам заочного высшего  профессионального образования делают его получение более целесообразным как для отдельных граждан, так и в масштабах госу-дарства. Отмеченные моменты объективно способствуют повышению роли заочного об-разования в удовлетворении образователь-ных запросов населения, кадровых потребно-стей экономики и социальной сферы. Россия имеет уникальный опыт в развитии и ста-новлении заочного образования. Много вы-сококвалифицированных специалистов полу-чили образование именно без отрыва от про-изводственной деятельности [4]. Необходи-мо признать, что заочная форма обучения, ее содержание, методы и средства недостаточ-но сориентированы на современные требова-ния подготовки выпускника вуза. Среди про-чих имеет место подход к ней как второсте-пенному, сокращенному и упрощенному пути получения знаний и диплома. В учебном про-цессе вуза слабо учитываются специфика учебы, индивидуальные качества и условия работы студента-заочника. Поэтому, чтобы обучение было эффективным, необходимо найти способы разрешения выделенных про-тиворечий, одним из них, по нашему мнению, может стать технологизация педагогическо-го процесса в системе заочного образования, под которой мы понимаем поднятие структу-ры и содержания образования студента-заочника (в частности его самостоятельной работы) на технологический уровень препо-давания и учения.  Автор поставил целью проанализировать компетентностный подход и информацион-ные технологии в организации самостоятель-ной работы студентов заочной формы обуче-ния. Выделить дидактические условия реали-зации компетентностного подхода в органи-зации самостоятельной работы студентов-заочников и осуществить их интеграцию. В 2008 г. коллективом авторов под руко-водством ректора Национального исследова-тельского университета «Высшая школа эко-номики» Я. И. Кузьминовa и др. была предло-

жена новая модель образования «Российское образование – 2020» [2]. Главное отличие данной модели — фокус на необходимости образования в течение жизни. Происходит индивидуализация образовательных траек-торий: «…большую часть набора образова-тельных услуг формирует уже не педагог/государство по отношению к незрелому/пассивному обучаемому, а самостоятельный человек для себя самого» [2, 39]. Одна из ос-новных форм непрерывного образования – заочное обучение в высших учебных заведе-ниях.  В России в настоящее время действует три формы обучения: очное, заочное, очно-заочное (вечернее). В зависимости от формы обучения меняется и характеристика кон-тингента студентов. На очном отделении обучаются, как правило, выпускники школ. Для этих студентов учеба в вузе является, как правило, единственным видом деятель-ности в этот период. Студенты же вечерней и заочной форм обучения совмещает учебу с трудовой деятельностью. Как отмечает  Н. В. Муравьева, студенты-заочники, как пра-вило, являются взрослыми, зрелыми людьми, имеющими профессиональный стаж и опыт производственной деятельности. Заочник знает, зачем он пришел в вуз, он уже во мно-гом готов к будущей профессиональной дея-тельности и заинтересован в получении именно этого образования. Мотивы его по-ступления в вуз общественно значимы и про-фессионально направлены. Среди них пер-спективы общественной жизни, потребность познать новое, идейно-нравственные устои, стремление к самосовершенствованию.  Для эффективного обучения студентов-заочников важен учет их личностных особен-ностей. Для взрослых студентов характерны наличие навыков самоуправления, устойчи-вая волевая направленность на учебную дея-тельность, стремление участвовать в выборе содержания образования, настойчивость, усидчивость, самостоятельность, умение пре-одолевать трудности [5]. Говоря об отличиях заочной системы об-разования от очной формы обучения, остано-вимся на следующих основных специфиче-ских особенностях: 
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1. Управление познавательной деятель-ностью студента-заочника имеет иную структуру в отличие от таковой для студента очной формы обучения.  2. Межсессионный период учебной дея-тельности студента-заочника ограничен ра-ботой с учебниками, учебными пособиями, печатными изданиями вуза.  3. При заочном обучении количество ау-диторных часов сокращено в 3–4 раза по сравнению с очной формой обучения. 4. Годовой бюджет так называемого «свободного времени» студента-заочника, т.е времени, которое он может в межсессионный период посвятить учебе, приблизительно в два раза меньше, чем у студентов очной фор-мы обучения. 5. Большое различие существует и между возрастами студентов заочных и очных ву-зов: студент-заочник работает, поэтому он обычно старше по возрасту студента очного отделения, зачастую имеет семью [3, 64]. Стоит признать, что деятельность систе-мы заочного высшего образования зависит, по крайней мере, от трех групп факторов:  1) организованность инфраструктуры систе-мы заочного образования; 2) наличие препо-давателей, обладающих соответствующим уровнем профессионального опыта и способ-ных методически грамотно организовать процесс самостоятельной работы студентов; 3) стремление обучающихся получить зна-ния без отрыва от основного вида профес-сиональной деятельности. Специфической особенностью заочного обучения является преобладающий характер самостоятельной работы. С. Е. Ярцева тракту-ет самостоятельную работу студента-заоч-ника как «специфически организованную учебную деятельность на основе разработан-ной технологии процесса учения, направлен-ного на развитие творческой активности личности, являющейся основой профессио-нальной деятельности» [9, 26]. Как отмечают С. Л. Троянская и М. Г. Савельева, в современ-ном образовательном процессе нет пробле-мы более важной и одновременно более сложной, чем организация самостоятельной работы субъектов учебно-воспитательного процесса в высшем учебном заведении. Важ-

ность этой проблемы связана с той новой ро-лью самостоятельной работы, которую она приобретает в связи с переходом на компе-тентностную парадигму образования. В ре-зультате этого перехода самостоятельная работа становится ведущей формой органи-зации учебного процесса и поэтому возника-ет проблема ее эффективности и активиза-ции. Однако активизация самостоятельной работы не достигается пропорциональным увеличением времени, затрачиваемой на нее. Задача состоит в том, чтобы повысить эффек-тивность самостоятельной работы, ее техно-логичность при овладении профессиональ-ными компетенциями [7, 6]. В связи с вышеизложенным, чтобы обу-чение было эффективным, необходимо най-ти способы разрешения выделенных проти-воречий, одним из них, по нашему мнению, может стать технологизация педагогическо-го процесса в системе заочного образования, под которой мы понимаем поднятие структу-ры и содержания образования студента-заочника (в частности его самостоятельной работы) на технологический уровень препо-давания и учения. В публикациях уделяется большое внимание организации самостоя-тельной работы студентов-заочников как организационно-педагогическому условию повышения качества заочной формы обуче-ния [5; 9]. Подчеркивается, что преподава-тель, работающий со студентами заочной формы обучения, должен быть управляющим организатором самостоятельной работы сту-дентов, который на установочной лекции раскрывает методику изучения учебной дис-циплины, выделяет наиболее трудные разде-лы, предупреждает о типичных ошибках, ко-торые могут иметь место при выполнении домашних контрольных работ, а затем прово-дит индивидуальные консультации. Для ус-пешного выполнения самостоятельных работ у студентов-заочников важно развивать логи-ку и методологию мышления, обучать их спо-собам познавательной деятельности.  Предполагается, что компетентностный подход – это приоритетная ориентация на цели – векторы образования: обучаемость, самоопределение, социализацию, развитие индивидуальности и самоактуализацию.  
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Такой подход ориентирует систему образова-ния на обеспечение качества подготовки в соответствии с потребностями современного общества, что согласуется не только с по-требностью личности интегрироваться в об-щественную деятельность, но и потребно-стью самого общества использовать потен-циал личности.  Самостоятельная работа студентов, орга-низуемая в логике компетентностного под-хода, имеет ряд особенностей [6]. Ориента-ция на учет индивидуальных особенностей студентов проявляется в вариативном и диф-ференцированном характере предлагаемых для выполнения студентам задач и заданий самостоятельной работы. Это создает усло-вия реального выбора студентом тех задач и заданий, которые в большей степени соот-ветствуют его способностям и интересам. В процессе выполнения самостоятельной рабо-ты по мере продвижения студентов по инди-видуальному образовательному маршруту происходит интеграция знаний, сращение общекультурной и общепрофессиональной компетентностей с профессиональной. Сту-денты приобретают наиболее полные, цело-стные представления о будущей профессио-нальной деятельности, а также опыт практи-ческой и исследовательской деятельности (при выполнении выпускной квалификаци-онной работы). Направленность на учет предметных и личностных образовательных результатов студентов проявляется по мере их продвижения по образовательному мар-шруту. В процессе выполнения самостоятель-ной работы происходит самосовершенство-вание, саморазвитие личности студентов, определяющее направления профессиональ-ного саморазвития. Следовательно, самостоя-тельная работа является основой образова-тельного процесса в контексте компетентност-ного подхода, так как только в процессе само-стоятельной работы формируются рефлексив-ные знания и умения, приобретается личност-ный опыт выхода из разного рода ситуаций; вырабатываются определённые качества лич-ности, необходимые для решения жизнедея-тельностных проблем, и другие подобные но-вообразования, являющиеся неотъемлемыми компонентами компетентности. 

В условиях быстрого развития новых ин-формационных технологий, для более каче-ственной организации самостоятельной ра-боты студентов, целесообразно как можно шире использовать телекоммуникационные технологии и Интернет. Это связано с тем, что в последнее время в сети Интернет с ог-ромной скоростью появляются обширные информационные базы по различным пред-метам обучения, создаются модульно-рейтинговые системы оценки знаний, кото-рые позволяют студенту в полной мере про-явить способность к самостоятельному мыш-лению, к самостоятельной творческой работе по выполнению различных заданий, наилуч-шим образом освоить выбранную профес-сию. Особое значение в новой образователь-ной системе имеют материалы для самообу-чения, передаваемые с помощью телекомму-никаций. Так, в интерактивных базах данных систематизируются массивы данных,  которые могут быть получены через опосре-дованные компьютерные коммуникации. Студенты-заочники имеют доступ к множе-ству библиотек и целому ряду баз данных через Интернет: сайты консультативного на-значения; сайты виртуальных методических объединений; сайты учебных заведений; сай-ты справочного характера образовательной тематики и др. Одной из приоритетных целей организа-ции самостоятельной работы студентов-заочников и всего образовательного процес-са является предварительное знакомство студентов с перечнем основных информаци-онно-познавательных компетенций разрабо-танных на основе мировых стандартов, кото-рые требуют их целенаправленного развития и саморазвития. Информационно-познавательная компе-тенция является интегративной характери-стикой знаний, умений и личностных ка-честв, которые позволяют решать целый класс задач. Содержание информационно-познавательных компетенций является ва-риативным и ситуативным. В их состав вхо-дят знания, умения, навыки, опыт деятельно-сти и эмоционально-ценностные отношения, но: в отличие от навыка – компетенция осоз-нана; в отличие от умения – компетенция 
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переносима (связана с саморазвитием твор-ческого потенциала студента), совершенст-вуется не по пути автоматизации и превра-щения в навык, а по пути интеграции с дру-гими компетентностями через осознание об-щей основы деятельности; при наращивании компетенции сам способ действия включает-ся в базу внутренних ресурсов и творческого саморазвития студентов; в отличие от зна-ния компетенция существует в форме дея-тельности (реальной или умственной), а не информации о ней.  Разработка и реализация компетентност-ного подхода к организации самостоятель-ной работы студентов заочной формы обуче-ния будет в том случае эффективной, если: 
– выявить, систематизировать и целена-правленно развить укрупненные инфор-мационно-познавательные компетен-ции студентов; 
– активно применять эвристические пред-писания для развития и саморазвития, отдельных информационно-познава-тельных компетенций студентов; 
– в условиях индивидуального подхода осуществлять стимулирование самораз-вития информационно-познавательных компетенций студентов; 
– периодически осуществлять оценку и самооценку как отдельных информаци-онно-познавательных компетенций, так и результативность самостоятельной работы студентов в целом. Данное исследование базируется на об-щих ключевых компетентностях, выделен-ных А. В. Хуторским [8]. В результате теоре-тического анализа, были выбраны следую-щие ключевые компетентности, связанные с организацией самостоятельной работы сту-дентов: учебно-познавательная, информаци-онная, организационная, коммуникативная. Применительно к самостоятельной работе студентов они адекватны с общим списком ожиданий работодателя к работнику и вы-браны в данном исследовании как ключевые.  Применительно к совершенствованию самостоятельной работы студентов-заочников в вузе можно выделить следую-щие информационно-познавательные компе-тенции:  1. Поиск необходимой литературы, рабо-та с каталогами. 

2. Вычленение и понимание вновь полу-ченной информации. 3. Систематизирование, структурирова-ние вновь полученной информации. 4. Запоминание и хранение вновь полу-ченной информации. 5. Пользование библиографическими справочниками. 6. Использование компьютерной техни-ки, Интернета для получения необходимой информации. 7. Использование полученной информа-ции в докладе, диспуте, споре. 8. Использование полученной информа-ции для написания реферата, курсовой, ди-пломной работы. 9. Применение полученной информации для выполнения типовой задачи, типового задания. 10. Применение полученной информации для решения творческой, исследовательской задачи. Перечень информационно-познаватель-ных компетенций является предметом за-проса работодателей, который может быть актуален некоторое количество времени, а затем корректироваться в связи с изменени-ем социально-экономической ситуации.  При традиционном подходе к организа-ции самостоятельной работы студентов-заочников возникали недостатки, вытекаю-щие из формального отношения к учению, отсутствия интереса к изучаемой дисципли-не, слабой мотивации учения, общей интел-лектуальной пассивности, отсутствия стрем-лений к самообразованию, саморазвитию. Дальнейший анализ различных исследований показал, что чаще всего, самостоятельная ра-бота студентов недостаточно сориентирована именно на развитие и саморазвитие инфор-мационно-познавательных компетенций сту-дентов. При ее проведении не учитывается специфика будущей профессии, также не учи-тывается перечень информационно-познавательных компетенций, которыми должен владеть выпускник вуза. Информаци-онно-познавательные компетенции, проявля-ясь в поведении, деятельности человека, ста-новятся его личностными качествами, свой-ствами, ориентированными на работодателя, 
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что является ключевым моментом. При та-кой расстановке акцентов они характеризу-ются повышением мотивационных, смысло-вых, отношенческих и регуляторных состав-ляющих, наряду с когнитивными (знанием) и опытом.  Выводы. Стоит признать, что компетент-ностном подходе находят отражение интегра-тивные тенденции различных подходов, изу-чающих вопросы проблемного, развивающего и воспитывающего обучения. Интегративные функции компетентностного подхода к орга-низации самостоятельной работы студентов-заочников выполняются при разработке ди-дактических условий. Выделены следующие дидактические условия реализации компе-тентностного подхода в организации само-стоятельной работы студентов-заочников и осуществлена их интеграция, это: 

– систематическая оценка и самооценка информационно-познавательных ком-петенций; индивидуализация не только в организации самостоятельных работ студентов, но и в стимулировании само-развития компетенций студентов (их мотивации, самоорганизации, коррек-ции, самооценки);  
– предоставление возможности к самооп-ределению в выборе тем, методов,  форм, направлений самостоятельной работы;  
– мониторинг качества самостоятельной работы (анализ и самоанализ выполне-ния заданий, определение эффективно-сти форм промежуточного контроля);  
– стимулирование развития способностей к самообразованию; знание перечня значимых профессиональных компетен-ций и способов их саморазвития в обра-зовательном процессе. 
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Петров В. Організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання: компетен-

тнісний підхід та інформаційні технології 
У статті проаналізовано компетентнісний підхід та інформаційні технології в організації 

самостійної роботи студентів заочної форми навчання, актуальність яких визначена сучасними 
тенденціями модернізації вищої професійної освіти. Вказано на необхідності створення умов для 
самостійної навчальної роботи кожного учня, включаючи використання форм та методів актив-
ного і інтерактивного навчання. Виявлено комплекс дидактичних умов організації самостійної 
роботи студентів заочної форми навчання, що розроблений з позиції інформаційно-пізнавальних 
компетенцій. 

Ключові  слова :  самостійна робота студентів, заочна форма навчання, компетенції, компе-
тентнісний підхід, інформаційні технології, вища освіта. 
 

Petrov V. Correspondence students' self-work organization: the competence-based approach 
and information technology 

In the article the competence-based approach and information technology in correspondence students' 
self-work organization which urgency is dictated by current trends of modernization of higher education is 
analyses.The article discusses the urgency and importance of independent work of students as an element of 
educational process in the system of training competitive specialists able to make decisions on their own. 
The most significant means of improvement of professional, cognitive and creative students’ activity is their 
independent learning. The goals and tasks of independent work of students are revealed as well as the fac-
tors that influence its effectiveness. One of the basic elements of these problems is a competence-based ap-
proach to getting quality education. The author analyses the question of successful independent work at the 
univerisity, which depends on management of this work and includes stimulation of motivation and profes-
sional attitude of a specialist, introduction of independent work in the process of studying academic subjects 
and integration of independent work with the experience of the use of modern pedagogical technologies and 
the choice of the forms of evaluation of independent work results. The role of independent work organiza-
tion as a system of different levels is shown: academic and methodical management, institutes/faculties, 
lecturers and students. The necessity of creation of conditions for independent work of every student includ-
ing the forms and methods of active and interactive education is proved. The complex of didactic conditions 
of correspondence students' self-work organization is revealed developed from the position of informational 
and cognitive competences. 

Key  words:  students' self-work, education by correspondence, competence, competence-based ap-
proach, information technology, higher education. Статья получена редакцией 23.06.2017   
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ЛІНГВОЕКОЛОГІЧНИЙ ПРИНЦИП  
НАВЧАННЯ СТИЛІСТИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ 
 

У статті аналізуються аспекти реалізації лінгвоекологічного принципу в навчанні стилістики 
майбутніх учителів української мови і літератури. Увага звертається на такі площини, як ство-
рення екологічного мовного середовища, формування екологічної (толерантної) комунікативної 
поведінки й лінгвоекологічного мислення, виконання вправ і завдань з питань екології мови. Для 
створення на заняттях зі стилістики екологічного мовного середовища, яке позитивно впливати-
ме на кожного студента, пропонуються ситуативні вправи й рольові ігри, пошуково-дослідницькі 
завдання тощо. Аналіз текстів публіцистичного стилю дозволить виявити випадки порушення 
екологічності мови. Актуальним й цікавим аспектом роботи стане аналіз стилістичних особливо-
стей сучасних видів комунікації. 

Ключові  слова :  методика навчання стилістики української мови, вища школа, учитель укра-
їнської мови і літератури, принцип навчання, лінгвоекологічний принцип.  

Навчання стилістики української мови у вищій школі – цілісна, динамічна й відкрита система, яка взаємодіє з іншими складника-ми освітнього процесу (мовознавчі, літерату-рознавчі, лінгводидактичні дисципліни, ви-робнича практика, науково-дослідна робота тощо) і спрямована на досконале оволодіння теоретичними аспектами стилістики, набут-тя стилістичної компетентності й досягнення найвищого рівня результативності. У методиці навчання стилістики наявні компоненти, які взаємопов’язані між собою й утворюють цілісність, – мета і завдання, під-ходи до навчання, зміст, процес навчання, принципи, методи, засоби, організаційні фор-ми й результати навчання. Принципи на-вчання є фундаментом процесу вивчення стилістики української мови у вищих навча-льних закладах, регулюють його та охоплю-ють усі сторони освітньої діяльності.  В українській лінгводидактиці вищої шко-ли принципи навчання студіювали З. Бакум, Н. Голуб, Ж. Горіна, О. Горошкіна, І. Дроздова, О. Караман, С. Караман, К. Климова, О. Копусь, В. Мельничайко, Н. Остапенко, М. Пентилюк, 

К. Плиско, О. Семеног, Т. Симоненко, Н. Тоцька й інші. Організація вивчення стилістики у вищій школі потребує вдумливого підходу до відбо-ру принципів навчання та їх наукового обґру-нтування й визначення методичних шляхів реалізації. Принципи навчання стилістики або вивчення окремих стилістичних аспектів спо-радично потлумачили українські й зарубіжні дослідники (Л. Алєксєєва, Г. Атласова, Н. Ба-ранник, В. Бадер, Л. Кантейкіна, Ж. Капенова, О. Корякіна, Л. Кратасюк, І. Кучеренко, Ф. Лит-винко, В. Луценко, М. Марун, Ю. Мельничук, Л. Муріна, А. Нікітіна, М. Пентилюк, О. Прели-кова, Н. Сіранчук, Л. Сугейко, Т. Чижова, Н. Янко й інші). Водночас дотепер немає одно-стайності в розв’язанні проблеми принципів навчання. Дидактична категорія «принципи навчання» повсякчас змінюється й оновлю-ється – трансформуються погляди на теоре-тичні основи навчання, а також з’являються нові принципи.  Актуальною є екологізація освіти як тієї царини, де людина й суспільство можуть як-найкраще виявити й зреалізувати свої потен-
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ції. Це один із напрямків державної освітньої політики та «чинник творення нової освітньої парадигми в процесі докорінного реформуван-ня національної системи освіти» [12, 10]. Екологізація освіти означає «формування нового світорозуміння й новий підхід до дія-льності, застосований на формуванні ноосфе-рно-гуманітарних і екологічних ціннос-тей» [9], це «наповнення екологічними вимо-гами навчальних програм підготовки здобу-вачів вищої освіти з усіх галузей знань і спе-ціальностей [12, 10]. Вона повинна бути «невід’ємним елементом усіх дисциплін і ви-користовувати всі формальні й неформальні методи й ефективні засоби комунікації» [5]. Дослідженнями питань екологізації осві-ти займалися Є. Алісов, С. Глазачєв, Г. Гулик, І. Дубовіч, Н. Захарчук, В. Калінін, І. Книш, В. Кобилянський, О. Колонькова Л. Лук’янова, Н. Мамедов, О. Писарева, О. Пруцакова, Н. Пус-товіт, М. Риков, О. Рогова, О. Смолінська, Ю. Солобай, Г. Тарасюк, Т. Шаляпіна та ін. З огляду на зазначені аспекти актуалізу-валося поняття екологічно зорієнтованого освітнього простору – спеціально спрогнозо-ваної, змодельованої й організованої педаго-гічної системи розвитку особистості екоцент-ричного типу [8]; «відкрита динамічна систе-ма коеволюційного змісту, гуманістично спря-мованих розвивальних технологій та суб’єкт-суб’єктних взаємодій, що перебувають у сине-ргетичній єдності і спрямовані на формуван-ня особистості екоцентричного типу» [2, 23]. Освітянські реалії сьогодення ставлять вимогу виховання на уроках української мо-ви в середніх загальноосвітніх закладах еко-логічного стилю мислення, поведінки та еко-логічної свідомості. Школярі мають навчити-ся враховувати вплив слова на психічне здо-ров’я людини, відповідально використовува-ти мовні виражальні засоби, застосовувати комунікативні стратегії для протистояння деструктивним та маніпулятивним впливам, що є загрозою здоровому способу життя, ви-являти толерантність до різних поглядів, співчувати; конструктивно спілкуватися в різних соціальних середовищах [13]. Завдан-ня вищих навчальних закладів – підготувати таких учителів-словесників, які будуть гото-вими й зможуть це зреалізувати в майбутній педагогічній діяльності. 

Мета нашої статті – проаналізувати аспе-кти використання лінгвоекологічного прин-ципу на заняттях зі стилістики української мови у вищій школі. Аналіз наукової літератури засвідчує пос-луговування науковою спільнотою дефініці-єю «принцип екологізму» (Г. Балл, Г. Костюк, З. Курлянд, А. Маслаков, А. Носов, В. Панчен-ко, В. Рибалка, О. Смолінська, В. Сорокіна, Ю. Чорний) та «екологічний принцип» (О. Ко-лонькова, О. Пруцакова, Н. Пустовіт, Г. Тара-сюк, Ю. Солобай). О. Смолінська переконана, що зміст цього принципу «в його об’єднувальній дії щодо організації та взаємодії культурно-освітнього простору педагогічного університету і навко-лишнього світу, характеристиках типових зв’язків між ними» [11, 15]. Сьогодні надважливо звертати увагу на виховання культури мови й мовлення, мовлен-нєву поведінку, прищеплення мовного смаку, терапевтичні потенції українського слова й інше. Актуальними є питання співвідношення людини й тексту, екологізації людської свідо-мості, адже в мові діють ті ж закони, що й у природі. Цими аспектами «опікується» лінгвіс-тична екологія, яка перебуває на стадії станов-лення, тому дослідницький простір відкритий для експериментування.  Засадничі положення теорії екології мови зафіксовані в працях А. Хаугена й Ю. Лотмана. В україністиці предтечею сучасної лінгвістичної екології вважають О. Потебню, а засновником – Ї. Марвана. Дослідниками різних аспектів еко-лінгвістики є О. Бондар, Т. Бондарчук, Л. Бордюк, С. Виноградов, В. Григор’єв, С. Дорда, В. Жуковська, В. Журавльов, О. Іванова, Ю. Караулов, В. Колесов, В. Костомаров, О. Морозова, В. Нечипоренко, Л. Нуждак, І. Розмаріца, А. Сковородников та інші. Дотичні до цих проблем студії Б. Ажнюка, О. Белея, І. Вихованця, П. Гриценка, Т. Кияка, Л. Масенко, М. Мірченка, О. Пономарева, О. Сербенської, О. Тараненка, О. Шульган й інших. А. Філл чітко розмежовує поняття:  еколінгвістика – загальний термін для всіх галузей, які об’єднують екологію та лінгвіс-тику; екологія мови (мов) вивчає взаємодію між мовами; екологічна лінгвістика проектує екологічні терміни й принципи на мову; лінг-вістична (мовна) екологія вивчає взаємозв’я-
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зок між мовою та «екологічними» питаннями [14]. Очільник російської школи лінгвоеколо-гії О.Скородников ототожнює терміни еколі-нгвістика й лінгвоекологія [10]. О. Бондар пропонує таке визначення лінгвоекології: «прикладна галузь лінгвістики на межі з еко-логією, що досліджує проблематику мовного і мовленнєвого середовища у його динаміці, насамперед проблематику мовної та мовлен-нєвої деградації і проблематику мовної та мовленнєвої реабілітації» [1]. Е. Хауген пот-лумачує мовну екологію як науку про взаємо-дію будь-якої мови з її оточенням, тобто сус-пільством, яке послуговується мовою як од-ним зі своїх кодів [15].  Предметом еколінгвістики є «культура мислення і мовленнєвої поведінки, вихован-ня лінгвістичного смаку, захист літературної мови» [6, 7], а також стан мови, зумовлений якістю середовища його побутування й функ-ціонування, способи та засоби захисту мови й мовлення від негативних впливів, а також шляхи і засоби її збагачення й розвитку [10]. На нашу думку, щодо вивчення стилісти-ки української мови варто використовувати термін «лінгвоекологічний принцип».  Вагомості набуває терапевтична функція мови (за В.Журою), адже будь-яке слово може стати конфліктоутворювальним – сказане в непотрібний момент і у невідповідній ситуації спілкування, не враховує особливості співбесід-ника тощо. Вивчаючи комунікативно-стилістичні особливості, треба навчити студен-

тів стилістично правильно використовувати мовні засоби в індивідуальному спілкуванні й формувати культуру їх висловлювань. До того ж, варто зважати на нормативність, варіант-ність, правильність, точність, логічність, дореч-ність, стислість мовлення. Спілкуючись, майбу-тні вчителі української мови й літератури ма-ють навчитися створювати емоційне тло, до-тримувалися логіки викладу тексту, вміти слу-хати, не втомлювати співрозмовника й поважа-ти його, правильно використовували неверба-льні засоби комунікації й інше.  Реалізацію лінгвоекологічного принципу на заняттях зі стилістики у вищій школі вар-то здійснювати в таких площинах, як ство-рення екологічного мовного середовища, фо-рмування екологічної (толерантної) комуні-кативної поведінки й лінгвоекологічного ми-слення, виконання вправ і завдань з питань екології мови, аналіз екологічного дискурсу (див. рис. 1). Для викладача важливо створити на за-няттях зі стилістики екологічне мовне сере-довище, яке позитивно діятиме на кожного студента, адже «хвора мова, тобто емотивно-неекологічна, згубно впливає на людину. Енергія матеріальна, і енергетична міць слова надзвичайно висока» [3, 12]. У майбут-ній професійній діяльності студентові-словеснику необхідно докласти максимум зусиль для попередження й недопустимості мовної деградації. Екологізація мовного про-стору найбільше стосується вчителів, тому 

Рис. 1. Реалізація лінгвоекологічного принципу на заняттях зі стилістики у вищій школі 
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що об’єктом лінгвоекології є охорона мови й мовлення [там само, 27].  На заняттях зі стилістики уваги виклада-ча потребує формування лінгвоекології педа-гогічного мовлення. Студенти повинні зрозу-міти недоречність і згубність підміни «інституційного модусу мови» «побутовим». Тому акцентуємо на вироблення вміння уни-кати мовну агресію, інволюцію (згортання, редукція) мовних засобів, неекологічні оцінні висловлювання, на виважене використання мовної гри й перифраз, екологічних фразео-логізмів, неекологічних кліше. Вміння засто-совувати лінгвоекологічні висловлювання актуальні у виші при формуванні професій-них компетенцій майбутніх учителів, а також у майбутній педагогічній діяльності, оскіль-ки навчання охоплює значну й демографічно значущу частину соціуму [4, 55]. Передусім потрібно уважно ставитися до порушень правильності й виразності мови, зокрема це стосується виявлення стилістич-них помилок, порушення стилістичних норм й інше. Наприклад, вправи щодо вживання росіянізмів і запозичень з інших мов як стилі-стичних помилок або експресивного засобу, спостереження над стилістично ненорматив-ним мовленням, вибору мовленнєвих засобів відповідно до умов спілкування, вироблення й удосконалення мовного чуття.  Вивчаючи на практичних заняттях стилі-стичне навантаження синонімів, пропонуємо студентам проаналізувати синонімічні ряди слів з погляду екологічності / неекологічнос-ті й обґрунтувати відповідь: 
1. Сяяти, (зорі) ясніти, зоріти, променіти, 

(очі ще) світитися, горіти, променитися, 
(відбитим світлом) блищати, (всіма барва-
ми) грати, сіяти. 2. Недотепа, йолоп, теле-
пень, дурень, роззява. 3. Галас, гамір, ґвалт, 
лемент, репет, гармидер, шарварок, волання, 
кричання; (дикий) ревище; (пронизливий) ве-
реск, виск; (у розпачі) зойк, зойкіт, йойк; 
(нервозний) зик; (окремий) вигук; (суперечка) 
сварка, лайка; крикнява. 4. Крихта, крихтина, 
криха, кришка, окрушина, фр. ріска; (кількість) 
дрібка, крапля; крихітка. Доцільними будуть ситуативні завдання й рольові ігри, наприклад, відтворення ситу-ації спілкування з водієм таксі або з пасажи-рами рейсового автобусу для з’ясування кон-

фліктної ситуації (водій не почув прохання зупинитися; один із пасажирів не встиг вчас-но зреагувати на свою зупинку тощо). Студе-нти можуть прослуховувати записи різних ситуацій спілкування й висновувати про ви-сокоекологічність або низькоекологічність комунікації за такими ознаками: продума-ність мовлення, ґрунтовність, переконли-вість, правильність, відвертість, збудженість, дохідливість, ступінь емоційності, дореч-ність, логічність тощо. Так здобувачі вищої освіти навчаються уникати провокування негативних емоцій та бути милосердними.  Пошуково-дослідницька робота передба-чає: 
– віднаходження в друкованих засобах масової інформації прикладів порушен-ня масмедійної екології;  
– здійснення лінгвоекологічного моніто-рингу (експертизи) ергонімів Кам’янця-Подільського (або іншого міста), сайту Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (групо-ве завдання), сайтів окремих кафедр уні-верситету із презентацією на занятті ре-зультатів порівняльного аналізу;  
– наведення прикладів назв 10 хрематоні-мів (назв засобів масової інформації), у яких наявні порушення лінгвоекологіч-ності;  
– добір із художніх творів прикладів вико-ристання стилістичних виявів ввічливо-сті (евфемізм, мейози, літота тощо);  
– віднаходження в інтернет-джерелах прикладів неекологічної комунікації й характеристика мовних засобів, зокрема тропів й фігур стилістичного синтакси-су, визначення мовних домінант;  
– добір слів, які виражають негативні емо-ції (роздратування, злість, невдоволен-ня й інше), введення їх у речення; насту-пний етап – взаємообмін роботами й спроба заміни одногрупником низькое-кологічних слів;  
– добір прикладів сучасних українських неекологічних пісень, аналіз випадків порушення екологічності мови, обґрун-тування їх доцільності / недоцільності; 
– ознайомлення в продуктовому магазині з назвами продуктів, страв, рекламними оголошеннями тощо й фіксування прик-ладів проявів «хвороби мови» (у формі презентації). Виконуючи стилістичний аналіз текстів художнього стилю, студенти відшуковують 
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екоконцепти («багатовимірна мисленнєва оди-ниця, яка має різні форми мовного вираження, в основі формування якої гетерогенні екосмис-ли» [7, 14]), наприклад Вода, Дерево й інші, а також субконцепти та способи їх мовного вира-ження. За К. Пилаєвою, екоконцепту притаман-ні емоційно-особистісні (лексичні одиниці, які виражають емоційний стан), природні (лексе-мами-репрезантами є представники тваринно-го й рослинного світу, пори року, природні ре-сурси, елементи ландшафту, водойми тощо) й культурні (реалії, повязані з історією країни, національними традиціями, артефактами, релі-гійними символами, фольклорними творами) складники. Студенти можуть аналізувати такі етичні екоконцепти, як Гуманність, Добро, Дім, Шляхетність, Душа, Духовність тощо. Аналіз текстів публіцистичного стилю дозволить виявити випадки порушення еко-логічності мови. За спеціально дібраними те-кстами майбутні словесники знаходять нега-тивно-оцінну лексику й обґрунтовують її до-цільність або недоцільність; визначають, як українська мова реагує на зміни в сучасному суспільстві, наводять приклади неологізмів та іншомовізмів, характеризують ситуацію з погляду лінгвоекології; знаходять приклади мовної гри й аналізують ці мовні комплекси з погляду їх лінгвоекологічності; обґрунтову-ють доцільність використання іншомовізмів у поданому тексті й пропонують питомо українські слова-замінники. Сьогодні триває процес розширення об’є-ктів лінгвостилістичних досліджень, відтак у шкільну програму з української мови для уч-нів старшої ланки академічного рівня введе-но вивчення особливостей і культури диста-нційного спілкування (лист електронною по-штою і по мобільному телефону (sms), спіл-кування в Інтернеті). Актуальним й цікавим є аналіз стилістичних особливостей цих сучас-них видів комунікації, зокрема характеристи-ка лінгвоекологічних аспектів Інтернет-спілкування (електронні листи, смс-листу-вання тощо), аналіз лінгвоекологічних особ-ливостей листування в обраній соціальній мережі та виявлення випадків порушення мовленнєвого етикету. Аналізуючи тексти наукового й публіцистичного стилів, студен-ти віднаходять мовні засоби прояву «деток-сикації» тоталітарною спадщиною (за Ї. Мар-ваном). 

Наскрізною лінією програми з українсь-кої мови для загальноосвітніх навчальних закладів є «Екологічна безпека і сталий роз-виток», яка спрямовує діяльність учителя й учнів на формування соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, усвідомлення ідеї сталого розвитку як нового типу еколого-економічного зростання, що задовольняє потреби всіх членів суспільства за умови збереження й поетапного віднов-лення природного середовища, готовності брати участь у розв’язанні питань довкілля та розвитку суспільства; конкретизує роботу зі збереження й захисту довкілля. Майбутні вчителі зобов’язані підвищувати рівень розуміння школярами проблем довкіл-ля й причетності до розв’язання екологічних питань. Відтак компонент раціонального ви-користання навколишнього середовища має бути складником навчання української мови. Одним із аспектів роботи є екологічний дискурс (В. Жуковська, Н. Деркач, І. Розмарі-ца) − сукупність вербальних та невербальних актів, якими послуговуються для вербалізації знань про довкілля з метою впливу на суспі-льну думку. Ми розглядаємо екологічний дискурс як тексти екологічної тематики, що використовуються в функції дидактичного матеріалу й сприятиме вихованню екограмо-тності. Водночас варто уникати штучного введення матеріалу природоохоронного зміс-ту й «упровадження в зміст шкільних пред-метів фактів негативного впливу людини на навколишнє середовище» [2, 20]. Проаналізовані площини загалом сприя-тимуть формуванню лінгвоекологічного мис-лення. На думку В. Шаховського, треба нада-вати увагу вихованню толерантності, зокре-ма комунікативним якостям мовлення, кате-горіальним ситуаціям емоційного діалогу, принципам толерантності в конфронтаційно-му дискурсі, способам створення семантики співпраці в дитячих і дорослих колективах, тактикам і стратегіям толерантності в науко-вій комунікації [3, 42]. Отже, реалізація лінгвоекологічного прин-ципу на заняттях зі стилістики української мо-ви у вищих навчальних закладах потребує сис-тематизованої педагогічної діяльність. Перспективу подальших досліджень уба-чаємо в потлумаченні інших сучасних лінгво-дидактичних принципів навчання стилістики. 
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Попович А. С. Лингвоэкологический принцип обучения стилистике будущих учителей 

украинского языка и литературы 
В статье анализируются аспекты реализации лингвоэкологического принципа в обучении сти-

листике будущих учителей украинского языка и литературы. Внимание обращается на такие 
плоскости, как создание экологической языковой среды, формирование экологического 
(толерантного) коммуникативного поведения и лингвоэкологического мышления, выполнение уп-
ражнений и заданий по экологии языка. Для создания на занятиях по стилистике экологической 
языковой среды, которая будет положительно влиять на каждого студента, предлагаются си-
туативные упражнения и ролевые игры, поисково-исследовательские задачи и тому подобное. 
Анализ текстов публицистического стиля позволит выявить случаи нарушения экологичности 
языка. Актуальным и интересным аспектом работы станет анализ стилистических особенно-
стей современных видов коммуникации. 

Ключевые  слова :  методика обучения стилистике украинского языка, высшая школа, учи-
тель украинского язика и литературы, принцип обучения, лингвоэкологический принцип.   

Popovych A. Lingvo-ecological principle of stylistics education future teachers of Ukrainian 
language and literature 

Organization of stylistics studying at a higher school requires a thoughtful approach to the selection of 
teaching principles and their scientific substantiation and determination of methodological ways of realiza-
tion. 

The program of the Ukrainian language for the 5-9-th forms of the general education school demands 
the education of students in the ecological style of thinking, behavior and environmental consciousness. 
Thus, the task for higher education institutions is to be upgraded – to prepare teachers-speakers who will be 
ready and able to implement it in future pedagogical activities. 

It is stated that today the linguistic ecology is in the stage of formation and is closely connected with the 
culture of language and linguistic style. In studying communicative-stylistic features, it is necessary to teach 
students the correct stylistic use of linguistic means in individual communication, to form a culture of state-
ments. During communication future teachers of the Ukrainian language and literature should learn to cre-
ate an emotional background, adhere to the logic of text presentation, be able to listen, not to tire the inter-
locutor and respect it, correctly use non-verbal means of communication, and so on. 

The article analyzes the aspects of the implementation of the lingvo-ecological principle in the study of 
the stylistics of future teachers of the Ukrainian language and literature. Attention is drawn to such areas as 
the creation of an ecological linguistic environment, the formation of ecological (tolerant) communicative 
behavior and lingvo-ecological thinking, the implementation of exercises and tasks on the ecology of lan-
guage. 

To implement lingvo-ecological principle will help attentive attitude to violations of the correctness and 
expressiveness of the language. In particular, this refers to the identification of stylistic errors, violations of 
stylistic norms, and more. In order to create an environmentally-friendly language environment in classes, 
that will have a positive effect on each student, situational tasks and role games, search and research work, 
etc. are offered. Analysis of texts of journalistic style will allow to detect cases of violation of the environ-
mental quality of speech. Actual and interesting is an analysis of stylistic features of modern types of com-
munication: email by e-mail and by mobile phone (sms), remote communication. 

Key  words:  methodology of teaching stylistics of the Ukrainian language, higher school, teacher of the 
Ukrainian language and literature, the principle of studying, lingvo-ecological principle. Стаття надійшла до редколегії 17.09.2017 
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ОСОБЛИВОСТІ СВІТУ ДИТИНСТВА  
В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ ПЕДАГОГІЦІ  

 
У статті обґрунтовано особливості світу дитинства з позицій минулого та сьогодення. Ав-

тором презентовано вірування та уявлення сільських людей про значущість дошкільного дитинс-
тва, самобутність та особливості розвитку дитини в дошкільний його період. Цей досвід переда-
вався від покоління до покоління засобами усної народної творчості і може бути використаний у 
сучасному педагогічному супроводі дитинства. 

Ключові  слова :  світ дитинства, дитина, вірування, уявлення, етнографи, супровід, вихован-
ня, навчання дітей. У другій половині XX проводилися психо-лого-педагогічні дослідження, присвячені вивченню етапів розвитку української народ-ної педагогіки, її основних закономірностей, принципів, методів, засобів, форм виховання і розвитку української дитини від народжен-ня до вісімнадцяти років, що є особливо зна-чущими для наукового пошуку становлення дитинства як проблеми минулого та сього-дення. Ці праці мають важливе методологіч-не, історико-пізнавальне та прикладне зна-чення для дошкільної педагогіки сьогодення. Автори робіт (Л. Артемова, А. Богуш, Л. Лисенко, Т. Мацейків, Ю. Руденко, З. Сергій-чук, Н. Сивачук, М.Стельмахович, Є. Сявавко) обґрунтовують дитинство як соціально-культурний феномен та особливий значущий віковий період у становленні людської особи-стості, а також наголошують на необхідності побудови сучасної системи національного виховання на принципах народності та при-родовідповідності і розвивають його як при-лучення дітей до витоків української народ-ної культури.  Метою цієї публікації є визначення тен-денцій становлення дитинства, яке знайшло відображення в українській народній педаго-гіці як основи вірувань та уявлень сільських людей про його значущість, самобутність та особливості розвитку дитини в дошкільний період.  

Розвідки досліджень етнографів, які од-ними з перших почали досліджувати розви-ток дитини у різних історичних формаціях, сприяли подоланню уявлень про дитинство як „натуральну стадію”, що володіє деякими універсальними для всіх часів і народів влас-тивостями. Закономірним є те, що на харак-тер та зміст розвитку і становлення періодів дитинства також здійснювали вплив конкре-тні соціально-економічні та етнокультурні особливості суспільства, в якому зростали діти. На цьому тлі теоретичного обгрунту-вання особливості становлення світу дитинс-тва зацікавили та привернули до себе увагу і українських діячів. Як наслідок, з’являються наукові збірки, присвячені етнографії дитин-ства і в Україні. З середини XІX століття укра-їнські етнографи М. Грушевський, М. Дерли-ця, А. Малинка, Н. Заглада, А. Онищук, В. Ястребов, Б. Лепкий, П. Чубинський, М. Максимович, М. Номис, П. Житецький та інші звернули свою увагу на зростання дити-ни у сільській родині. Серед цих досліджень, присвячених українським дітям, на наш  погляд, особливо цінною і багатогранною є книга Марка Грушевського «Дитина в звича-ях і віруваннях українського народу», матері-али якої були щиро схвалені З. Кузелею.  Марко Грушевський – сільський священник Чигирина, живучи між народом, одержав дос-товірний опис життя дитини, на яке він, за 
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образним висловом З. Кузелі, „глянув як на 
окремішу цілість і зібрав обширний матеріал, що обіймає не лише розвій і зростання дити-ни від уродження до парубочого віку, але та-кож і всі заходи перед появою дитини на світ...” [3, 8]. На нашу думку, це етнографічне дослідження цінне ще й тим, що це була спро-ба описати становлення дітей в сім’ї, в суспі-льстві, їхні стосунки з дорослими членами та дитячими товариствами, суспільну роль і міс-це дітей в житті родини і сільської громади. Узагальнюючи народний виховний дос-від, можемо ствержувати, що протягом бага-тьох віків народження дитини вважалося найвищим призначенням сім’ї: „Якби не діти, то жить ні на що”. Згідно із звичаєвим пра-вом, сім’я набувала чинності тільки за умови, якщо в ній були діти. Родина без дітей вважа-лася неповноцінною, а бездітність – нещас-тям: „Хата з дітьми – базар, а без них – цвин-тар”. „Горе з дітьми, а ще гірше без дітей було б,” – казали в народі. Появу нового члена сім’ї селянин завжди вважав „гараздом”, потішаю-чи себе, що коли „дасть Бог діти, дасть і на діти”. У народі вважали, що „ дитини рідної не купити”, „діти Бог дає”, „затим Діти – то Божа роса, що благодатно зрошує гірке існу-вання селянина” [11, 121]. Виховання дітей повністю покладалося на сім’ю, вважалося, що від взаємин у сім’ї залежало великою мірою, якою виросте ди-тина. Про дітей судили по батьках: „Які мам-ка й татко – таке й дитятко”, „Яке коріння – таке й насіння”, „Який кущ – така й калина, яка мати – така й дитина”. Тому і вчити дітей починали змалечку і вважали, що „коли дити-ну не навчиш у пелюшках – не навчиш і в по-душках”. У перші роки життя дитини її до-гляд і виховання цілком покладалося на ма-тір. Але через її велику зайнятість хатніми справами, роботою в полі, на городі, догляд цей був далеко не достатнім. Народна педаго-гіка вимагала „розумної” любові до дітей, яка, очевидно, виражалася в тому, що „дитину треба так любити, щоб вона не знала цього”; не схвалювали також поблажливості у став-ленні до дітей, про що можна судити з насту-пного: „дітей не добре так дуже пестити і во-лю їм давати. Дітей треба тримати в режи-мі” [4]. 

У багатьох розвідках знаходимо цікаву інформацію про раннє залучення дітей до праці і її розподіл відповідно до статево-вікових категорій. Дитина, яку мати не на-вчила вчасно працювати, стане „лобурякою”, „занехаяну” дитину „не нагнеш ні до чого, ні призвичаєш” [3, 56]. Тому „розумні баби і ба-тьки, хоч і годину проведуть з дитиною, щоб її навчити грішка знать і розбирати, що то є у світі” [3, 57]. У процесі виховання дітей за звичаєм і законом сільської громади не тільки батьки, але й інші дорослі мали право застосовувати фізичне покарання. „Дитина без прута не ви-росте” – казали в народі. І хоча у етнопедаго-гіці допускалися фізичні покарання, проте вважалося, що бити дитину по голові недопу-стимо („Не можна бити по голові, розум за-б’єш”). Оцінюючи якості свого розуму в наро-ді казали так: „Мене мати по голові не били”. Але загалом биття дитини в народі вважало-ся крайньою мірою: „не бий дубцем, а карай слівцем”, „учи дітей не страшкою, а ласкою”, „добрі діти доброго слова послухають, а лихі і дрючка не бояться”. Великого значення у ви-хованні надавали заохоченню, однак похвалу ніколи не „висловлювали вголос, бо це вва-жалося нескромним” [6]. Натомість дітям привозили з ярмарку солодощі, „купованих іграшок дітям не дарували, бо вважалося не вартим витрачати на це гроші,” тому одер-жання подарунка було великою радістю для малих. Спостерігаючи за становленням дітей, народ помічав значні відмінності між дітьми, які за своїми індивідуальними особливостя-ми були дуже різні. Серед них вирізнялися діти, які „вдома все собі коло чогось, або стру-же, або само пічку строїть і не терпить, як йо-му хто помішає в його особистих справах”; є діти – мовчуни, які „щось собі усе на умі три-має і до всього докопується. Такі все других за собою ведуть. Тим то вони подають надію, що з нього буде щось непросте” [3, 51]. Були діти допитливі, кмітливі, які швидко все ро-зуміли. Такі і собі питання задавали і дорос-лим. „Їх не б’ють, – зазначає Грушевський, бо такі і самі все розуміють, другий раз шкоду не зроблять” [3, 61]. Зустрічалися діти вдум-ливі, кмітливі, допитливі, які „заглядають у майбутнє, міркують, коли їм буде краще.  
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Усякі випадки в селі, у сім’ї вони трактують по-своєму. Їх цікавить чи світ великий, чи його можна обійти, чого сонце увечері на землю сідає” [3, 51]. Відповіді на ці питання дитина отримувала від дорослих, а те, що почула від них інтерпретувала по-своєму. Також ще од-ним джерелом задоволення допитливості бу-ло дитяче товариство, до якого дитина приєд-нувалася, як тільки починала ходити. „Забули й думать про нього. Його так, як і в хаті немає” – казали в сім’ї. Зі старшими дітьми маля „швендяє по вулиці, по городах і там переймає усю їхню науку, весь їх світогляд” [3, 51] Доро-слі були переконані, що дитина має зростати в „гурті”, тому матері самі, взявши подарунка, вели дитину до гурту і гостинці давали всім, щоб „гляділи коло себе первачка”. Дитячий гурт становили хлопчики і дівчатка разом, між ними існувала тісна дружба, ніде більше не було такої рівноправності, як в цьому гурті. Саме таке товариство вчило дитину як треба жити, якою треба бути: „Як дитина зарекоме-ндує себе добрим товаришем, її приймають до гурту, довіряють свої секрети”. Дуже полюб-ляли в гурті жартівників, приймали їх із задо-воленням, „бо і самим весело, і жартами відбу-деться, як скотина де зайде, або інші трап-ляться негаразди” [3, 63]. Серед дітей, яких гурт не визнавав нази-вають „негарних, скаргунів, підлесників, ле-дачих, полохливих”. Таких дітей називали „шкодіяками”, з них глузували, сміялися, іно-ді могли побити грудками і навіть батьки ні в чому не могли зарадити у такій ситуації. Були серед дітей „калічки”, з якими діти обходили-ся як з іншими ровесниками, брали їх з собою всюди, „уважають, щоб не з’їли чого шкідли-вого, боронять перед напасниками” [3, 65]. Помічали в народі і таких серед дітей, що жи-вуть собі як „одірванці”, немов не мають ба-тька і неньки. „Це натури грубі, але добрі й правдиві, – зазначає М. Грушевський. – Трап-ляється, що така дитина немов прилипне до когось із дорослих, як повірить йому, то й по-вірить” [3, 61]. Дитину „у п’ятому році” вже „приставляють до життя” – віддають у найм, виряджають до роботи, „часом плачучи”. Дів-чатка в цьому віці виконують всю хатню ро-боту. Якщо дівчат у сім’ї немає, там хлопці 

всю дівчачу роботу виконують, бо „кожне має призвичаюватися до всякої праці” [4, 63]. На п’ятому році життя дитину відводили до школи. Ціла низка мудрих афоризмів та прис-лів’їв засвідчила прагнення батьків дати ді-тям освіту: „За одного вченого, дають десять невчених”, „Не кажи – не вмію, а кажи – на-вчусь”, „Грамотному легше у житті, його мен-ше обманюють”. На жаль, в більшості шкіл існувало жорстоке ставлення до дітей. На-вчанням займалися малотямущі дяки, що су-ворістю намагалися покрити своє незнання й знущалися безсердечно над своїми учнями. Про це свідчить дитячий фольклор, в якому знаходимо: „Аз – били мене раз; буки – набра-лися муки”. Загалом, в Україні у 90 роках XІX століття кількість шкіл була явно недостат-ньою, понад 70% українських дітей шкільно-го віку не було охоплено навчанням. Проведений нами аналіз показує, що українське народне дитинознавство дуже широке, багатогранне, побудоване на прин-ципах природовідповідності, народності, гу-манізму і індивідуального підходу до дітей. Чільне місце в ньому займають обряди та звичаї виховання дітей раннього віку, що по-яснюється глибоким розумінням народом особливостей і значення цього періоду, муд-рістю та любов’ю у ставленні до малят. За визначенням М. Стельмаховича, народ-не дитинознавство вміщує віками вироблені народом погляди на дитинство у цілому „емпіричні знання про умови й рушійні сили онтогенезу людських якостей на стадії дитин-ства, закономірності перебігу фізіологічних сенсорних, емоційних, вольових та пізнаваль-них процесів, особливості формування дити-ни як особистості” [9, 5].] Широту і багатопла-новість української фольклорної спадщини (пісні, думи, легенди, казки, перекази і прислі-в’я) як створений протягом сторіч зразок на-родної творчості, що вводить наступні поко-ління у коло етичних та естетичних уподо-бань народу, представлено у посібниках нау-ковців. Сучасні учені (Л. Артемова, Г. Бєлєнь-ка, А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Поніманська та ін.) доходять висновку, що поза національною культурою українського народу, вивченням його історичного минулого, неможливо  успішно розв’язати проблеми становлення 
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національної системи освіти, яка має сформу-вати як особистість українську дитину, на розуміння феномену якої вказувала у свій час С. Русова: „Українська дитина є не дуже екс-пансивна, вона занадто вразлива й часто – густо ховається од інших своїми переживан-нями...” [8, 187]. Педагог звертала увагу, що необхідно розуміти і враховувати цю особли-вість українських дітей: „До неї треба підхо-дити з ласкою, привернути її до себе повагою до її індивідуальності, треба збудити її ціка-вість, тоді виявиться талановита вдача дити-ни й озветься її глибока чулість” [8, 187]. За-значмо, що фундатор українського дошкілля вела мову про дітей початку XX сторіччя. Проведені нами дослідження засвідчують, що сучасні діти відрізняються від дітей поперед-ніх сторіч своїм світобаченням, обізнаністю, комунікативністю на що необхідно зважати у процесі їхнього становлення сьогодні. Водно-час, засадничою для нас є ідея про те, що у надбаннях народної етнопедагогіки є такі чинники впливу на дитину, які з позиції су-часної педагогіки мають лише пізнавальне значення або є архаїчними, консервативни-ми, марновірними, навіть жорстокими, і не можуть бути використані сучасними педаго-гами. Деякі звичаї неприйнятні з погляду су-часності. Вони лише цікаві як історичний ма-теріал, який характеризує наївну віру сільсь-кої родини, що прагнула забезпечити майбу-тнє дитини, прогнозуючи їй гарне майбутнє. Вирішення цієї суперечності потребує перег-ляду та продуманого відбору засобів народ-ної педагогіки у вихованні сучасної дитини-дошкільника. Особливо доцільно зясувати змістовий аспект надбань української етно-педагогіки щодо дитинознавства, фізичного, розумового, морально-трудового та естетич-ного виховання дитини дошкільного віку, що є доцільними для використання в сучасних умовах родинного та суспільного виховання.  Відтак, історико-пізнавальна цінність на-родного дитинознавства полягає в тому, що народ розумів, що не можна урівнювати світ дорослих і дітей, що потрібно з повагою ста-витися до дитячого життя як неповторного, особливо цінного для дитини дошкільного віку. Саме тому сьогодні держава модернізує дошкільну освіту і визначає її як один з най-

більших пріоритетів освітньої політики. За-значмо, засадами оновленого Базового компо-ненту дошкільної освіти виступили: визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості; збере-ження дитячої субкультури, створення сприя-тливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей, пріоритет повноцінного проживання дитиною сього-дення у порівнянні з підготовкою до майбут-нього етапу життя; повага до дитини [2].   Ці наукові положення підтверджує і єв-ропейський досвід психолого-педагогічного супроводу дитини, допомога їй в інтеграції в суспільство, в соціум, в якому вона зростає. Зокрема, Олена Проскура, яка вивчала органі-зацію педагогічного процесу у сучасному Пес-талоцці-Фребелівському Будинку у Берліні зазначає, що там педагог не той, хто вчить, а той, хто супроводжує. Він прагне бачити ди-тину та її родину в цілісному світі, де вона проживає, зі всіма її сильними та перспектив-ними сторонами, які можна розвивати. Такий підхід дає певні настанови практикові, які рекоменації щодо супроводу життя і вихован-ня дитини від її народження і до школи бу-дуть найоптимальнішими для певної родини [7, 9].  Отже, сучасна дошкільна освіта має буду-ватися на традиціях народної етнопедагогі-ки, кращому досвіду виховання малят в ін-ших країнах, сучасних досягненнях наукової педагогічної думки. Також важливо поєдну-вати науково-дослідницькі завдання з інно-ваційною практикою родинного та суспіль-ного виховання, адекватно реагувати на ак-туальні виклики часу, вимоги суспільства, що істотно впливає на забезпечення найкращих умов для становлення особистості.  Аналіз тенденцій становлення світу  дитинства в минулому та сучасні концепції розвитку дитинства дозволяють сьогодні  доцільно використовувати засоби народної педагогіки, адаптувати їх до сучасного педа-гогічного супроводу і створювати ефективні умови для становлення особистості дошкіль-ника. Проте, все це потребує подальших тео-ретичних обґрунтувань та експерименталь-них підтверджень, що і є предметом наших подальших пошуків. 
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Рогальськая Н. Особенности мира детства в украинской народной педагогике 
В статье рассматриваются особенности мира детства с позиций прошлого и сегодняшнего. 

Автор представляет верования сельских жителей о значительности дошкольного детства, само-
бытности и особенностях развития детей в дошкольный период. Этот опыт передавался из поко-
ления в поколение средствами устного народного творчества и может быть использован в совре-
менном сопровождении детства. 

Ключевые  слова :  мир детства, ребенок, верования, представления, этнографы, сопровож-
дение, воспитание, обучение детей.  

Rogalska N. Features of the world of childhood in Ukrainian folk pedagogy 
The article examines the features of the world of childhood from the positions of the past and today. The 

author presents the beliefs of rural residents about the importance of pre-school childhood, identity and 
features of children's development in the preschool period. This experience was transmitted from generation 
to generation through the means of oral folk art and can be used in the modern accompaniment of child-
hood. 

Key  words:  world of childhood, child, beliefs, ideas, ethnographers, support, upbringing, education of 
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СУТНІСТЬ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
 У ДИТИНСТВІ У КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ 

В. СУХОМЛИНСЬКОГО  
 

У статті висвітлюються різні аспекти процесу соціалізації кожної окремої дитини, який здій-
снюється на тлі величезних суспільно-політичних, соціально-економічних, ціннісно-духовних та 
науково-технологічних зрушень. Констатуються певні труднощі, які супроводжують процес соціа-
лізації, його протиріччя і пов’язані з цим колізії. Автором порушується проблема самоцінності ди-
тинства, уявлень про його унікальність і самобутність, у контексті педагогічної спадщини 
В. О. Сухомлинського.  
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клади освіти. Становлення української державності, розбудова громадянського суспільства, інтег-рація України в світове та європейське спів-товариство передбачають орієнтацію на Лю-дину, її духовну культуру. Закладена в сучас-них державних документах (законах “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Базовому компоненті дошкільної освіти) методологія освіти надає пріоритет соціально розвиненій особистості, її життєвому самовизначенню, самореалізації, життєтворчості, і, відповідно, апелює до сучасної особистісно зорієнтованої парадигми освіти. Потреби суспільства у са-мостійній, творчій, ініціативній особистості визначають нові параметри перебігу соціалі-зації, висувають підвищені вимоги до її су-б’єкта щодо формування нових моделей соці-альної поведінки, конструювання персональ-ної системи цінностей, внаслідок чого перед педагогічною наукою постає потреба пере-осмислення й перегляду звичних настанов у соціалізації та вихованні дітей та молоді.  Потреба переосмислення наукових уяв-лень про соціалізацію як соціокультурне яви-ще на теоретико-методичному рівні постави-ла проблему соціалізації у центр уваги сучас-них дослідників (А. Богуш, Н. Голованова, А. Капська, О. Кононко, Н. Лавриченко, А. Мудрик, С. Савченко, С. Харченко). 

Вищесказане набуває значущості, коли йдеться про особистість у дошкільному ди-тинстві, яке посідає особливе місце у педаго-гічній і психологічній науці і трактується нау-ковцями як „період первинного фактичного становлення особистості”. В. Сухомлинський добре розумів ту особливу роль, яку природа відводить дитинству – основоположному пе-ріоду людського життя, як ніхто бачив і праг-нув допомогти побачити іншим значущість дитинства, його унікальність та відмінність від життя дорослого.  Метою цієї публікації є визначення актуа-льних аспектів процесу соціалізації кожної окремої дитини на основі проблеми самоцін-ності дитинства, уявлень про його унікаль-ність і самобутність у контексті педагогічної спадщини В. Сухомлинського. Для сучасної оновленої України процес залучення підростаючого покоління у систе-му суспільних стосунків і діяльності прохо-дить зі значними труднощами, оскільки він відбувається в умовах соціокультурних змін, які вирізняються достатньо високим ступе-нем невизначеності. Об’єктивність змін у су-часному соціумі, складна соціальна ситуація, суперечливий характер перетворень, що є не завжди позитивними з позицій духовно-моральних та світоглядних орієнтації, зміна 
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значущості та розширення методів соціаліза-ційного впливу виховних інституцій, підви-щення рівня суб’єктності сучасного дошкіль-ника – усе це визначає змістовий спектр пи-тань, відповіді на які має дати “педагогіка соціалізації”, на яку, як стверджує Н. Лавриче-нко, “вочевидь розпочинає перетворюватися педагогіка освіти і виховання” [4, 65]. Про-блеми соціалізації, як ми зазначали, отриму-ють висвітлення у філософії, соціології, куль-турології, антропології, соціальній психології та соціальній педагогіці, і кожна з цих наук робить акцент на одному з аспектів цього процесу. Крім того, як стверджує Н. Лавриче-нко, “сьогодні соціалізація як категорія педа-гогіки отримала новий статус і почала відіг-равати особливу роль у системі базових педа-гогічних категорій педагогіки” [4, 15]. Науковці апелюють до розмаїття підходів до вивчення процесу соціалізації: вивчають сам феномен соціалізації, його агенти та механізми, соціальні інститути, які безпосередньо беруть участь у цьому процесі, забезпечуючи його со-ціально контрольовану частину. Дослідники також наголошують на певних труднощах, які супроводжують процес соціалізації, на його протиріччях і пов’язаних з цим колізіях. Склад-ність, неоднорідність і масштабність цього про-цесу підтверджує те, що загальноприйнятого визначення категорії “соціалізація” немає ні у вітчизняній, ні у зарубіжній науковій літерату-рі, як немає “точного”, “загальноприйнятого” визначення поняття “культура”, “виховання”, “освіта”. Дати вичерпне визначення цим понят-тям принципово неможливо, адже всі вони є явищем динамічним: відтоді, як людство виок-ремилось із природної дійсності і у своєму істо-ричному поступі створило суспільство, вони неперервно розвиваються, виникають нові фо-рми культури та типи виховних процесів, пере-осмислюються традиційні механізми соціаліза-ції, набуваючи якісно нових рис. Явища суспіль-ного життя, колись не помічені сучасниками, за іншої історичної доби набувають нового, до-сить вагомого значення і навпаки. Тому кожне з визначень соціалізації перебуває у стані непе-рервного творення і принципової незаверше-ності. Соціалізація особистості є складним і ба-гатогранним процесом, який вміщує педаго-

гічні і соціальні впливи, цілеспрямовані та стихійні, безпосередні та опосередковані. Ди-тина народжується як біосоціальна істота, що само по собі вже є феноменом природи. За-уважимо, що в людській психіці немає нічого, що було би тільки природним, але не соціоку-льтурним, або суто соціокультурним, проте не природним. У подальшому становленні під впливом та у взаємодії з різними чинниками індивід перетворюється на істоту соціально-біологічну, освічену, соціалізовану, підготов-лену до ініціативної соціальної діяльності в сучасному суспільстві. Розвиток людини про-тягом усього життя у процесі засвоєння та відтворення культури суспільства і носить назву соціалізації. На основі глибокого аналізу сучасної со-ціальної ситуації в суспільстві вчені доходять висновку, що молоде покоління повинно бу-ти здатним усвідомлено діяти, виходячи з уявлень про суспільний обов’язок та власну свободу, приймати самостійні рішення, брати на себе відповідальність. Адже успішна соціа-лізація передбачає, з одного боку, ефективну адаптацію людини в суспільстві, а, з іншого – здатність особистості певною мірою проти-стояти суспільству, зокрема тим життєвим негараздам, що заважають особистості само-розвиватися, самореалізовуватися. Людина, яка повністю адаптована у суспільстві (конформіст), а також та, яка не адаптована (девіант), вважаються „жертвами соціаліза-ції”. Отже, конфлікт, який закладено у процесі соціалізації, ступінь його величини та гостро-ти пов’язаний з типом суспільства, в якому індивід формується як особистість, а також обумовлюється стилем виховання в цілому та особливостями сімейного і соціального виховання, водночас і індивідуальними особ-ливостями [5, 34 – 35]. Проблема соціалізації особистості – це й проблема її свободи, це „інтенція людини приймати розумне рішен-ня, робити доцільний вибір, це можливість бути і стати” [1, 31]. Тому сенс періоду дитин-ства полягає не у підготовці до майбутнього дорослого життя, яке „спроектоване” дорос-лими згідно сучасних недосконалих взірців, а у повноцінному проживанні цього періоду. Саме завдяки наданим можливостям особис-тість дитини розвивається як самоцінність.  
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А це передбачає створення необхідного соці-окультурного середовища, відмову від заста-рілих технологій, проектування нових видів соціальної взаємодії. Отже, необхідна розроб-ка нових виховних технологій, які б забезпе-чували формування і розвиток у підростаю-чої особистості насамперед духовних здібнос-тей як домінівних і вирішальних для розвит-ку ціннісної системи людини (І. Бех). У педагогічній спадщині В. Сухомлинсь-кого категорія дитинства набуває особливо-го трактування і звучання: він підкреслює, що „дитинство – найважливіший період люд-ського життя, не підготовка до майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє непо-вторне життя...” [6, 15]. Тому й книги, які з’яв-лялися у царині педагогічної творчості вида-тного вченого, було присвячено світові ди-тинства, про яке у педагога є особливо влучні слова: „А дитинство, дитячий світ – це світ особливий. Діти живуть своїми уявленнями про добро і зло, про честь і безчестя, про люд-ську гідність; у них свої критерії краси, у них навіть своє вимірювання часу: в роки дитинс-тва день здається роком, а рік – вічністю. Ма-ючи доступ до казкового палацу, ім’я якому Дитинство, я завжди вважав за конче потріб-не стати якоюсь мірою дитиною. Тільки за такої умови діти не дивитимуться на вас як на людину, що випадково проникла за ворота їхнього казкового світу, як на сторожа, що охороняє цей світ, сторожа, якому байдуже, що робиться там, у середині цього сві-ту” [6, 8]. Отже, як бачимо, бачення цієї своє-рідності полягає не в ідеалізації дитини, не в приписуванні якихось надзвичайних власти-востей; це, на думку В. Сухомлинського, на-самперед врахування того, „що дитяче сприй-мання світу, дитяча емоційна і моральна реа-кція на навколишню дійсність відзначаються своєрідністю, ясністю, тонкістю, безпосеред-ністю” [6, 11–12]. Тому педагог повинен як-найтонше розуміти і відчувати дитяче пі-знання світу – „пізнання розумом і серцем”. Для нас надзвичайно важливо розвивати сьо-годні цілісне бачення педагогіки саме з такої позиції. І хоча у колі наукової когорти сього-дення (Л. Артемова, І. Бех, А. Богуш, Н. Гавриш, А. Капська, І. Кон, Т. Поніманська, Ю. Приходько, О. Сухомлинська, О. Савченко 

та ін.) існує саме такий погляд на дитинство як на самоцінний, самобутній і неповторний період життя особистості, на тлі суспільного буття воно, за образним висловом Д. Фельд-штейна, “затиснене” певними реальними мо-жливостями, обумовленими не тільки віком, але і всією системою суспільних зв'язків, що визначають соціальний стан дитинства в йо-го узагальненому розумінні у сучасному соці-умі. Результати соціально-психологічних дос-ліджень останніх років (В. Абраменкова, Л. Обухова, А. Орлов, Д. Фельдштейн) конста-тують загальне несприятливе становище ді-тей в суспільстві. І хоча захист прав дітей в Україні регулюється цілою низкою законів України („Про охорону дитинства”, „Про по-передження насильства в сім’ї”, „Про держав-ну допомогу сім’ям з дітьми”, Кодексом про шлюб і сім’ю тощо), правова захищеність ди-тинства має більш декларативний і показо-вий, ніж практичний характер. Сучасний стан дитинства є лише момен-том і результатом довгої історичної та куль-турної еволюції суспільного життя. Уся істо-рія людства свідчить про те, що дитина та її доля не завжди була в центрі світоглядних пошуків, та і предметом наукового дослі-дження дитинство стало досить пізно – лише у XІX столітті, яке Е. Кай назвала “століттям дитини”, „бо (властиво його друга половина) видвигнуло дитину на видніше місце і зроби-ло її предметом строгої науки” [3, 9]. Як свід-чить наш аналіз, до усвідомлення того, що дитина має такі самі права, як і дорослі люди, людство прийшло в кінці XІX – початку  XX століття. Першочергово розглядалися пи-тання не забезпечення прав дітей у цілому, а тільки попереджувальних заходів, які необ-хідно було здійснити для недопущення рабс-тва, експлуатації дитячої праці, припинення торгівлі жінками і дітьми тощо. 1989 року було прийнято Конвенцію ООН про права ди-тини, яка є першою у світовій історії глобаль-ною угодою щодо прав дітей, міжнародним юридичним механізмом, що забезпечує пра-вовий захист найуразливішої частини світо-вої спільноти – дітей. Цей міжнародно-правовий документ було ратифіковано 191 країною, до числа яких 1991 року приєднала-ся й Україна. Конвенцією про права дитини 
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було визначено нову концепцію: забезпечен-ня виживання, захисту та розвитку дітей є обов’язком для держави та суспільства. Про-тягом останніх років питання практичного забезпечення прав та інтересів дітей в Украї-ні вирішувалися з урахуванням розвитку со-ціально-економічних процесів, що відбува-ються сьогодні в державі, та відповідно до норм міжнародного права у цій сфері. Пев-ною мірою увага приділялася виробленню механізмів забезпечення прав дітей. Беззапе-речно, створення законодавства, що забезпе-чує захист прав дитини, засвідчує усвідом-лення соціальних вимог підвищеної уваги до дитинства, взагалі, і до кожної дитини, зокре-ма. Окрім того, сьогодні досить гостро стоїть питання про положення дітей, під яким розу-міють „сукупність умов, які склалися в суспі-льстві для виживання і розвитку дітей” (А. Капська). Це насамперед охорона життя та зміцнення здоров’я дітей, забезпечення від-повідного рівня матеріального добробуту, зміст освіти та засоби педагогічного впливу, соціалізуючі можливості сім’ї, суспільна та державна турбота про дітей і законодавчі но-рми, що захищають і відстоюють права й ін-тереси дитинства. Утім, реальне становище дітей дає змогу фіксувати значні обмеження, недостатнє за-безпечення тих чи тих як матеріальних, так і духовних ресурсів, які є необхідними для пов-ноцінної життєдіяльності сучасних дітей. Практика показує, що турбота про молоде покоління далеко не завжди визначається рівнем економічного розвитку суспільства, частіше значущим є те, наскільки держава та соціум свідомо ставляться до дитинства як до невід’ємної частини єдиного способу жит-тя, культури кожного народу. Визнання державою пріоритету особисті-сно зорієнтованої моделі освіти передбачає відмову педагогів від звичних застарілих сте-реотипів педагогічної діяльності. Натомість лише деякий відсоток педагогів та управлін-ців розуміють, що інноваційна система несе зміни не тільки і не стільки у змісті освіти, але й у розмаїтті інших аспектів. От і спосте-рігаємо на практиці, що переважна більшість педагогів намагаються подолати і викоріни-ти все, що є волею і свободою дитини, усе, що 

вимірюється її вимогами і намірами. „Я з три-вогою все більше переконувався, – зазначав у свій час В. Сухомлинський, – що в роки ди-тинства в багатьох – навіть у кращих – вихо-вателів людина (вихованець) виявляє себе надто однобічно: про те, хороший чи поганий вихованець, вихователь робить висновок тільки на підставі того, як він виконує норми й вимоги порядку: чи слухняний, чи не пору-шує правил поведінки. В слухняності і покір-ності багато вихователів вбачають внутріш-ню душевну доброту, а це далеко не так” [6, 290]. Як показує аналіз, у педагогів-практиків сьогодення продовжує панувати саме така точка зору. Натомість для усієї пе-дагогіки В. Сухомлинського було властиве тонке проникнення в душу дитини, яка пі-знає світ і утверджує себе в ньому. Він спра-ведливо наголошував: „У дитинстві заклада-ється людський корінь. Жодної рисочки при-рода не відшліфовує – вона тільки закладає, а відшліфовувати нам – батькам, педагогам, суспільству” [6, 291]. Багаторічний педагогіч-ний досвід дозволив стверджувати, що не може бути легкого і безтурботного вихован-ня. Ця робота важка, кропітка, у ній „незрівнянно більше одноманітної, втомли-вої, часто неприємної праці, ніж праці, яка б давала тільки задоволення” . Більше того, „усе залежить від виховання в дитинстві”, і власне саме виховання людини відбувається тільки в людському середовищі. І тут варто особливо пам’ятати, що „...в серці дитини, яка дивиться на світ широко відкритими очима і не знає, як жити,” крихітні крижинки зла „стають великими брилами льоду” [6, 291].  Отож, перебудову ціннісної системи до-рослих потрібно починати саме з перебудови поглядів на дитинство. Серед проблем, які при цьому потребують вирішення, В. Сухом-линський порушує „проблему необхідності постійного духовного спілкування вчителя і дитини”. Він зазначає, що „без постійного ду-ховного спілкування вчителя і дитини, без взаємного проникнення в світ думок, почут-тів, переживань не мислима емоційна культу-ра як плоть і кров культури педагогіч-ної” [6, 15]. Зазначмо, що якість практичної виховної діяльності в інституціях соціалізації особистості дитини сьогодні, на жаль, далека 
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від комфортної. Насамперед, це стосується сім’ї, оскільки неблагополучні сім’ї досить часто є причиною виникнення такого явища як дитяча безпритульність. Сьогодні психо-лого-педагогічна громадськість б’є на сполох, розкриваючи факти зловживання дитиною, що виявляються у безвідповідальному став-ленні батьків до виконання своїх виховних функцій, жорстокому поводженні з дітьми, фізичному та психічному насильстві над діть-ми, агресії. Українські фахівці визначають, що вплив жорстокості в дитинстві, фіксуючись на підсвідомому рівні, проявляється в дорос-лому житті у вигляді почуття помсти за свої дитячі страждання. Викликає тривогу змен-шення тривалості та значне збіднення змісту спілкування членів родини, зникнення спіль-них форм діяльності батьків та дітей, а також спільних форм проведення сімейного дозвіл-ля. Як наслідок, психологи констатують фак-ти катастрофічного збіднення емоційних зв’язків між батьками і дітьми – між ними не складаються близькі довірливі стосунки, які необхідні для нормального психічного розви-тку. „Олюднення середовища, здатного подо-лати негативний вплив домашньої обстанов-ки, – у цьому полягає головна передумова правильного виховання тих, кому сім’я не дає того, що допомогло б школі”, – в цьому вба-чає вихід видатний педагог. Але ж ні для кого не є несподіванкою той факт, що у сучасній системі освіти відбувається значний розрив між навчанням і вихованням: діють освітні заклади, метою яких задекларовано саме на-вчання дітей. Справді, навіть сама назва – до-шкільний навчальний заклад, загальноосвіт-ній навчальний заклад – орієнтує на навчан-ня як пріоритет діяльності цього типу закла-ду. В. Сухомлинський стверджував, що „не можна навіть припустити такої думки, що обов’язкове навчання – це насилля над ду-шею людини, класна дошка – поневолення дитячої свободи, а світ за вікнами – справжня свобода” [6, 15] і, звичайно, не можна проти-ставляти „світ, затиснутий у чорній класній дошці”, „світу, що пливе за вікном”, але особ-ливістю соціалізації в сучасних освітніх за-кладах є те, що їх вихованці соціалізуються в умовах широко розповсюдженого явища сус-пільної аномії. Подекуди педагогічна закосте-

нілість, некомпетентність, неприхильність, неуважність до світу дітей, життя в стінах школи, що обмежується навчанням, регламе-нтованим дзвінками, приниженням дитини, обмеженням її права на вибір діяльності та потреби іноді усамітнитися, психологічний дискомфорт та неврахування особистісних та статевих особливостей призводить до ніве-лювання особистості, „підгонки дітей під од-ну мірку”, не дає змоги розкритися багатству індивідуального світу кожної дитини. Нато-мість функціонування закладу освіти має бу-ти спрямовано на соціальний розвиток кож-ної дитячої особистості, на її соціалізацію як кінцевий підсумок і водночас компонент пе-дагогічної діяльності. Адже, і „соціалізація, і виховання як своєрідні протилежності педа-гогічного процесу і механізми його детермі-нації соціальністю, з одного боку, та екзисте-нційністю – з іншого, взаємно врівноважують і взаємно стимулюють одне одного. Підсум-ковим вираженням такої динаміки на індиві-дуальному рівні є взаємно зумовлене форму-вання соціальної типовості та особистої уні-кальності кожної молодої людини” [4, 65], оскільки соціально-економічні суперечності, що виникли в сучасному суспільстві, негатив-но впливають на систему ціннісних орієнта-цій, світогляд і життєві пріоритети як дорос-лих, так і дітей. Тому головною метою педа-гогіки соціалізації є формування незалежної особистості, здатної „прийняти на себе мора-льну відповідальність перед суспільством за себе, за інших, за справу” [2, 20].  Соціалізація належить до універсальних процесів, в її сутнісному вимірі є складним багатовекторним процесом, що супроводжу-ється цілою низкою протиріч у взаємодії сус-пільства та особистості. Соціалізація сучасної дитини здійснюється на тлі величезних сус-пільно-політичних, соціально-економічних, ціннісно-духовних та науково-технологічних зрушень. У науковій літературі з проблем ви-ховання не спостерігається розуміння єднос-ті соціалізації та виховання, що призводить до однобічності поглядів на новий життєвий простір сучасного дитинства. Ситуація, яка склалася сьогодні в Україні, нам вбачається в кардинальних розбіжностях між науковими підходами до дитинства як самовартісного 
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періоду життя людини та реальним станови-щем дітей у суспільстві. З одного боку – про-голошена свобода як цінність, з іншого – ця свобода має більш декларативний, ніж прак-тичний характер. Зазначене зумовлює необ-хідність радикальних змін у теорії та практи-ці психолого-педагогічної науки, відсутність 

яких гальмує позитивні зрушення в системі освіти, успішне просування її вперед. І науко-вці, і практики сьогодення повинні врахову-вати сучасну соціальну ситуацію, на ґрунті якої формується особистість дитини як су-б’єкт життєтворчості, як суб’єкт соціальної дії. 
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Рогальская-Яблонская И. Сущность социализации личности в детстве в контексте  

педагогических идей В. Сухомлинского 
В статье освещаются разные аспекты процесса социализации каждого ребенка, который  

осуществляется на фоне огромных общественно-политических, социально-экономических, ценно-
стно-духовных и научно-технологических изменений. Констатируются определенные трудности, 
сопровождающие процесс социализации, его противоречия и связанные с этим коллизии. Автором 
поднимается проблема самоценности детства, представлений о его уникальности в контексте 
педагогического наследия В. А. Сухомлинского. 

Ключевые  слова: детство, социализация, воспитание, социальное развитие, защита прав, 
учреждение образования.  

Rogalska-Yablonska I. The essence of the socialization of the personality in childhood in the 
context of V. Sukhomlinsky's pedagogical ideas 

The article highlights various aspects of the process of socialization of each child, which is carried out 
against the backdrop of huge socio-political, socio-economic, value-spiritual and scientific-technological 
changes. There are certain difficulties that accompany the process of socialization, its contradictions and 
related collisions. The author raises the problem of the self-worth of childhood, ideas of its uniqueness in the 
context of the pedagogical heritage of VA Sukhomlinsky. 

Key  words: childhood, socialization, upbringing, social development, protection of rights, establish-
ment of education. Стаття надійшла до редколегії 01.09.2017  
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ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ ДІТЕЙ ІЗ ТПМ 
 

У статті розглядається термін прикметники за різними словниковими джерелами, поняття 
сформованості словника якісних прикметників у дітей із ТПМ, представлено результати впрова-
дження моделі театралізованої логокорекції словника якісних прикметників дітей дошкільного 
віку із ТПМ. Наукова новизна дослідження полягає у розробці критеріїв, показників, завдань теат-
ралізованої логокорекції словника якісних прикметників дітей із ТПМ. Результати дослідження 
представлені в статті можуть бути використані у роботі логопедів-практиків, а також при роз-
робці та проведенні спецкурсів у вищих навчальних закладах. 

Ключові  слова :  аудіальне опосередкування семантичного поля якісних прикметників, діти із 
ТПМ, словесне опосередкування іменниково-прикметникових конструктів, театралізована логоко-
рекція, якісні прикметники.  У контексті національної системи освіти особливого значення набуває дослідження проблем розвитку та навчання дітей рідної мови. Розширення україномовного освітньо-го простору, створення системи безперервної мовної освіти, виховання мовної особистості, культури мовлення та мовленнєвого спілку-вання актуалізує проблему формування, роз-витку, збагачення словника дітей дошкільно-го віку.  Дослідження мовленнєвої діяльності, фо-рмування словника дітей дошкільного віку є об’єктом вивчення різних галузей науки, зок-рема: мовознавства з проблем експресивнос-ті як мовної категорії (Г. Винокур, Б. Головін, А. Грищенко, Г. Дідук, В. Ковальов, Л. Мацько, М. Плющ, О. Пономарів, О. Потебня, Д. Розен-таль, К. Святчик, А. Теленкова, Л. Щерба та ін.), психології щодо взаємозв’язку значення смислу і слова (Л. Виготський, О. Лурія та ін.), психолінгвістики щодо усвідомлення дітьми мовної дійсності та організації мовленнєвої діяльності (В. Виноградов, В. Винокур, О. Негневицька, О. Леонтьєв, О. Шахнарович 

та ін.), лінгводидактики щодо шляхів збага-чення словника дітей дошкільного віку (Т. Бавикіна, А. Богуш, В. Гербова, А. Іваненко, І. Непомняща, Н. Кирста, М. Коніна, В. Коник, Н. Кудикіна, Н. Луцан, Ю. Ляховська, Н. Савельєва та ін.), формування в дошкіль-ників словникового багатства мови (Н. Гав-риш, А. Ількова, Л. Колунова, А. Лаврентьєва, О. Савушкіна, О. Сомкова, О. Ушакова та ін.), логопедії щодо корекції лексико-граматичної сторони мовлення (О. Вінарська, Р. Лалаєва, І. Левченко, О. Мастюкова, Є. Соботович, Л. Трофименко, Т. Туманова, Т. Філічева, М. Шеремет та ін.). Мета статті – представити результати впровадження моделі театралізованої лого-корекції словника якісних прикметників ді-тей дошкільного віку із ТПМ. Досягнення мети забезпечується вирі-шенням таких завдань:  
– вивчити та проаналізувати психолого-педагогічну літературу з теми дослі-дження, уточнити сутність поняття «якісні прикметники»; 
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– розробити та експериментально переві-рити ефективність моделі театралізова-ної логокорекції словника якісних прик-метників дітей дошкільного віку із ТПМ. У словникових джерелах поняття «прикметник» визначається як: 1) самостій-на частина мови, що виражає ознаку предме-та, граматично виявлену в категоріях роду, числа і відмінка та відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї? тер-мін, який широко вживається переважно в західноєвропейському мовознавстві в такому ж значенні, як і термін означення; 2) самос-тійна повнозначна частина мови, що виражає ознаку предмета за допомоги синтаксично залежних граматичних категорій роду, числа й відмінка. Прикметники відповідають на питання який? яка? яке? чий? чия? чиє?» означає – якісний склад мови, яким користу-ється мовець для позначення ознак та влас-тивостей предмета, який описується; 3) час-тина мови, що виражає ознаку предмета і сполучається з іменником, узгоджуючись з ним у роді, числі й відмінку. За понятійним словником В. Даля, понят-тя «прикметник» представляється у вигляді визначення «словник прикметників», що є набір слів-означень для позначення якості. На думку Л. Виготського, формування якісного словника представляє «грандіозну складність». М. Кольцова, характеризуючи шлях розвитку узагальнень у дітей, зазначає, що слово асоціюється для малюка тільки з конкретним предметом [1, 16]. Поступово, з розвитком здатності до узагальнення, дити-на починає позначати всі предмети даної ка-тегорії.  На думку Л. Щерби, «правильно складені словник і граматика повинні вичерпувати знання певної мови» [2, 348-350]. Дослідник підкреслює, що мовна система проявляється в індивідуальних мовленнєвих системах. Розвиток словника якісних прикметників тісно пов’язаний, з одного боку, з розвитком мислення та інших психічних процесів, а з іншого боку, з розвитком усіх компонентів мовної системи. О. Гвоздєв підкреслює, що в 1,5–2 роки дитина переходить від пасивного надбання слів до активного розширення словника, за допомогою питань: «Що це?», «Як називаєть-

ся?», «Який?». До 3,5–4 років предметна спів-віднесеність слова набуває досить високої організації, але процес на цьому не зупиня-ється [3, 500–502]. Особливі відмінності спостерігаються при актуалізації словника якісних прикмет-ників дітьми з нормальним та порушеним мовленнєвим розвитком [8, 91]. За даними Р. Лалаєвої, у дошкільників із ТПМ простежу-ється несформованість певних груп прикмет-ників, які є в лексиці однолітків, наприклад: 
вузький, кислий, пухнастий, гладкий тощо. Н. Жукова вважає, що у дітей дошкільно-го віку із ТПМ виявляються труднощі при продукуванні багатьох прикметників, які вживають їх однолітки з нормальним розвит-ком [5, 606–610]. Характеризуючи величину предмета, використовують два поняття: ве-
ликий – маленький]. У дітей із ТПМ відзначається затримка у формуванні семантичних полів. Труднощі виникають при групуванні близьких за сема-нтикою прикметників. Так, діти із ТПМ часто допускають помилки при виключенні зайво-го слова із серії: короткий, довгий, малень-кий (короткий); високий, маленький, низь-кий (низький); великий, низький, маленький 
(маленький) [6, 105]. Наведені приклади свід-чать про неточне розуміння значень слів ко-
роткий, довгий, високий, низький, труднощі групування за істотною ознакою.  Л. Виготський називає гру «дев’ятим ва-лом дитячого розвитку». У театрально-ігровій діяльності дитина здійснює вчинки, до яких вона буде здатна в реальності лише через деякий час [6, 110–132]. Театрально-ігрова діяльність виникає в уявлюваній ситу-ації, де дитина вчиться діяти, пізнавати ото-чення, опосередковуючи все вербально.  Театралізована діяльність є ефективним засобом мовленнєвого розвитку дітей дошкі-льного віку. У процесі осмислення, пережи-вання літературного твору за колективної участі дітей створюються сприятливі умови розвитку, збагачення, активізації словника за різних способів соціально-позитивної театра-лізованої взаємодії партнерів [7, 180]. Теат-ралізовані ігри – ігри-вистави, де в особах розігруються літературні твори, а за допомо-гою виражальних засобів – інтонації, міміки, 
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жестів, поз, ходи – розігруються та озвучу-ються дітьми конкретні образи. Театралізована логокорекція дозволяє експериментатору скорегувати словник в про-цесі театралізованої гри дитини, при виконан-ні рольових дій, але за різними ігровими за-вданнями та в різних драматизаційних сюже-тах [8, 119]. Рольова взаємодія дозволяє дітям невимушено виконувати словникові завдання за зразком, самостійно, з допомогою.  З метою з’ясування можливих труднощів логокорекції якісного словника прикметни-ків дітей дошкільного віку було проведено анкетування вчителів-логопедів. Для з’ясування рівня обізнаності щодо сутності поняття представлено перше запи-тання анкети: «Що Ви розумієте під понят-тям «словник якісних прикметників»? Майже 93,5% фахівців правильно визначають тер-мін, а 6,5% розуміють його як компонент мо-влення, необхідний для емоційного забарв-лення зв’язного висловлення. Запитання «Як Ви розумієте поняття «театралізована діяльність»? показало, що змістовно розуміють та визначають її 39,4% респондентів, 28,3% не розуміють її значення в логопедичній роботі, 17,1% вважають, що для її використання необхідно готуватися, решта 15,2% – відмовились відповідати.  На запитання «Чи є у Вашій групі діти з порушеннями лексико-граматичної сторони мовлення?». Відповідно, 34,7% логопедів ви-знають наявність порушення, відмічають не-достатню сформованість словника, зв’язного мовлення, аграматизми; 65,3% визначають неправильну звуковимову, лексико-граматичне оформлення висловлювання, по-рушення словозміни та словотворення.  Запитання анкети «Чи використовуєте Ви для корекції мовленнєвої діяльності дітей театралізовану діяльність?» дозволило з’ясу-вати, що 98,2% логопедів не використовують театралізовану діяльність при корекції мов-лення, і лише 1,8% дали позитивну відповідь. На запитання «Які труднощі у Вас вини-кають при провадженні театралізованої дія-льності на логопедичних заняттях?» біль-шість, 73,7% логопедів, що використовують дидактичні ігри для роботи з розвитку слов-ника; 36,3% респондентів відмітили недоста-

тність дидактичного матеріалу та літератури для проведення театралізованих ігор. Отже, опитування вчителів-логопедів по-казало, що всі фахівці мають правильне розу-міння поняття «словник якісних прикметни-ків», 53,9% опитаних активно використовують у своїй практиці дидактичні ігри як засіб коре-кції та діагностики. Проте, 98,2% учителів-логопедів не використовують театралізовану діяльність у логокорекціїі, що свідчить про сумніви щодо ефективності впровадження те-атралізованої логокорекції у практику роботи. Отримані результати спонукали до розробки завдань театралізованої логокорекції сформо-ваності словнику якісних прикметників. Отримані результати дозволяють сфор-мувати ряд завдань театралізованої логоко-рекції словника якісних прикметників дітей дошкільного віку із ТПМ. 
Метою констатувального етапу експе-рименту було виявлення рівнів сформованос-ті словника якісних прикметників дітей до-шкільного віку із ТПМ. 
Завданнями констатувального етапу експерименту виступили: визначення крите-ріїв, показників, рівнів сформованості слов-ника якісних прикметників дітей дошкільно-го віку із ТПМ. Розроблено критерії оцінки, показники та комплекс театралізованих ігро-вих вправ для діагностики.  
Перший критерії оцінки – аудіальне опо-

середкування семантичного поля якісних прик-
метників – це процес сприйняття та розріз-нення значень якісних прикметників за кон-текстом. Критеріальними показниками визна-чено: 1) розуміння ознаки зовнішніх особливос-
тей предмета, що сприймаються органом зору 
(кольору, розміру, ваги) – чорний, великий, ши-рокий, важкий, косий, круглий тощо; 2) розу-
міння ознаки предметів, що сприймаються ор-
ганом смаку – кислий, гіркий, смачний тощо; 3) розуміння ознаки предметів, що сприйма-
ються органами дотику, слуху, нюху – холод-ний, теплий, твердий, дзвінкий, пахучий. 

Другий критерій оцінки – словесне опосе-
редкування іменниково-прикметникових конс-
труктів являє собою створення змістовної асоціації, в якій проявляються істотні ознаки і відношення предметів та переведення її  в усне мовлення. 
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Таблиця 2.1  
Група Кількість дітей, що виконали завдання (%) Показники розуміння ознаки зовнішніх особливостей предмета, що сприймаються органом зору розуміння ознаки предметів, що сприймаються органом смаку розуміння ознак предметів, що сприймаються органами дотику, слуху, нюху Рівень В Д С Н В Д С Н В Д С Н Діти із ТПМ 2/16,7 2/16,7 3/25,0 5/ 41,6 1/8,3 2/16,7 3/25,0 6/50,0 1/8,3 2/16,7 2/16,7 7/58,3 Діти з N 9/75,0 1/8,3 2/16,7 – 6/50,0 2/16,7 3/25,0 1/8,3 6/50,0 3/25,0 1/ 8,3 2/16,7 

Критеріальні показники: 1) продукуван-
ня якісних іменниково-прикметникових конс-
труктів, що представляють ознаки зовнішніх 
особливостей предмета, які сприймаються 
органами зору; 2) продукування якісних імен-
никово-прикметникових конструктів, що 
представляють ознаки зовнішніх особливос-
тей предмета, які сприймаються органами 
смаку; 3) продукування якісних іменниково-
прикметникових конструктів, що представ-
ляють ознаки зовнішніх особливостей пред-
мета, які сприймаються огранами дотику, 
слуху, нюху. Для проведення експериментальної ро-боти нами розроблено експериментальні за-вдання до кожного з виокремлених критеріа-льних показників з метою з’ясування рівнів сформованості словника якісних прикметни-ків, до кожного завдання представлено шка-лу оцінювання. До обстеження залучено  12 дітей дошкільного віку із ТПМ та 12 – з нормальним рівнем мовленнєвого розвитку. 

Критерій: аудіальне опосередкування се-
мантичного поля якісних прикметників Для виявлення розуміння ознаки зовніш-ніх особливостей предмета, що сприймають-

ся органом зору, було використано експери-ментальні завдання «В гостях у казки «Рукавички». Дослідження розуміння ознаки предме-тів, що сприймаються органом смаку прово-дилося при виконанні завдань «В гостях у Ку-рочки Ряби». Для логокорекції розуміння ознаки пред-метів, що сприймаються органами дотику, слуху, нюху, було використано завдання «Колобок на новий лад». Кількісні показники першого критерію – аудіальне опосередкування семантичного поля якісних прикметників представлено в таблиці 2.1.  Кількісні показники першого критерію – аудіальне опосередкування семантичного поля якісних прикметників 
Критерій: словесне опосередкування імен-

никово-прикметникових конструктів. З метою виявлення вміння продукувати якісні іменниково-прикметникові конструк-ти, що представляють ознаки зовнішніх особ-ливостей предмета, які сприймаються орга-нами зору, було використано такі завдання: «В гостях у Їжачка». 

Діаграма 2.1 
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Таблиця 2.2  
Кількісні показники другого критерію – словесне опосередкування  

іменниково-прикметникових конструктів 
Група 

Кількість дітей, що виконали завдання (%) Показники продукування якісних іменниково-прикметникових конструктів, що представля-ють ознаки зовнішніх особли-востей предмета, які сприй-маються органами зору 
продукування якісних іменниково-прикметникових конструктів, що представля-ють ознаки зовнішніх особ-ливостей предмета, які сприймаються органами  смаку 

продукування якісних іменниково-прикметникових конструктів, що представля-ють ознаки зовнішніх особли-востей предмета, які сприй-маються огранами дотику, слуху, нюху Рівень В Д С Н В Д С Н В Д С Н Діти із ТПМ 3/25,0 2/16,7 3/25,0 4/33,3 1/ 8,3 1/8,3 4/33,3 6/50,0 1/ 8,3 1/8,3 4/33,3 6/ 50,0 Діти з N 5/ 41,7 4/33,3 2/ 16,7 1/8,3 4/33,3 5/41,7 2/16,7 1/8,3 5 /41,7 4/33,3 2/16,7 1/ 8,3 

Для корекції уміння продукувати якісні іменниково-прикметникові конструкти, що представляють ознаки зовнішніх особливос-тей предмета, які сприймаються органами смаку, застосовувалися наступна серія за-дань: «В гостях у Зайчика». Під час корекції продукування якісних іменниково-прикметникових конструктів, що представляють ознаки зовнішніх особли-востей предмета, які сприймаються огранами дотику, слуху, нюху, використовувалися за-вдання: «В гостях у Білочки». Кількісні показники другого критерію – словесне опосередкування іменниково-прикметникових конструктів представлено в таблиці 2.2. Це свідчить про доцільність систематич-ної планомірної роботи над формуванням словника якісних прикметників дітей із ТПМ.  На формувальному етапі експерименту вирішувалися наступні завдання: розробка та 

перевірка ефективності моделі театралізова-ної логокорекції словника якісних прикмет-ників дітей дошкільного віку із ТПМ; ство-рення банку театралізованих занять, за-вдань, мовленнєвих ситуацій для унормова-ності словника якісних прикметників у дітей із ТПМ, проведення моніторингу, обрахуван-ня результатів дослідження. Для проведення експерименту було залучено 24 дошкільни-ків із ТПМ, 12 з яких склали експерименталь-ну групу (ЕГ), 12 – контрольну групу (КГ). Запропонована модель театралізованої логокорекції словника якісних прикметників дітей дошкільного віку із ТПМ складається з трьох етапів: пропедевтичного, практично-діяльнісного, інтерпретаційно-продуктивного. Метою першого, пропедевтичного, етапу було створення умов для проведення театра-лізованої логокорекції словника якісних при-кметників дітей дошкільного віку із ТПМ. Зміст роботи передбачав розробку диферен-

Діаграма 2.2. 
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ційованих театралізовано-корекційних за-нять, формуванні мотивації через створення ситуації успіху для кожної дитини, розвитку психічних функцій (уваги, сприйняття, логіч-ного мислення, пам’яті).  Другий, практично-діяльнісний, етап мав на меті вироблення навичок правильного доцільного використання якісних прикмет-ників у мовлення дітей з ТПМ. Зміст роботи на даному етапі полягав у розробці конспек-тів та проведенні театралізованих логокоре-кційних занять, вправ, завдань.  

Метою третього, інтерпретаційно-продуктивного, етапу було закріплення та вільне використання дітьми з ТПМ словника якісних прикметників у спілкуванні. Зміст роботи полягав у розробці та проведенні теа-тралізовано-корекційних занять на закріп-лення та інтерпретування на новий лад набу-тих виражальних умінь і навичок у нових життєвих ситуаціях.  Таким чином, ми передбачаємо, що рі-вень сформованості словника якісних прик-метників дітей із ТПМ підвищиться за умов 

Схема 1 

Наталія САВІНОВА, Катерина БОРДЮЖА  Театралізована логокорекція словника якісних прикметників дітей із ТПМ 



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

Таблиця 2.3  
Показники стану сформованості аудіального опосередкування  

семантичного поля якісних прикметників 

Етапи  експери-менту Рівень 
Кількість дітей, що виконали завдання (%) Показники розуміння ознаки зовнішніх особливостей предмета, що сприймаються органом зору розуміння ознаки предметів, що сприймаються органом смаку розуміння ознак предметів,  що сприймаються органами дотику, слуху, нюху В Д С Н В Д С Н В Д С Н КЕ ЕГ 2/16,7 1/8,3 4/33,3 5/41,6 1/8,3 2/16,7 3/25,0 6/50,0 1/8,3 2/16,7 2/ 16,7 7/ 58,3 КГ 3/25 2/16,7 4/33,3 3/25 2/16,7 3/25 2/16,7 5/41,6 2/16,7 4/33,3 3/25 3/25 ФЕ ЕГ 2/16,7 3/25,0 4/ 33,3 3/25,0 1/8,3 3/25 4/33,3 4/33,3 1/8,3 3/25,0 4/ 33,3 4/33,3 КГ 3/25  2/16,7 4/33,3 3/25,0 2/16,7 3/25 2/16,7 5/41,6 2/16,7 4/33,3 3/25 3/25 

Таблиця 2.4  
Показники стану сформованості словесного опосередкування іменниково-прикметникових 

конструктів 

Етапи експери-менту Рівень 
Кількість дітей, що виконали завдання (%) Показники продукування якісних іменниково-прикметникових конструктів, що представля-ють ознаки зовнішніх особли-востей предмета, які сприйма-ються органами зору 

продукування якісних іменниково-прикметникових конструктів, що представля-ють ознаки зовнішніх особли-востей предмета, які сприйма-ються органами смаку 
продукування якісних іменниково-прикметникових конструктів, що представля-ють ознаки зовнішніх особли-востей предмета, які сприйма-ються огранами дотику, слуху, нюху В Д С Н В Д С Н В Д С Н КЕ ЕГ 2/16,7 1/8,3 4/33,3 5/ 41,6 1/8,3 2/16,7 3/25,0 6/50,0 1/8,3 2/16,7 2/16,7 7/ 58,3 КГ 3/25 2/16,7 3/25 4/33,3 2/16,7 3/25 2/16,7 5/41,6 2/16,7 4/33,3 3/25 3/25 ФЕ ЕГ 2/16,7 3/25,0 4/ 33,3 3/25,0 1/8,3 3/25 4/33,3 4/33,3 1/8,3 3/25,0 4/33,3 4/33,3 КГ 3/25 2/16,7 4/33,3 3/25,0 2/16,7 4/33,3 1/8,3 5/41,6 2/16,7 4/33,3 3/25 3/25 

Діаграма 2.3 

Діаграма 2.4 
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упровадження розробленої нами моделі ло-гокорекції словника якісних прикметників, що зумовлює необхідність експерименталь-ної перевірки формування словника якісних прикметників у дітей дошкільного віку із тя-жкими порушеннями мовлення.  Результати констатувального експери-менту показали, що у дітей із ТПМ порушення словника якісних прикметників виступають, як основні, так і супутні. Словник якісних при-кметників дітей із ТПМ характеризується  обмеженим обсягом, де переважає номінатив-ний словник; труднощами розуміння семан-тики якісних прикметників, засвоєння антоні-мів і синонімів, обмеженістю й одноманітніс-тю використання в усному мовленні прикмет-ників, вживання прикметників за лексико-граматичною схожістю, розуміння значення прикметників у певному контексті. На прикінцевому етапі проведено конт-рольні зрізи, що дозволило визначити ре-зультативність упровадження моделі логоко-

рекції словника якісних прикметників дітей дошкільного віку із ТПМ. Порівняльні дані за першим показником першого критерію, представлені в таблиці 2.3.  Порівняльні дані за другим показником першого критерію, представлені в таблиці 2.4.  Наведені дані показують позитивні змі-ни, що відбулися в ЕГ при роботі за моделлю активно-ігрової логокорекції словника якіс-них прикметників у дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення, що свід-чить про доцільність її впровадження. Отже, театралізована логокорекція до-зволяє здійснювати корекцію словника якіс-них прикметників у театрально-ігровій дія-льності. Проведене нами дослідження не ви-світлює всіх питань даної проблеми, оскільки потребують подальшої розробки питання логокорекції словника якісних прикметників дітей із ТПМ засобами театралізованої діяль-ності. Однак, дослідження може слугувати матеріалом для подальшої модернізації форм та методів диференційованої логокорекції. 
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Савинова Н., Бордюжа Е. Театрализованная логокоррекция словаря качественных  
прилагательных детей с ТНР  

В статье рассматривается термин прилагательные по разным словарными источниками, 
понятие сформированности словаря качественных прилагательных у детей с ТНР, представлены 
результаты внедрения модели театрализованной логокоррекции словаря качественных прилага-
тельных детей дошкольного возраста с ТНР. Научная новизна исследования заключается в разра-
ботке критериев, показателей, задач театрализованной логокоррекции словаря качественных 
прилагательных детей с ТНР. Результаты исследования представлены в статье могут быть ис-
пользованы в работе логопедов-практиков, а также при разработке и проведении спецкурсов в 
высших учебных заведениях. 

Ключевые  слова :  аудиальных опосредования семантического поля качественных прилага-
тельных, дети с ТНР, словесное опосредование именительных-прилагательных конструктов, те-
атрализованное логокоррекция, качественные прилагательные. 
 

Savinova N., Bordyzha K. Theatrical logopedic correction of the qualitative adjectives vocabu-
lary for children with severe speech defects 

The article explores the term ‘adjectives’ according to different vocabulary sources; the concept of for-
mation of qualitative adjectives vocabulary among children with severe speech defects; the results of imple-
menting the model of the theatrical logopedic correction of the qualitative adjectives vocabulary for pre-
school-aged children with severe speech defects. The scientific novelty of the research is aimed at developing 
criteria, indicators, objectives of the theatrical logopedic correction of the qualitative adjectives vocabulary 
for children with severe speech defects. The results, presented in the article, can be used by speech therapists 
and practitioners, as well as for designing and conducting special courses at universities. 

Keywords:  auditory mediation of the semantic field of qualitative adjectives, children with severe 
speech defects, verbal mediation of the noun-adjective constructs, theatrical logopedic correction, qualita-
tive adjectives. Стаття надійшла до редколегії 11.09.2017   
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ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
У статті характеризується процес розуміння усного мовлення дітьми молодшого шкільного 

віку з типовим розвитком. Одним з найважливіших способів засвоєння нових знань при вступі до 
школи є процес розуміння усного мовлення. Від осмислення школярем пояснень вчителя, залежать 
його подальші успіхи в процесі знайомства з навколишнім світом. Теоретичне узагальнення про-
блеми свідчить про те, що для засвоєння нової інформації дітьми, їм потрібно: правильно сприйня-
ти інформацію про навколишнє середовище, осмислити сприйняте, співставити із раніше набути-
ми знаннями. Важливою умовою повноцінного сприймання і усвідомлення усного мовлення є прави-
льне розрізнення невербальних засобів комунікації та розуміння емоцій. Першокласники вже почи-
нають їх опановувати, навчаються співпереживати; до кінця молодшого шкільного віку діти опа-
новують емоції та розуміють їх. 

Ключові  слова :  мова, розуміння усного мовлення, діти молодшого шкільного віку, осмислен-
ня сприйнятого, невербальні засоби комунікації, емоційність мовлення. Розуміння мовлення є засобом засвоєння нової інформації та обміну вже набутою. Цей процес забезпечує людству здатність до пере-дачі знань, вмінь та навичок наступним поко-лінням. З перших місяців життя ми прислухає-мось до звуків, які нас оточують, згодом, у мо-лодшому шкільному віці процес слухання та розуміння почутого забезпечує засвоєння но-вих знань, потрібних у майбутньому. Проблему розуміння усного мовлення дос-ліджували у різних наукових галузях: психоло-гії (Л. Виготський, П. Гальперін, М. Гамезо, Д. Ельконін, Г. Люблінська, Л. Орлова, О. Петро-ва, О. Скрипченко та ін.), логопедії (А. Богуш, Р. Лєвіна, Є. Соботович, М. Хватцев М. Шеремет та ін.), психолінгвістиці (М. Жинкін, О. Леонть-єв та ін.) та ін. Зокрема, Л. Виготський вивчав, як впливає внутрішнє мовлення на осмислення почутого, описував розуміння дітьми емоцій; Є. Соботович досліджувала розуміння та уза-гальнення дітьми емоцій та почуттів; П. Галь-перін дослідив вплив розуміння мовлення на процеси розумової діяльності; К. Ушинський відводив провідну роль усному мовленню у процесі навчальної діяльності.  Актуальність теми статті обумовлена тим, що ґрунтовного міждисциплінарного 

теоретичного узагальнення процесу розумін-ня усного мовлення дітьми молодшого шкі-льного віку в сучасній теорії не здійснювали.  Метою нашого дослідження є теоретич-ний аналіз процесу розуміння усного мовлен-ня молодшими школярами. Важливо знати закономірності розуміння усного мовлення на кожному віковому етапі з метою уникнен-ня відхилень у його подальшому розвитку.  Від якості сприймання усного мовлення залежить його засвоєння, що є базою для фо-рмування писемного мовлення, цілісного оволодіння навчальним матеріалом. Необхід-ною умовою розуміння усного мовлення є повноцінне функціонування слухового аналі-затора, добре розвинений фонематичний слух. В українській мові є багато слів, подіб-них за звучанням, але різних за значенням, тому від рівня розвитку фонематичних про-цесів залежить точність отриманої інформа-ції та її правильне осмислення. Двозначна інформація може бути неправильно сприйня-тою [5, 70]. На точність розуміння почутого впливає досвід школяра, отриманий у практичній дія-льності та його інтереси. Все сприйняте на слух учень аналізує і порівнює із тим, що 
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знає. Якщо тема розмови цікавить дитину і є знайомою, то процес розуміння стає доступ-нішим. Крім того, на якість розуміння мов-лення впливає активність слухача, на скільки він готовий сприйняти та засвоїти почуту інформацію. Додаткового інформаційного наванта-ження в процесі розуміння усного мовлення набувають невербальні засоби комунікації. Якщо мовець використовує відповідну мімі-ку, обирає правильну інтонацію, розповідає виразно, то зміст сказаного сприймається значно краще.  А. Богуш вказує на те, що шестирічні діти з типовим розвитком вже вміють помічати і виправляти помилки у своєму та чужому мо-вленні [1]. Вони правильно виділяють потрі-бний звук з названих дорослим, аналізують слова. Також намагаються розмовляти грама-тично правильно, використовуючи потрібні форми, що спричиняє критичне ставлення до свого мовлення та мовлення оточуючих. На цьому віковому етапі з’являється розуміння переносного значення слова, а також прави-льне сприймання та використання слів-омонімів [1, 116].  Молодші школярі вже добре розуміють прийменники, які вказують на місце знахо-дження предмету по відношенні до дитини (спереду, позаду, справа та зліва). Р. Павелків пише про те, що вони вміють у процесі слу-хання групувати знайомі слова за тематикою (на основі процесів порівняння та співстав-лення), надаючи їм тим самим певного зна-чення [9].  Діти, які навчаються в молодших класах, засвоюють почуті поняття та оволодівають способом їх використання, а також з легкістю розуміють та розрізняють тематичні групи слів; вміють виділяти суттєві та несуттєві ознаки слів [4]. Т. Дуткевич пише про те, що молодші школярі опановують категорійність слів і добре сприймають навіть маловідомі та невідомі назви предметів, вміють віднести їх до певної категорії за зовнішніми або функці-ональними ознаками [5]. Діти з типовим розвитком, які вступають до школи, мають сформовані фонематичні процеси, що допомагає їм правильно викону-вати звуковий аналіз слів, розрізняти на слух 

пароніми, вміти виділяти наголошений склад та ін. А. Богуш пише про те, що молодші шко-лярі володіють процесами узагальнення, абс-трагування; розуміють синоніми, антоніми, омоніми, метафори, епітети [1, 119]. У цей самий віковий період, зазначає А. Богуш, вже сформована морфологічна система (допома-гає розуміти і правильно використовувати усі граматичні категорії слів), синтаксична структура (молодший школяр розуміє та ви-користовує як прості, так і складні поширені речення) [1, 118].  Діти семирічного віку мають невеликий обсяг активного словника, якого вже достат-ньо для розуміння усного мовлення дорослих та однолітків, але власні висловлювання при цьому є збідненими (С. Караман, А. Нікітіна, М. Пентилюк та ін.) [10]. Вони часто викорис-товують узагальнююче слово, щоб вказати на предмет, назву якого не знають, на основі його ознак. Спостерігаються труднощі розу-міння переносного значення слів. Першокла-сники вміють складати прості речення; розу-міють зміст невеликого оповідання, та мо-жуть переказати його за навідними запитан-нями або за малюнками. Учні першого класу з легкістю розуміють та засвоюють іменники, дієслова; у процесі навчальної діяльності в них покращується розуміння прикметників, поповнюється ними активний словник [10]. Л. Василенко, М. Савчин описували появу у дітей молодшого шкільного віку повторен-ня незнайомих, почутих слів без розуміння їх змісту. У цей період вони цікавляться вперше почутими, незнайомими словами, але їх зна-чення часто не є важливим для них. Оцінюва-ти розуміння учнями молодших класів мов-лення варто з позиції того, як вони перека-жуть зміст почутого від дорослих або сприй-нятої інформації від інших дітей своїми сло-вами [11]. Для покращення сприймання та розумін-ня нових понять, діти потребують різномані-тних прикладів, підкріплення наочностями, дидактичним матеріалом; порівняння із поді-бними термінами задля уникнення плутани-ни (Р. Павелків) [9]. Він зазначає, що виник-нення труднощів у процесі розв’язання різно-манітних задач є основною ознакою того, що поняття або певний алгоритм дій не був  
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засвоєний дитиною. Якщо дитина перено-сить засвоєний термін або дію в нову ситуа-цію та вміє його доречно використати, тоді можна казати про повне розуміння та засво-єння нових понять [9]. У молодшому шкільному віці мислення дітей активно супроводжується мовленням (Л. Виготський, Д. Ельконін та ін.) [3]. У про-цесі вирішення задач, для полегшення розу-міння її змісту, пошуку відповіді на запитан-ня, діти коротко проговорюють умову за-вдання для його кращого розуміння та супро-воджують свої дії внутрішнім мовленням.  І. Галян пише про те, що молодші школярі починають розуміти і узагальнювати такі складні групи, як почуття, емоції, психічні стани [4]. Крім того, вони навчаються розумі-ти беземоційне мовлення, яке має на меті до-нести інформацію пізнавального характеру. Таке мовлення використовують у навчальній діяльності, щоб пояснити правила написання літер і цифр, можливі варіанти розв’язання задач, правила побудови речень, написання слів тощо. Особлива увага вчителя з моменту вступу дитини до школи приділяється використан-ню виразності та емоційності мовлення і їх осмисленню. Молодший шкільний вік є сен-зитивним періодом для розвитку розуміння емоційних проявів інших людей та контролю за власними; з’являється здатність до емпа-тії. У цей період, на думку Л. Василенко та М. Савчина, школярі навчаються контролю-вати свої емоції, адекватно реагуючи на успіх та невдачі у навчальній діяльності; співпере-живають героям почутих казок та оповідань; звертають увагу на інтонаційність та вираз-ність у процесі спілкування з дорослими та однолітками [11]. Діти 6–7-ми років навча-ються усвідомлюють свої емоційні прояви та почуття у процесі співпраці з дорослими та однолітками. Першокласники можуть не до кінця розу-міти емоції інших людей, проте вже у 2–3-х класах школярі правильно сприймають та розуміють їх прояви в дорослих та одноліт-ків. У цьому ж віці з’являється здатність до емпатії в процесі співпраці. На емоційний стан дітей особливо впливає характер стосу-нків з батьками та однолітками [11]. Молод-

ші школярі використовують слова, які позна-чають назви моральних якостей, хоча ще не повністю розуміють значення цих слів. Вчитель є авторитетною особою для дітей молодшого шкільного віку, які намагаються уважно слухати його, запам’ятовувати сказане, виконувати отримані доручення та перейма-ють манеру спілкування (Л. Василенко, М. Сав-чин та ін.) [11]. Тому в цьому віці вчитель мо-же сформувати у дітей бажання навчатись, засвоювати знання на своєму прикладі. Першокласники вже володіють елемен-тарними навичками процесів слухання та ро-зуміння усного мовлення, але потребують вдосконалення. На цьому віковому етапі, во-ни можуть оволодіти значенням нового сло-ва відповідно до змісту почутого, враховуючи його місце у реченні. Водночас набутий діть-ми досвід може ставати перешкодою для ово-лодіння новими поняттями та термінами (В. Павелківта ін.) [3]. Наприклад, їм важко зро-зуміти, що кішка є хижою твариною, оскільки їхній особистий досвід показує, що вона хоро-ша, ласкава, добра та ін. [9]. Учні першого класу навчаються розрізня-ти назви дерев, які ростуть на території місця проживання; вивчають назви тварин, рослин, овочів, фруктів, іграшок, посуду, взуття, одя-гу, меблів, шкільного приладдя та ін.; розріз-няють назви предметів класної кімнати, вла-сного помешкання; вміють за логічним зв’яз-ком підібрати слово для закінчення речення, яке почав учитель (С. Караман, А. Нікітіна, М. Пентилюк та ін.) [10]. До кінця першого класу учні розрізняють диких і свійських тва-рин, знають ознаки пір року, назви днів тиж-ня. Назвами місяців вони оволодівають вже у другому класі.  Шести-семирічні діти оперують словами, що позначають побутові предмети та техніку, засвоюють назви дій із ними та розуміють слова, що позначають відповідні дії [11].  Другокласники добре оперують іменни-ками, прикметниками та дієсловами, засвоє-ними у предметно-практичній діяльності; розуміють їх значення та можуть співвідно-сити з реальними об’єктами та діями. Вони розуміють синоніми, антоніми та часто вжи-вані багатозначні слова, хоча при цьому й  не називають їх відповідними термінами. У 
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процесі роботи учні порівнюють слова за їх зовнішніми та функціональними ознаками, знаходять зайві (М. Вашуленко, О. Мельни-чайко та ін.) [2].  Другокласники виконують операції звуко-буквеного аналізу у процесі слухового сприй-мання, розуміють зміст почутого тексту неве-ликого обсягу, можуть відтворити послідов-ність подій та пригадати героїв, висловити своє ставлення до них, розпізнають синоніми та антоніми. Учні другого класу осмислюють зміни іменника за числами, активно оперу-ють прикметниками; розуміють та викорис-товують займенники, прислівники, не вжива-ючи термінів, які їх позначають [7].  М. Наумчук пише про те, що у третьому класі діти оволодівають теоретичними пра-вилами граматики [8]. Попередні роки шко-лярі застосовували їх на практиці, набираю-чись досвіду використання. Вона акцентує увагу на тому, що від кількості таких практи-чних занять з використанням та розумінням граматичних форм в усному мовленні зале-жить успішність в їх подальшому засвоєнні [8]. Третьокласники навчаються розрізняти речення за метою висловлювання, сприйма-ючи їх на слух та вивчають терміни для їх ди-ференціювання [7].  У кінці третього класу учні розуміють зміст прослуханих текстів різних жанрів; мо-жуть коротко переказати послідовність про-слуханих подій; виділяють головних героїв та ведуть роздуми щодо їх дій. Вони сприйма-ють на слух та диференціюють типи речень, розуміють слова із переносним значенням, багатозначні слова, синоніми та антоніми. Розуміють числівники та прислівники без вживання відповідних термінів; розрізняють іменники та прикметники за родом та чис-

лом; використовують їх у різних часових від-ношеннях [7]. Третьокласники поповнюють свій словник назвами професій, величин, по-ложень предметів, розмірів. Г. Коваль зазначає, що у четвертому класі за допомогою правильного сприймання та розрізнення інтонації вчителя, учні правиль-но використовують розділові знаки [6]. Діти визначають основну думку почутого тексту, добирають заголовок до нього; переказують зміст сприйнятого на слух; аналізують голов-них героїв та їх вчинки. Вони розуміють та використовують особові займенники; за до-помогою слухання сприймають та знаходять прислівники, числівники; розрізняють у про-цесі слухання речення за метою висловлю-вання [7]. Школярі розуміють прикметники у різних відмінках, сприймають та розрізняють на слух синоніми та антоніми, розуміють їх переносносне значення та ін. Отже, аналіз літературних джерел дозво-ляє узагальнити, що на точність розуміння усного мовлення молодшим школярем впли-вають такі фактори: стан фонематичних про-цесів; розуміння граматичних структур; на-бутий досвід та інтереси; зацікавленість у темі розмови; авторитет вчителя, якість ро-зуміння емоційних станів та почуттів спів-розмовника. Молодший шкільний вік є поча-тком і основою подальшого навчання; від якості сформованих вмінь та навичок у цьому віці залежить подальший процес навчання; від розуміння усного мовлення залежить якість засвоєння інформації.  Перспективою нашого дослідження є роз-робка методики для дослідження розуміння усного мовлення молодшими школярами при нормальному онтогенезі та розладах спектру аутизму. 
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Свидерская М. М. Характеристика процесса понимания устной речи детьми младшего 

школьного возраста 
В статье характеризуется процесс понимания устной речи детьми младшего школьного воз-

раста с типичным развитием. Одним из важнейших способов усвоения новых знаний при поступле-
нии в школу является процесс слушания. От понимания школьником объяснений учителя, зависят 
его дальнейшие успехи в процессе знакомства с окружающим миром. Теоретическое обобщение 
проблемы свидетельствует о том, что для усвоения новой информации детьми, им нужно: пра-
вильно воспринять информацию об окружающей среде, осмыслить услышаное, сопоставить с ра-
нее приобретенными знаниями. Важным условием полноценного восприятия и понимания устной 
речи является правильное различение невербальных средств коммуникации и чувствительность к 
эмоциям. Первоклассники уже начинают их осваивать, учатся сопереживать; к концу младшего 
школьного возраста дети понимают эмоции и умеют ими управлять. 

Ключевые  слова :  речь, понимание устной речи, дети младшего школьного возраста, осмыс-
ления воспринятого, невербальные средства коммуникации, эмоциональность речи.  

Sviderska M. M. Characteristics of the process of understanding the spoken language by  
children of junior high school age 

The importance of speech as a means of communication and thinking. It is directly related to all mental 
processes and is involved in their development and functioning. To understand the subtext of perceived 
speech, a person makes an analysis of the most important components of the statement, which is the ulti-
mate element in this complex mechanism. Through analysis, highlight the main idea, its properties and their 
interconnection. This information is processed and the logical completeness of thought is built up. Under-
standing the text is due to the synthesis of the information received in its reduced form, as in the internal 
speech. It depends on the ability to hold information in memory and logically link it to a coherent and holis-
tic perception. When the conversation directly relates to the situation in which the interlocutors are, the 
process of speech comprehension is simplified, which no longer requires a detailed description, but may be 
limited to simple sentences. The article describes the process of understanding the verbal speech by children 
of junior high school age with typical development. One of the most important ways to learn new knowledge 
when entering school is the process of listening. From the teacher's understanding of the teacher's explana-
tions, his further successes in the process of familiarizing himself with the surrounding world depend on him. 
The theoretical generalization of the problem suggests that, in order to assimilate new information by chil-
dren, they need to: correctly perceive information about the environment, comprehend what they hear, and 
compare them with previously acquired knowledge. An important condition for full perception and under-
standing of oral speech is the proper distinction between non-verbal means of communication and sensitiv-
ity to emotions. First-graders are already beginning to master them, learn to empathize. 

Key  words:  language, understanding of oral speech, children of junior school age, comprehension of 
perceived, nonverbal means of communication, emotional speech, expressiveness of speech. Стаття надійшла до редколегії 18.09.2017  
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ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  
ВИКЛАДАЧА ВНЗ 

 
У статті здійснено аналіз категорії професійно-педагогічна компетентність викладача вищо-

го навчального закладу. Виявлено суть компетентнісного підходу у підготовці майбутнього викла-
дача. Виділено комплекс ключових, загальних та спеціальних компетенцій на основі вивчення сучас-
них педагогічних джерел. Визначено шляхи формування професійно-педагогічної компетентності 
викладача як важливої передумови якості освіти. 

Ключові  слова :  професійно-педагогічна компетентність, викладач ВНЗ, компетентнісний 
підхід, комплекс компетенцій, шляхи формування професійно-педагогічної компетентності викла-
дача. Сучасний якісний рівень професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчите-ля та викладача вимагає, щоб студент був не лише об’єктом, а й суб’єктом педагогічної дія-льності, здатним на високому творчому рівні самостійно вирішувати професійні завдання, конкурентноспроможним на європейському та світовому ринку праці. Отже, виникає на-гальна потреба в організації та забезпеченні компетентнісно-орієнтованої освіти. Саме професійно-педагогічна компетентність вчи-теля або викладача виступає нині дієвим ін-струментом особистісно зорієнтованої фахо-вої підготовки.  Вважається, що компетентнісний підхід зародився у США, і однією з перших публіка-цій з цієї проблеми була стаття D.McClelland «Тестувати компетентність, а не інте-лект» [7]. Проте не в Америці, а у Великобри-танії концепція компетентнісно-орієнтованої освіти з 1986 року була взята за основу націо-нальної системи кваліфікаційних стандартів і отримала офіційну підтримку керівництва. Проблему компетентності на різних рів-нях аналізу розробляли вітчизняні науковці: С. Гончаренко (тлумачення явища компетен-тності), І. Тараненко (компетентність як зда-тність до найефективнішого застосування знань), К. Корсак (цивілізаційна компетент-

ність), І. Ящук, О. Глузман (життєва компете-нтність особистості), В. Ковальчук (соціальна компетентність), А. Михайличенко, В. Аніще-нко, І. Драч (професійна підготовка на основі стандарту компетентності) та інші. Проблему професійно-педагогічної компетентності вчи-теля та викладача у вимірах педагогічної май-стерності всебічно розглядали і досліджували цілий ряд вчених-педагогів минулого і сього-дення, зокрема А. С. Макаренко, К. Д. Ушинсь-кий, В. О. Сухомлинський, С. І. Архангельський, В. О. Сластьонін, Н. В. Кузьміна, І. А. Зязюн, О. Г. Мороз та ін.  У більшості зарубіжних досліджень останніх років (Cl. Beelishe, M. Linard, B. Rey, L. Turkal, M. Joras і інш.), поняття «компе-тенція» трактується не як набір здібностей, знань та вмінь, а як здібність чи готовність мобілізувати всі ресурси (організовані в сис-тему знання та вміння, навики, здібності і психологічні якості), необхідні для виконан-ня завдання на високому рівні, адекватні конкретній ситуації, тобто відповідно до ці-лей і умов перебігу процесу. Метою нашої статті є аналіз професійно-педагогічної ком-петентності викладача у контексті забезпе-чення якості освіти. У сучасній науці не існує загальноприй-нятого визначення компетенції, хоча її  
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концепція перебуває в активній стадії розви-тку. У психолого-педагогічній теорії і практи-ці зустрічаються різні підходи до визначення термінів «компетенція» та «компетентність». Поняття «компетентний» тлумачиться як та-кий, що володіє компетенцією – колом повно-важень певної галузі, особи або колом справ: competent (франц.) – компетентний, правомір-ний; competens (лат.) – відповідний, здібний; competence (англ.) – здібність (компетенція) [5, 295]. Компетентність розглядається і як результат професійного досвіду, і як наслідок його накопичення протягом професійного життя та діяльності, що забезпечує глибоке знання своєї справи, сутності роботи, що ви-конується, способів та засобів досягнення ці-лей, здатність правильно оцінювати профе-сійну ситуацію, що склалася, і приймати у зв’язку з цим потрібне рішення [3]. До струк-тури компетентності входять такі основні елементи, як: знання, досвід, професійна ку-льтура та особистісні якості фахівця. Спільним для всіх науковців у визначенні компетенції є розуміння її як інтегральної здатності (чи готовності) індивіда вирішува-ти різноманітні проблеми, котра проявляєть-ся у сукупності знань, вмінь та навичок, необ-хідних для розв’язання певного завдання. [1]. Більшість дослідників солідарні сьогодні в тому, що у сучасному світі знання переста-ли бути «символічним капіталом». Пріорите-тним стає не процес їх отримання, а управ-ління цими знаннями, інформацією для вирі-шення конкретних соціальних і професійних завдань, у яких вони можуть проявитися. Оволодіння базовими компетенціями є пока-зником соціальної і психологічної зрілості особистості.  Базові, або «ключові компетенції» у біль-шості публікацій розглядаються як компете-нції, спільні для всіх професій і спеціальнос-тей. Комплекс ключових компетенцій можна представити наступними компонентами:  
– інформаційна складова компетенції (способи прийому, зберігання, оформ-лення та передачі інформації); 
– проектувальна складова (способи ви-значення цілей, ресурсів їх досягнення, дій, термінів); 
– оцінювальна (способи порівняння ре-зультатів із цілями, класифікація, абст-

рагування, прогнозування, систематиза-ція, конкретизація); 
– комунікативна складова компетенції (способи передачі інформації і залучен-ня ресурсів інших людей для досягнен-ня своїх цілей). [1]. Під професійною компетентністю педаго-га розуміють особистісні можливості вчителя або викладача, які дозволяють йому самос-тійно й ефективно реалізовувати цілі та за-вдання педагогічного процесу. Для цього по-трібно знати педагогічну теорію, вміти засто-совувати її в практичній діяльності. Педагогі-чна компетентність викладача – це єдність його теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності. Сучасні наукові дослідження з проблем підготовки майбутнього викладача в магіст-ратурі майже одностайно вирішальну роль у ній відводять компетентнісному підходу, визначаючи його провідним у підготовці ма-гістрантів у контексті вимог Болонського процесу. Так, Г. Дейвіс у дослідженні «Огляд магістерських ступенів у Європі» (2009) наго-лошує, що ступінь магістра буде відігравати вирішальну роль у суспільстві знань, оскіль-ки він забезпечує набуття компетентності, на якій базується подальша дослідницька робо-та в докторантурі [6]. На сучасному етапі модернізації вітчиз-няної вищої педагогічної освіти все більшого поширення набувають європейські підходи та концепції щодо визначення та структури компетентностей. Як зазначає І. Драч, на від-міну від знаннєвоорієнованого підходу, який довгий час панував у вищій освіті і робив на-голос на формуванні у студентів міцних сис-тематизованих знань, компетентнісний під-хід зміщує акцент у підготовці фахівців на формування здатності до активної діяльнос-ті, творчої професійної праці. Не тільки засво-єння знань, а й оволодіння процесом та засо-бами діяльності стає важливим компонентом розвитку особистості студента у ході навчан-ня. Первинною і системоутворюючою стає не процесуальна (навчально-викладацько-оцінювальна) складова, що разом з тим не принижує її важливості, а результативна, ви-ражена в термінах компетентностей [2].  Так, концепція компетентностей у проек-

ті Тюнінг «Освіта» розглядає компетентно-
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сті як динамічне поєднання природних влас-тивостей людини, що разом із набутими знаннями, уміннями й навичками роблять можливим компетентне виконання певної функції або професійного завдання [8].  За видами компетентності поділяють на 
загальні компетентності (generic compet-e, transefarbe skills) та спеціальні (фахові) компетентності (subject, specific competences-). Загальні компетентності дуже важливі, – вони мають універсальний характер, не при-в’язаний до якоїсь предметної галузі. Це, на-приклад, здатність до навчання, креатив-ність, володіння іноземними мовами, базови-ми інформаційними технологіями тощо. Важ-ливо, щоб загальні компетентності були гар-монійно поєднані із спеціальними компетен-тностями, при розробленні освітніх програм їх розвиток має бути обов’язково запланова-ний. Спеціальні (фахові) компетентності за-лежать від предметної галузі, саме вони ви-значають профіль освітньої програми та ква-ліфікацію випускника і роблять кожну освіт-ню програму професійно-орієнтованою. Проект Тюнінг класифікує загальні ком-
петентності за трьома категоріями: 

1. Інструментальні (когнітивні, методоло-гічні, технологічні та лінгвістичні здатності); 
2. Міжособистісні (навички спілкування, соціальна взаємодія та співпраця);  
3. Cистемні (поєднання розуміння, сприйнятливості та знань, здатність плану-вання змін для удосконалення систем, розро-блення повних систем). Щодо спеціальних (фахових) компетен-

тностей, то для освітньої галузі в проекті Tuning «Освіта» розроблено перелік узагаль-нених для всіх педагогічних працівників ком-петентностей, які орієнтовані на ефективну реалізацію своєї професійно-педагогічної дія-льності за будь-яким фаховим спрямуванням, так звані – метакомпетентності, до яких вхо-дять 12 загальних та 8 фахових метакомпете-нтностей. В Педагогічній Конституції Європи [4] виділені 7 основних компетентностей, якими має володіти вчитель XXI століття:  1) комунікативна компетентність (зокрема, сучасний учитель має вільно воло-діти кількома європейськими мовами);  

2) компетентність самоідентичності;  3) компетентність справедливості;  4) лідерська компетентність;  5) дослідницько-аналітична компетент-ність; 6) здатність навчатися протягом життя;  7) емпатія – здатність розуміти пережи-вання учня чи студента та співпереживати в процесі спілкування. Вміння забезпечити навчальне середови-ще, яке сприяє благополуччю кожної дитини і формує її багатий духовний світ визначено найважливішою компетентністю педагога XXI століття. Загальні та спеціальні компетентності, як правило, не можуть бути цілком сформовані однією дисципліною або практикою, набуття студентам компетентностей є циклічним ін-тегративним процесом, в якому окрім змісту освіти дуже важливі також форми і техноло-гії навчання і викладання. Своєрідними індикаторами рівня оволо-діння студентами компетентностями є ре-зультати навчання. Отже, професійно-педагогічна компетент-ність викладача виступає важливою переду-мовою якості освіти. Вона розуміється науков-цями як досконале, творче виконання педаго-гом своїх професійних функцій, результатом чого є створення оптимальних психолого-педагогічних умов для становлення особисто-сті фахівця, забезпечення високого рівня його професійного і морально-духовного розвитку. Педагогічна компетентність та майстер-ність як її прояв ґрунтується на високому фахо-вому рівні педагога, його загальній культурі та педагогічному досвіді. Розглядається як вияв власного «Я» у професії, як самореалізація осо-бистості викладача в педагогічній діяльності, тому визначається як вища, творча його актив-ність, що передбачає доцільне використання методів і засобів педагогічного взаємовпливу в кожній ситуації навчання та виховання. Основою становлення професійно-педагогічної компетентності є професійні знання, які являють собою знання предмету викладання, його методики, педагогіки та психології і оцінюються рівнем узагальненос-ті всіх складових знань, глибиною засвоєння, вмінням використовувати їх на практиці. 
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Елементи професійної компетентності викладача на рівні педагогічної майстерності дають змогу з'ясувати системність цього яви-ща в педагогічній діяльності. Високий рівень майстерності надає нової якості всій роботі педагога: формується професійна позиція, що акумулює в собі вищі рівні спрямованості, знань і готовності до дії; розвинуті знання стають інструментом для самоаналізу і вияву резервів саморуху; високий рівень здібнос-тей стимулює саморозкриття особистості, а вдосконалення педагогічної техніки – пошук результату, адекватного задумові. Аналіз вітчизняного педагогічного досві-ду доводить, що професійно-педагогічна ком-петентність та майстерність педагога немож-лива без елементів творчості, новизни, які поєднуються з необхідними знаннями та вміннями, усвідомленням власної творчої індивідуальності. 

Можна визначити загальні особливості професійної діяльності й особистості педаго-га, необхідні для формування його як компе-тентного фахівця, а згодом – майстра:  
– наявність гуманістичної спрямованості особистості;  
– психолого-педагогічна культура;  
– потреба і здатність в особистісно-професійному зростанні;  
– високий творчий потенціал;  
– уміння розв’язувати професійні завдан-ня на компетентнісній основі.  Таким чином, професійно-педагогічна ком-петентність викладача вищої школи виступає водночас як результат реалізації глибокого засвоєння ним професійних та психолого-педагогічних знань, оволодіння сучасними освітніми технологіями та педагогічною техні-кою, і як вияв його моральної та інтелектуаль-ної культури, його бажання та спроможності бачити в особі студента свого помічника, коле-гу, суб’єкта навчально-пізнавальної діяльності.  
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Середа И. В. Профессионально-педагогическая компетентность преподавателя ВУЗа 
В статье осуществлён анализ категории профессионально-педагогическая компетентность 

преподавателя высшего учебного заведения. Выявлено сущность компетентностного подхода в 
подготовке будущего преподавателя. Выделен комплекс ключевых, общих и специальных компе-
тенций на основе изучения современных педагогических источников. Определены пути формирова-
ния профессионально-педагогической компетентности преподавателя как важной предпосылки 
качества образования. 

Ключевые  слова :  профессионально-педагогическая компетентность, преподаватель ВУЗа, 
компетентностный подход, комплекс компетенций, пути формирования профессионально-
педагогической компетентности преподавателя.  

 
Sereda I. Professional and pedagogical competence of the teacher of high school 
The article analyzes the category of professional and pedagogical competence of a teacher at a higher 

educational institution. The essence of the competence approach in the preparation of the future teacher 
has been revealed. A set of key, general and special competencies is singled out on the basis of the study of 
modern pedagogical sources. The ways of forming the teacher's professional-pedagogical competence as an 
important prerequisite for the quality of education are determined. 

Modern educational space requires the organization and provision of competence-oriented education. It 
is the vocational and pedagogical competence of the teacher or the teacher serves as an effective tool per-
sonally oriented professional training. 

Common to all scientists in defining competence is understanding of it as the integral ability (or readi-
ness) of an individual to solve a variety of problems that manifests itself in the combination of knowledge, 
skills and skills necessary to solve a particular task. The structure of competence includes such basic ele-
ments as: knowledge, experience, professional culture and personal qualities of a specialist. In the system of 
pedagogical competences there are basic, or key, as well as general and special, which are formed in the 
process of vocational and pedagogical and professional training in higher educational establishments. 

Thus, the vocational and pedagogical competence of a teacher of higher education acts simultaneously 
as a result of realization of deep mastering of his professional and psychological and pedagogical knowl-
edge, mastering modern educational technologies and pedagogical techniques, and as a manifestation of his 
moral and intellectual culture, his desire and ability to see in the person of the student his assistant, col-
league, subject of educational and cognitive activity. 

Keywords:  professional-pedagogical competence, university teacher, competence approach, complex 
of competencies, ways of forming the teacher's professional-pedagogical competence. Стаття надійшла до редколегії 01.09.2017 
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ПРОЦЕСІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАННІ  
МАТЕМАТИКИ 

 
Дані нейрофізіології та вікової психології підтверджують доцільність використання у процесі 

навчання математики першокласників спеціально розроблених, багатофункціональних матема-
тичних матеріалів, створених на базі математичних матеріалів Марії Монтессорі. З метою реа-
лізації внутрішньо предметної інтеграції, математичні матеріали розроблено таким чином, щоб 
в результаті деяких трансформацій, їх можна було використовувати на уроках математики про-
тягом всього навчального року. Передумовами роботи з математичними матеріалами 
«Арифметичними штангами», «Числами і кружечками» є сформованість в дітей до 6–7 років інва-
ріантності у перцептивній сфері, структурно-типологічних і координатних факторів у сфері про-
сторових уявлень, запам’ятовування і розпізнавання геометричних фігур типу дорослого; харак-
терне для 7–8-річних учнів образне мислення, основою якого є зорове сприймання, а засобом – образ. 
Робота з математичними матеріалами розвиває сенсорику, яка важлива для розвитку мозку, вдо-
сконалює рухи дитини, тренує зорову пам'ять і просторове сприйняття. 

Ключові  слова :  молодші школярі, вікові особливості, пізнавальні процеси, навчання матема-
тики, методика навчання математики, початкова школа. 2017–2018 навчальний рік для українсь-кої початкової школи є особливим, оскільки розпочалося пілотування нового Стандарту початкової загальної освіти, і у цьому процесі беруть участь перші класи 100 шкіл нашої країни. Пілотні школи мають можливість обирати варіант упровадження нового Стан-дарту – чи то повністю інтегроване навчання (І варіант, група Р. Шияна, м. Львів), чи то предметне навчання грамоти, математики та інших навчальних предметів, плюс інтегрова-ний курс «Я досліджую світ» (ІІ варіант,  НАПН України за підтримки видавництва «Ранок»). Але, не зважаючи на обраний варі-ант, навчання у пілотних класах має відбува-тися із врахуванням вікових та індивідуаль-них особливостей молодших школярів, що є одним із засадничих принципів Нової україн-ської школи.  Сучасний молодший школяр – представ-ник цифрового покоління, покоління Z. Хара-ктеризуючи його, науковці зазначають, що ці діти «народилися із гаджетом у руках», вони 

з малечку орієнтуються у меню мобільних телефонів, планшетів, користуються Інтерне-том для пошуку мультфільмів чи іншої, ціка-вої для них інформації. Вони на підсвідомому рівні вміють шукати інформацію, швидше її сприймають, швидко переключаються з одні-єї інформації на іншу. Тому, дорослі поклада-ють на це покоління великі надії, форсують їх ранній розвиток, намагаючись встигнути із навчанням читання, письма й лічбі до 4-х ро-ків, коли ніби то «вікно можливостей» закри-вається. Між тим, директор Інституту вікової фізіології РАН, академік М. Безруких заува-жує, що функціональні можливості навчання і розвиток дитини з віком лише розширю-ються, у 3–4 роки нічого не закінчується і вік-но розвитку не закривається! Зміни мозку не припиняються на протязі всього життя лю-дини, доки мозок одержує нову, складну і не-стандартну задачу, яка утворює нові нейрон-ні зв’язки (Т. Чернігівська). У результаті аналізу популяційних дослі-джень молодших школярів, М. Безруких  
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спростовує міф про більш високий інтелект сучасних дітей, наголошує на тому, що біль-ше половини дітей, що приходять до школи, психологічно не готові до навчання у школі, що викликає стрес адаптації. Сучасне поко-ління дуже неоднорідне, розбіг фізичного і індивідуального віку дитини може сягати двох років. Спостереження за сучасними діть-ми свідчить, що одні діти вже у 3 рочки добре розрізняють кольори, геометричні фігури, лічать до 10 в прямому і звортньому порядку, навіть й іноземною мовою, знають окремі букви, й можливо, складають їх у склади, ма-ють гарно розвинену мову, але є й такі діти, які в цьому віці лише починають говорити. Але, всі вони гарно оперують з гаджетами, навмання знаходячи в них такі функції, на розуміння і використання яких дорослі ви-трачають певний час, інтуїтивно знаходячи в Інтернеті потрібну сторінку. Але, ця особливість покоління Z створює можливості до того, що спілкування з батька-ми замінюється переглядом мультфільмів, слуханням аудіо книги. За даними М. Безру-ких, 60% дітей приходять до школи з дуже малим словниковим запасом, близько 600 слів, серед яких переважно дієслова, а за нор-мою він має містити близько 5000 слів. Низь-кий словниковий запас гарантує труднощі письма та читання, проблеми функціональної грамотності, у тому числі й математичної [2].  Психологи зазначають, що мислення су-часної людини переважно набуло ознак клі-пового мислення, яке виявляється у сприй-нятті інформації короткими яскравими урив-ками, без намагань аналізувати інформацію та встановлювати логічні зв’язки окремих її частин [4], навіть, знайдений у мережі текст, людина читає не у повному обсязі, а «по діа-гоналі», звертаючи увагу лише на окремі час-тини сторінки. Звичайно, що кліпове мислен-ня, з одного боку дозволяє швидко переклю-чатися з однієї інформації на іншу, запобігає перевтомі, а іншого боку – не формуються навички аналізу. 
Метою статті є обґрунтування з мож-ливостей навчання математики першоклас-ників, із врахуванням вікових особливостей дозрівання пізнавальних процесів у дітей 6–7 річного віку, і презентація їх реалізації у на-

вчально-методичному комплекті «Матема-тика» (автори С. Скворцова, О. Онопрієнко), за ІІ варіантом пілотування Стандарту. Вікові особливості перебігу пізнавальних процесів визначаються розвитком комплексу певних мозкових утворень для їх забезпечен-ня. А з іншого боку, для постійного нарощу-вання зрілості і сили того чи іншого психоло-гічного фактору має бути потреба з боку зов-нішнього світу. Якщо такої потреби нема, то відбувається гальмування психогенезу, що викликає й функціональні деформації на рів-ні мозку [5]. Головна робота мозку – це на-вчання; мозок не вміє не вчитися, він погли-нає інформацію весь час. Будь-яке навчання, будь-яка робота, яка виконується мозком і є складною для нього, стимулює розвиток, але якість та ефективність розвитку мозку зале-жить від рівня змісту навчання [7]. Вчителі, автори шкільних підручників та програм ма-ють розуміти, що мозок розвивається за до-помогою опрацювання інтелектуальної інфо-рмації за допомогою будь-яких джерел.  Для нашого дослідження визначальною є теза Т. Чернігівської про те, що людина може народитися з найкращим мозком, але вона має одержати гарну освіту, щоб використову-вати всі його можливості. Отже, методика навчання учнів 6-річного віку має не лише враховувати вікові особливості даної катего-рії дітей, а й створювати умови для розвитку психічних процесів, навчання має вести за собою розвиток – відбуватися у зоні найбли-жчого розвитку дитини (Л. Виготський). Як зазначає Т. Чернігівська, певна діяльність змінює мозок, але мозок має займатися важ-кою роботою, що ще раз підтверджує теорію Л. Виготського.  З метою обґрунтування методики на-вчання математики, яка враховує вікові особ-ливості молодших школярів, звернемось до даних вікової фізіології та вікової психології з проблеми розвитку пізнавальних процесів у дітей 6–7-річного віку. На початку шкільного навчання в дитини вже сформовані тактиль-ні та соматогностичні функції, різні види пре-дметного зорового гнозису перестають ви-кликати в неї труднощі [5]. За даними М. Без-руких у шестирічних дітей відбуваються змі-ни в організації системи сприймання, а саме, 
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створюються умови для поглибленого сприй-мання предметів, оперування великою кіль-кістю ознак. А. Семенович зазначає, що деяку затримку у поясненнях побаченого, пов’яза-но не з первинним дефіцитом зорового сприймання, а з повільним добором слів. Ав-тор зазначає, що до 6–7 років діти демонстру-ють утруднення при сприйманні та інтерпре-тації сюжетних, особливо серійних, картин. Вважаємо, що цю тезу треба взяти до уваги тим методистам, авторам підручників, учите-лям, які вважають, що подання навчальної інформації у вигляді коміксу, є сучасним на-вчальним посібником для учнів.  Спрямованість уваги дитини зосереджена не лише на стимулах, що безпосередньо при-вабливі їй, але й на більш абстрактних, відлу-чених характеристиках середовища, його ін-формаційному компоненті [1]. Але, досліджен-ня вікової зрілості уваги, проведене під керів-ництвом М. Безруких виявляє, що у 5–6-річних дітей переважає вибіркова увага (дитина в да-ну мить може дивитись у певне місце, а не по-ряд), і це треба розуміти вчителю, автору під-ручника, методисту при складанні інструкції до виконання певних завдань.  В учнів 1–3-х класів спостерігаються про-блеми із саморегуляцією, дитина погано ще курує власними вольовими зусиллями, оскі-льки для цього мають сформуватися фронта-льні зони кори мозку, які формуються до 9–10 років. Особливості пізнавальної діяльності визначаються специфікою мозкової організа-ції уваги; в учнів 7–8 років переважає недові-льна увага, але і недовільна і довільна увага ще мають риси незрілості, а вже с 9–10 років недовільна увага організовується по типу дорослого. До 7–8 років довільна діяльність, яка організовується за допомогою уваги лег-ко виштовхується заняттями, які безпосеред-ньо цікавлять дитину, що створює умови ви-біркового залучення структур мозку у розв’я-занні конкретної, специфічної задачі, що тим самим визначає успішність діяльності [1]. При побудові методики навчання математи-ки, при розробці навчальних завдань, наоч-них посібників, роздаткових матеріалів треба враховувати цю особливість молодших шко-лярів, шляхом розгортання математичних завдань в оболонці цікавих, ігрових сюжетів, 

розроблення сюжетів математичних задач на підставі ситуацій, які цікавлять дитину, ство-рення гарного, яскравого оформлення дидак-тичних матеріалів, які викликають в дитини позитивні емоції. Серед сучасних дітей достатньо багато дітей з дислексією та дисграфією. Але, як за-значає Т. Чернігівска, їх кількість не збільши-лася, вони були й раніше, але про них не гово-рили, бо не знали такого діагнозу. Треба за-значити, що результати популяційних дослі-джень 6–7-річних дітей, проведені М. Безруких, в яких взяли участь 50000 рес-пондентів, свідчать про те, що кількість учнів з несформованістю процесів регуляції діяль-ності, уваги, сприймання та інших когнітив-них функцій близька до значень, які були одержано у дослідженнях 15–20 років тому. У сфері просторових уявлень до 6–7 років формуються структурно-типологічні і коор-динатні фактори, у той час як метричні уяв-лення і стратегія оптико-конструктивної дія-льності формується лише до 8–9 років відпо-відно [8]. Тому вчитель 1-го класу у навчанні математики має спиратися на ці досягнення даного віку і пропонувати учням практичні завдання на розміщення предметів на пло-щині, на коментування розміщення об’єктів на малюнку тощо. Водночас, враховуючи те, що навчання має бути у зоні найближчого розвитку дитини, пропонувати учням, на практичному рівні досліджувати метричні відношення предметів, пропонувати конс-труювання фігур з окремих частин, по типу «Танграму». Формування механізмів селективної ува-ги відбувається до 6–8 років; саме селектив-на увага забезпечує аналіз інформації, визна-чення ознак, без яких неможливі такі види діяльності як письмо і читання. Морфофунк-ціональне дозрівання кори і глибинних стру-ктур мозку, яке відбувається в період від 3 до 6 років, є важливою умовою розвитку пізна-вальної діяльності дошкільнят. Між тим, сис-тема опрацювання інформації у 6–7 річних дітей ще незріла, і до початку навчання у школі її можливості досить обмежені. Водно-час, запам’ятовування і розпізнавання геоме-тричних фігур у цьому віці здійснюється по типу дорослого, а ідентифікація і відмінність 
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букв і цифр являє для дитини труднощі, саме на цю особливість вчитель 1-го класу має спиратися під час організації уроків матема-тики, пропонуючи учням завдання, що перед-бачають роботу з геометричними фігурами. Це можуть бути практичні вправи з геомет-ричними фігурами, продовження послідовно-стей геометричних фігур, які змінюються за однією ознакою, це можуть бути геометричні диктанти тощо. Так, американський редактор Майкл Гар-ріс у книзі «З усіма та ні з ким» стверджує, що завдяки нейропластичності людський мозок набув надмірної здатності до засвоєння вір-туальної цифрової інформації, що лишає да-леко позаду будь-яку фізичну реальність. Але, як свідчить практика роботи з молодши-ми школярами, знайшовши інформацію для навчальних проектів, вони не здатні її про-аналізувати й класифікувати, що не сприяє якісному розумінню та запам’ятовуванню інформації, і таким чином, інформація не стає особистим надбанням дитини, не стає її знан-ням. Крім того, можливість одержати інфор-мацію миттєво, підключившись лише до ме-режі, створює передумови погіршення пам’я-ті сучасних людей [7], оскільки запам’ятову-вати інформацію немає потреби – «Google знає все!».  Обсяг як зорової, так і слухомовленнєвої пам’яті є достатнім вже у 5-ти річних дітей; до 6 років сягає зрілості фактор міцності збері-гання, а до 7–8 років сягає оптимального ста-тусу вибірковість мнемічної діяльності [5]. Ще однією особливістю покоління Z є те, що вони візуали, вони краще розуміють та сприймають образні, емоційні картини. (А. Черногоров, Р. Савченко). Це, нібито, вхо-дить у протиріччя із звичайним підходом до-рослих людей, які вважають, що найголовні-шою є логіка у пізнанні дійсності.  Загальновідомо, що основним типом мис-лення молодшого школяра є наочно-образне мислення, яке пов’язано з його емоційною сферою. Але, виходячи з спростування теорії міжпівкульної асиметрії мозку, висновок А. Сиротюка про те, що переважання наочно-образного мислення дитини передбачає участь правої півкулі у навчанні можна пос-тавити під сумнів.  

Т. Чернігівська та М. Безруких зазнача-ють, що на сучасному етапі розвитку нейрофі-зіології, теорія міжпівкульної асиметрії мозку людини в умовах нормального розвитку, ви-знана помилковою. Вченими встановлено, що у будь-яких процесах бере участь весь мозок людини. М. Безруких зауважує, що не існує жодного виду діяльності, який регулюється лише однією півкулею мозку. Тому стверджу-вати, що за творчість та інтуїцію відповідає права півкуля, а за логіку – ліва, не є правомір-ним. Особливо у віці 6–7 років, завдяки нейро-пластичності, в усіх розумових процесах бере участь весь мозок дитини (М. Безруких, Т. Чернігівська). Так, формально є зони мозку, які відповідають за певні функції, але при ви-конанні якоїсь задачі у мозку не активізуєть-ся певна ділянка – мозок завжди працює весь (Т. Чернігівська); будь-які складні когнітивні функції – це робота всього мозку (М. Безру-ких). Не існує ані лівопівкульних, ані правопі-вкульних дітей (М. Безруких) .  Виходячи з цього, досить поширена теза про те, що шкільні методики навчання трену-ють і розвивають головним чином ліву півку-лю, не має підстав. І стурбованість фахівців з нейропедагогіки професорів Трауготта та Хризмана, щодо того, що треба застерегти школу від лівопівкульного навчання, що це не навчає дітей діяти в реальних ситуаціях, та щодо того, що правопівкульники є генера-торами ідей, викликає сумніви. Як і інші пси-хічні процеси, просторові уявлення актуалі-зуються завдяки тісній міжпівкульній взає-модії, в якій ліва і права півкулі вносять спе-цифічний внесок [5]. Властивість дитячого розуму сприймати все конкретно, буквально, не сформованість уміння піднятися над ситуацією і зрозуміти її загальний, абстрактний зміст – одна з основ-них особливостей дитячого мислення. Ця особливість найбільш яскраво виявляється під час навчання такого абстрактного шкіль-ного предмету як математика [6]. Крім того враховуючи, що розвиток морфологічної структури і вдосконалення структурно-функціональної організації мозку, який за-безпечує вдосконалення всіх когнітивних процесів і розширює можливості пізнаваль-ної діяльності та навчання відбувається у віці 
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від 5–6 до 9–10 років [2], то особливо гостро стоїть проблема створення методики навчан-ня учнів математики, яка враховує вікові осо-бливості учнів, створюючи тим самим, перед-умови не лише для формування математич-ної і ключових компетентностей, а й для роз-витку мозку дитини. Таким чином, у розробці методики на-
вчання математики учнів початкової школи 
ми спиралися на наступні тези: 1) про важли-вість сенсорики для розвитку мозку (Т. Чер-нігівська); 2) про формування інваріантності у перцептивній сфері до 6 років (М. Безру-ких), про формування до 6–7 років структур-но-типологічних і координатних факторів у сфері просторових уявлень(А. Семенович);  3) про здійснення по типу дорослого запам’я-товування і розпізнавання геометричних фі-гур у 6–7 років (М. Безруких, А. Семенович); 4) про вдосконалення рухів дитини, трену-вання зорової пам'яті і просторового сприй-няття у процесі роботи з геометричним мате-ріалом (М. Безруких, В. Сонькин, Д. Фарбер) 5) про характерне для 7–8-річних учнів обра-зне мислення, основою якого є зорове сприй-мання, а засобом – образ.  Виходячи з цього, однією зі складових методики навчання математики в початковій школі має бути методика роботи з математи-чними матеріалами – наочними посібниками, за допомогою яких учень досліджує кількісні відношення та форми об’єктів оточуючого світу. За основу нами взято математичні ма-теріали, які запропоновані М. Монтессорі – «Арифметичні штанги» та «Числа і кружеч-ки». Але ці матеріали ми вдосконалили і зро-били їх багатофункціональними.  Так, в нашому варіанті «Арифметичні штанги» спочатку являють собою білі смуж-ки різної довжини. За допомогою цього мате-ріалу учні досліджують порівняння за довжи-ною, відношення «бути довшим» або «бути коротшим», виконують серіацію по довжині, викладаючи смужки на парту від найкорот-шої до найдовшої смужки. На наступному етапі білі смужки перетворюються самими учнями на арифметичні штанги – на білу сму-жку діти наліплюють сині та червоні смужки однакової довжини, і у такий спосіб, нібито набирають арифметичну штангу.  

Арифметичні штанги діти викладають на парті по довжині – від найкоротшої до найдо-вшої; перелічують кількість кольорових сму-жок і позначають її карткою з відповідним числом; таким чином відбувається серіація арифметичних штанг не лише по довжині, а й за збільшенням кількості кольорових смужок. Учні наочно бачать кількісні відношення між числами: кожне наступне число більше на 1 за попереднє, тому що кожна наступна штанга містить на одну кольорову смужку більше. Орієнтуючись на викладені на парті по дов-жині арифметичні штанги, учні називають числа у порядку зростання або у порядку спа-дання, торкаючись відповідної штанги. Вико-нують обернене завдання: учитель вимагає показати штангу, якій відповідає певне число. На наступному етапі завдання ускладняють-ся, й учням пропонується змішати штанги, а потім знайти ту, що відповідає певному числу. Відтепер, ці смужки відрізняються одна від одної не лише за довжиною, а й за різною кількістю кольорових смужок, що надає мож-ливість школярам дослідити кількісні відно-шення, і встановити, що на довшій смужці укладається більша кількість кольорових смужок, встановити різницеве відношення між числами. Так, вчитель пропонує учням дібрати штанги відповідно двом певним чис-лам. Прикласти одну до одної у такий спосіб, щоб їх початки співпали і утворилися пари із синіх і червоних смужок; встановити яка штанга довша, а яка коротша, пояснити свою думку, продемонструвати смужки довшої штанги, які лишились без пари, і зробити ви-сновок про те яке число більше, а яке менше, на скільки більше, на скільки менше? Наступним кроком може бути засвоєння суті арифметичних дій додавання та відні-мання шляхом приєднання двох штанг одна до одної та демонстрації одержаної штанги, або від’єднання з одержаної штанги її части-ни і демонстрації решти, з наступним  складанням рівності. Засобом аналогічних практичних вправ учні досліджують також й взаємозв’язок арифметичних дій додавання і віднімання, й переставний закон додавання. Також подібні завдання можуть бути засобом унаочнення схематичної інтерпретації ариф-метичних дій додавання та віднімання.  
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Арифметичні штанги допоможуть дитині зрозуміти процес порівняння смужок за дов-жиною шляхом вибору певної мірки та порів-няння чисел, одержаних в результаті підраху-нку кількості мірок, що вміщуються на дов-жині кожної смужки. Так, мотивується вве-дення одиниці вимірювання довжини – 1 сан-тиметр, й вимірювання довжин відрізків спо-собом укладання моделей сантиметру. Арифметичні штанги можуть бути засо-бом одержання чисел другого десятку, і на-віть, демонстрації отримання назв чисел дру-гого десятку: наприклад, накладаючи штангу «два» на штангу «десять», звертаючи увагу дітей на характер дії – два накладаємо на де-сять – два-на-дцять, вводимо назви чисел другого десятку, звертаючи увагу на другу частину слова. Також, за допомогою арифме-тичних штанг, учні можуть дослідити дода-вання та віднімання на підставі нумерації чисел другого десятку.  «Арифметичні штанги» є матеріалом за допомогою якого дитина пізнає світ матема-тичних відношень і понять, занурюючись у доступні їй навчальні дослідження, результа-том яких є відкриття математичних залежно-стей. Нами розроблено методику викорис-тання на уроках математики цього математи-чного матеріалу під час навчання учнів на-ступних питань курсу математики 1-го класу: 1. Довший-коротший. Однакові за довжиною. Порівняння за довжиною. Серіація за довжи-ною. Напрямки руху: зверху-вниз, знизу-вверх; горизонтально. 2. Вищий-нижчий. Од-накові за висотою. Порівняння за висотою. Серіація за висотою. Напрямки руху: зліва-направо, справа-наліво; вертикально. 3. Шир-ший-вужчий. Однакові за шириною. Порів-няння за шириною. Зверху, знизу. Над, під.  4. Кількісна лічба. Утворення пар. Формуван-ня поняття «стільки ж». Послідовність чисел у натуральному ряді. Наступне і попереднє число. 5. Порядкова лічба. 6. Суть арифметич-них дій додавання та віднімання. 7. Додаван-ня та віднімання за числовим променем.  8. Схематична інтерпретація арифметичних дій додавання та віднімання. 9. Назви компо-нентів і результату арифметичної дії дода-вання. 10. Переставний закон додавання.  11. Сантиметр. Вимірювання довжин відріз-

ків. 12. Взаємозв’язок арифметичних дій до-давання та віднімання. 13. Порівняння спосо-бом утворення пар. Різницеве порівняння.  14. Одержання та назви чисел 11–20. 15. До-давання та віднімання чисел 11–20 не підста-ві десяткового складу числа. У розробці інструкцій по роботі з цим ма-теріалом враховано особливості саморегуля-ції, уваги, сприймання, мислення дітей 6–7-річного віку, описані вище. Ми також доопрацювали математичний матеріал М. Монтессорі «Числа і кружечки». У такому вигляді, як цей матеріал пропонують-ся в методиці М. Монтессорі, ми використову-ємо лише на першому етапі: діти викладають картки з числами по порядку, а нижче – п’ять рядків по 10 кружків, а в шостому рядку 5 кружків; наступним кроком учні мають під кожну картку підсунути відповідну кількість кружків. Спостерігаючи, одержані з кружків «фігури», школярі помічають, що певні з них закінчуються двома кружками, які утворю-ють пару, такі фігури відповідають парним числам, а є такі, в яких у нижньому рядку ли-ше один кружок, до якого немає пари – відпо-відні числа є непарними.  На цьому робота з даним матеріалом не припиняється, він трансформується у числові фігури: учні на картку, що розділена на дві рівні частини, наліплюють кружки, одержую-чи куртку «доміно». Отримані у такий спосіб картки доміно, використовуються під час ви-вчення чисел першого десятку – учні познача-ють загальну кількість кружків на картці кар-ткою з числом. Під час засвоєння суті арифме-тичної дії додавання – учні позначають кіль-кість кружків зліва та кількість кружків спра-ва картками з відповідними числами, далі об’єднують кружки зліва-направо або справа-наліво й записують відповідні вирази, демон-струють і встановлюють загальну кількість кружків й знаходять значення виразів. При засвоєнні суті арифметичної дії віднімання, учні визначають загальну кількість кружків на картці доміно, кількість кружків зліва та справа на картці, позначають їх відповідними числами, потім аркушем прикривають части-ну картки доміно, або справа, або зліва, скла-даючи відповідні вирази, далі демонструють решту і знаходять значення виразів. 
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Картки доміно є засобом пропедевтики і відкриття учнями переставного закону дода-вання: об’єднуючи кружки на картці зліва-направо або справа-наліво, учні складають відповідні вирази, визначаючи загальну кіль-кість кружків на картці, знаходять значення цих виразів й помічають, що результат один й той самий; не має значення в якому напря-мі ми об’єднуємо кружки – зліва-направо чи справа-наліво. Далі, познайомившись із на-звами компонентів та результату арифмети-чної дії додавання, прочитавши рівності, учні помічають, що від переставляння доданків значення суми не змінюється. Пропедевтика, а потім й відкриття учня-ми взаємозв’язку арифметичних дій додаван-ня і віднімання, також відбувається за допо-могою карток доміно: об’єднуючи кружки на картці доміно, учні складають рівність на до-давання, коментуючи її із зазначенням назв компонентів та результату. Прикриваючи аркушем кружки на одній частині картки, а потім й на другій, і демонструючи решту, учні складають рівності на віднімання, помічаю-чи, що якщо від суми двох доданків відняти один доданок, то залишиться інший доданок. Потреба у багатофункціональності мате-матичних матеріалів викликана тим, щоб зменшити кількість матеріалів для практич-ної роботи учнів, для того, щоб учень міг, по-бачивши практичні перетворення матеріалу, усвідомити ще й їх математичний зміст. Бага-тофункціональні математичні матеріали є засобом внутрішньо предметної інтеграції, оскільки поєднують окремі теми курсу мате-матики навколо одного засобу навчання – або «Арифметичних штанг», або «Чисел та кружечків». Подані вище математичні матеріали є складовою частиною навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас» (С. Скворцова, О. Онопрієнко) для пілотних шкіл, які беруть участь у апробації нового Стандарту початко-вої загальної освіти. Завдання, які передбача-ють роботу з поданими вище матеріалами вмі-щено у навчальні зошити, методика роботи над ними описана у розробках уроків для вчи-теля. Результати навчання наприкінці першого місяця експерименту свідчать ефективність їх упровадження у процес навчання математики.  

Оскільки бальне оцінювання не передба-чено у 1-му класі, то про ефективність їх ви-користання ми можемо судити по відгуках вчителів, по власних спостереженнях уроків математики та спостереженнях методистів, завучів. Можна констатувати, що працюючи з матеріалами, учні зосереджуються на пред-меті діяльності, виявляють цікавість у роботі з «Арифметичними штангами», «Числами і кружечками». За відгуками 10 вчителів, які працюють у пілотних класах, використання цих матеріалів дозволяє учням краще усвідо-мити сутність математичних залежностей і понять. Отже, навчання з використанням ма-тематичних матеріалів, яке враховує вікові особливості перебігу пізнавальних процесів молодших школярів, більш ефективне, ніж навчання з використанням традиційного ро-здаткового матеріалу. У результаті аналізу даних, накопичених дослідниками вікової психології та фізіології, про особливості перебігу пізнавальних про-цесів молодших школярів, в основу розробки методики навчання математики першоклас-ників покладено наступні тези: 1) про важли-вість сенсорики для розвитку мозку; 2) про формування інваріантності у перцептивній сфері до 6 років, про формування до 6–7 ро-ків структурно-типологічних і координатних факторів у сфері просторових уявлень; 3) про здійснення по типу дорослого запам’ятову-вання і розпізнавання геометричних фігур у 6–7 років; 4) про вдосконалення рухів дитини, тренування зорової пам'яті і просторового сприйняття у процесі роботи з геометричним матеріалом; 5) про характерне для 7–8-річних учнів образне мислення, основою якого є зоро-ве сприймання, а засобом – образ.  Виходячи з цього, однією зі складових методики навчання математики в початковій школі має бути методика роботи з математи-чними матеріалами – наочними посібниками, за допомогою яких учень досліджує кількісні відношення та форми об’єктів оточуючого світу. За основу нами взято математичні ма-теріали, які запропоновані М. Монтессорі – «Арифметичні штанги» та «Числа і кружеч-ки». При вдосконаленні цих матеріалів  ми виходили з того, що вони мають викорис-товуватись наскрізно, протягом всього  
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навчального року в 1-му класі і охоплювати велику кількість питань програми, створюю-чи можливість внутрішньо предметної інтег-рації за засобом навчання. Тому, розроблені матеріали є багатофункціональними, оскіль-ки передбачають можливість трансформації, виходячи із ускладнення змісту навчання.  Нами розроблено методику роботи з ци-ми матеріалами на кожному етапі опануван-ня першокласниками питань програми. Роз-

роблені матеріали та методика роботи над ними реалізована у навчально-методичному комплекті «Математика. 1 клас» С. Скворцо-вої, О. Онопрієнко. Результати експеримента-льної роботи із навчання першокласників математики з використанням розроблених математичних матеріалів, свідчать про їх ефективність для засвоєння першокласника-ми змісту навчання, визначеного чинною програмою. 
Список  використаних  джерел  1. Безруких М. М. Возрастная физиология: (Физиология развития ребенка): Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер. — М. : Издательский центр «Академия», 2003. — 416 с. 2. Безруких М. М. Дошкольник. Мифы и реалии развития / М. М. Безруких // Вестник практической психологи об-разования. — №4 (29). — 2011 — С. 16—20. 3. Безруких М. М. Ребенок идет в школу / М. М. Безруких, С. П. Єфремова — 3-е изд. — М. : Издательский центр «Академия», 1998. — 240 с. 4. Савченко Р. Кліпове мислення та школа: суміщаючи несумісне / Р. Савченко. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://osvita.ua/school/57359/. 5. Семенович А. В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском воздасте / А. В. Семенович. — М. : ACADEMA, 2002 — 159 с. 6. Сиротюк А. Л. Обучение детей с учетом психофизиологии: Практическое руководство для учителей и родите-лей / А. Л. Сиротюк. — М. : ТЦ Сфера, 2001. — 128 с. 7. Черниговская Т. В. Как научить мозг учиться / Т. В. Черниговская. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http-s://deti.mail.ru/teenager/7-mudryh-sovetov-kotorye-pomogut-vam-nauchit-reben/. 8. Черногоров А. Годное образование: как научить поколение Z думать и одти к успіху / А. Черногоров. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.forbes.ru/tehnologii/349855-godnoe-obrazovanie-kak-nauchit-pokolenie-z-dumat-i-idti-k-uspehu. 

References 1. Bezrukikh, М. М., Sonkin V. D., Farber D. A. (2003). Vozrasnaya fiziologiya: (Fiziologiya razvitiya rebyonka) [Age physio-logy: (Physiology of child development)]. Textbook manual for students of pedagogical universities. Moscow: Publishing Center «Academy», 416 [in Russian]. 2. Bezrukikh, М. М. (2011). Doshkolnik. Mify i realii razvitiya [Preschooler. Myths and realities of the development]. Mess-enger of the practical psychologists of education № 4 (29), 16—20. [in Russian]. 3. Bezrukikh, М. М. & Efremova S. P. (1998). Rebyonok idet v shkolu [A child goes to school]. Third edition. Moscow: Publis-hing Center “Academy”, 240 [in Russian]. 4. Savchenko, R. Klipove myslennia ta shkola: sumishchaiuchy nesumisne [Clip thinking and school: combining incomp-atible]. Retrieved from http://osvita.ua/school/57359/ [in Ukrainian]. 5. Semenovich, А. V. (2002). Neyropsikhologicheskaya diagnostika i korektsiya v detskom vozraste [Neuropsychological diagnostics and correction at children’s age]. Мoscow: ACADEMIYA, 159 [in Russian]. 6. Sirotyuk, A. (2001). Obucheniye detey s uchetom psikhofiziologii [Training children taking into account their psycho-physiology]. Practical guidance for teachers and parents. Moscow: SC Sfera, 128 [in Russian]. 7. Chernigovskaya Т. V. Kak naychit mozg ychitsa [How to teach the brain to study]. Retrieved from https://deti.mail.ru/teenager/7-mudryh-sovetov-kotorye-pomogut-vam-nauchit-reben/ [in Russian]. 8. Chernogorov, A. Godnoye obrazovaniye: kak nauchit pokoleniye Z dumat i idti k uspekhu [Suitable education: how to teach Z-generation to think and go to success]. Retrieved from http://www.forbes.ru/tehnologii/349855-godnoe-obrazovanie-kak-nauchit-pokolenie-z-dumat-i-idti-k-uspehu [in Russian]. 
 

Скворцова С. Учет возрастных особенностей когнитивных процессов младших школьни-
ков при обучении математике 

Данные нейрофизиологии и возрастной психологии детей младшего школьного возраста под-
тверждают необходимость конструирования методики обучения математике в 1-ом классе с ис-
пользованием специально разработанных многофункциональных математических материалов. 
Предлагаемые математические материалы созданы на базе математических материалов Марии 
Монтессори – «Арифметических штанг» и «Чисел и кружочков». Однако, с целью использования при 
изучении достаточного большого количества тем курса математики 1-го класса, эти материалы 
предполагают различные трансформации. «Арифметические штанги» сначала представляют со-
бой белые полоски разной длины, и только позже, путем наклеивания на них разноцветных полосок, 
преобразуются в, собственно, арифметические штанги. Посредством этого материала дети ис-
следуют отношения «быть длиннее/короче», соотношения числа и количества полосок и наоборот, 
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отношения «быть больше/меньше», разностное отношение, суть арифметических действий  
сложения и вычитания, переместительный закон сложения, взаимосвязь сложения и вычитания, 
способ образования чисел второго десятка. Аналогично, «Числа и кружочки» также имеют много-
функциональный характер, трансформируясь, охватывают изучение большого количества вопро-
сов программы по математике.  

Ключевые  слова :  младшие школьники, возрастные особенности, познавательные процессы, 
обучение математике, методика обучения математике, начальная школа. 
 

Skvortsova S. Accounting the age features of primary school pupils’ cognitive processes in 
training mathematics 

As a result of the analysis of the data, accumulated by the researchers of age psychology and physiology 
about the peculiarities of cognitive processes of primary school children, the theoretical basis of the develop-
ment of the methods of teaching mathematics to first grade pupils have been singled out: 1) about the im-
portance of sensorics for brain development; 2) about the formation of invariance in the perceptual sphere 
up to 6 years, about the formation at 6–7-year-old children of structural and typological and coordinate 
factors in the sphere of spatial representations; 3) about the memorizing and recognition of geometric fig-
ures at 6–7-year-old children on the type of an adult; 4) about the improving of a child’s movements, train-
ing visual memory and spatial perception in the process of working with geometric material; 5) about the 
figurative thinking which is typical for 7–8-year-old pupils, the basis of which is visual perception, and the 
means of which is the image. On this basis it has been established that working with math materials should 
be one of the components of mathematic teaching methods in primary school, such as visual aids, by means 
of which a pupil investigates the quantitative relations and forms of objects of the world around. The mathe-
matical materials offered by M. Montessori, such as “Arithmetic bars” and “Numbers and circles”, are taken 
as a basis. These materials have been improved in order to use them throughout the school year during the 
1st grade and cover a large number of program questions. The developed materials are multifunctional, 
because they provide a possibility of transformation, based on the complication of the training content. The 
methods of working with these materials at each stage of mastering the program matters by first-graders 
have been presented. The developed materials and methods of working with them have been realized in an 
educational and methodical set “Mathematics. Grade 1” by S. Skvortsova and O. Onopriienko. The results of 
the experimental work on training the first graders of mathematics, using the specified mathematical mate-
rials, demonstrate the efficiency of assimilation by first graders of the content of training, determined by the 
current program. 

Key  words:  young pupils, age features, cognitive processes, content of mathematics studies, methods 
of studying mathematics, elementary school. Стаття надійшла до редколегії 01.09.2017 
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ  
КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ 

 У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  
У статті відмічена актуальність проблеми формування конкурентоспроможності майбутніх 

судноводіїв в процесі професійної підготовки в морських вішах України. На основі урахування специ-
фіки змісту освіти майбутніх судноводіїв була розроблена модель формування конкурентоздатно-
сті вказаних фахівців.  

Розглянута суть як процесу моделювання, так і моделі з філософською, психологічною, педаго-
гічною точок зору. Доведено, що модель дає можливість визначити залежності, які існують між 
елементами досліджуваного процесу, синтезувати і з'ясувати найбільш важливі сторони об'єкта 
аналізу, уявити характер його функціонування. 

Ключові  слова :  конкурентоздатність, майбутній судноводій, моделювання навчання, мо-
дель, професійна підготовка, елективний спецкурс.  Мета статті – обґрунтування структури моделі формування конкурентоздатності майбутніх судноводіїв у процесі професійної підготовки.  Основна глобалізаційна тенденція сучас-ної світової морської транспортної системи полягає в тому, що більшість усіх перевезень в світі здійснюється морським торгівельним флотом. Це актуалізує питання кадрового забезпечення флоту України високопрофе-сійними конкурентоздатними фахівцями. В умовах ринкової економіки проблема форму-вання конкурентоздатного морського кадро-вого потенціалу, здатного на високому про-фесійному рівні виконувати свої обов’язки, взяти на себе відповідальність в управлінні судном, реалізувати керівництво над екіпа-жем, сприяти продуктивності його діяльнос-ті, здійснювати безаварійну роботу та успіш-ну доставку вантажів у різні регіони світу, стає генеральною лінією системи підготовки курсантів українських морських вишів.  Висвітленню проблеми професійної під-готовки майбутніх судноводіїв присвячено праці В. Андрєєва, К. Греля, В. Гурьєва, Ю. Добровольського, В. Єфентьєва, Д. Корнєє-ва, М. Кулакової, М. Козак, І. Макашиної, 

І. Мойсеєнко, М. Рєпіна, М. Шишло та ін., про-те проблема формування конкурентоздатно-го судноводія залишається актуальною і не-достатньо дослідженою. Теоретичне дослідження процесу форму-вання конкурентоздатності майбутніх судно-водіїв у процесі професійної підготовки як аналізованої системи має базуватися на пев-ному абстрагуванні в поєднанні з емпірич-ним дослідженням. Тому було обрано метод моделювання, який характеризується відтво-ренням характеристик деякого об'єкта на іншому об’єкті, спеціально створеному для його вивчення. Цей другий об’єкт називаєть-ся моделлю [5, 223].  За ствердженням Ю. Бабанського, «моделювання допомагає систематизувати знання про явище чи процес, що вивчаються, показує шляхи їх більш цілісного опису, намі-чає більш повні зв'язки між компонентами, відкриває можливості для створення більш цілісних класифікацій ...» [1, 111]. З філософської точки зору, модель (от лат. мodulus) це міра, зразок, норма), в логіці і методології науки – аналог (схема, структура, знакова система) певного фрагмента природ-ної або соціальної реальності, породження 
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людської культури, концептуально-теоре-тичної освіти оригіналу моделі. Цей аналог служить для зберігання і розширення знання (інформаціі) про оригінал, конструювання оригіналу, перетворення або управління ім [6, 381]. В. Штофф визначає модель як «засіб відображення, відтворення тієї чи іншої час-тини дійсності з метою її більш глибокого пізнання» [8, 23].  Психологи інтерпретують модель, як «спрощений уявний або знаковий образ будь-якого об’єкта або системи об’єктів, що вико-ристовується в якості їх» заступника» і засо-ба оперування [5, 226].  Згідно позиції українських науковців пе-дагогічної сфери, модель (фр. modele – зра-зок) – це «уявна або матеріально-реалізована система, котра відображає або відтворює об’єкт дослідження (природний чи соціаль-ний) і здатна змінювати його так, що її ви-вчення дає нову інформацію стосовно цього об’єкта» [4, 515]. С. Гончаренко презентує моделі, як (фр. modele міра, меріло, зразок) – навчальні посі-бники, які є умовним образом (зображення, схема, опис тощо) якогось об’єкта (або систем об’єктів), який зберігає зовнішню схожість і пропорції частин, при певній схематизації й умовності засобів зображення» [3, 213].  Американський психолог А. Ребер трак-тує модель таким чином: «ідеал, стандарт, приклад встановлений як гідний імітації або копіювання» [2, 456]. Модель дає можливість визначити, які залежності існують між елементами дослі-джуваного процесу, синтезувати і з'ясувати найбільш важливі сторони об'єкта аналізу, уявити характер його функціонування. Під моделлю конкурентоздатності майбут-ніх судноводіїв у процесі професійної підготов-ки розуміємо схематичне зображення структу-ри, що містить мету досліджуваного феномена, етапи формування, його компоненти, критерії оцінки, сукупність педагогічних умов та засобів їх реалізації, очікуваний результат. Мета дослідно-експериментальної робо-ти полягала у формуванні конкурентоздатно-сті майбутніх судноводіїв у процесі професій-ної підготовки, що передбачала реалізацію визначених педагогічних умов, спрямованих 

на становлення складових конкурентоздат-ності (адаптивно-стимулювальної, когнітив-но-операційної, особистісно-самооцінної) за визначеними критеріями. Результатом упро-вадження зазначеної моделі є відповідність курсантів, майбутніх судноводіїв певному рівню сформованості конкурентоздатності у процесі професійної підготовки.  У дослідженні було виокремлено етапи реалізації запропонованої моделі формування досліджуваного конструкту, а саме: інформа-ційно-збагачувальний, практико-зорієнтов-ний, самостійно-діяльнісний.  Метою інформаційного-збагачувального етапу формувального експерименту було – ознайомлення курсантів із проблемою конку-рентоздатності судноводіїв, розкриття її сут-ності, значущості, пріоритетів, а також тих труднощів, з якими стикаються випускники-судноводії при працевлаштуванні у міжнарод-ні крюїнгові компанії, а також ставилось за-вдання актуалізувати емоційно-позитивне ставлення до оволодіння конкурентоздатніс-тю. При цьому в якості організаційних форм роботи використовувались елективний спец-курс «Основи конкурентоздатності майбутніх судноводіїв» в рамках педагогічної майстерні, лекції, семінари, дискусії, тренінги: адаптацій-ний, мотиваційний, тренінг-семінар та ін. Метою другого практико-зорієнтованого етапу формування конкурентоздатності було збагачення і розширення професійних знань, умінь та навичок щодо становлення конкурен-тоздатності курсантів. У цьому випадку було репрезентовано такі засоби, форми і методи, як-от: лекції, практичні заняття, робота з різ-номанітними тренажерами, вправи, рольові ігри, вирішення ситуацій щодо судноводіння та судноплавства, які були спрямовані на дося-гнення конкурентоздатності і наближені до майбутньої професійної діяльності судноводія. Самостійно-діяльнісний етап мав за мету стимулювання саморозвитку курсантів в на-прямку формування конкурентоздатності і був спрямований на виконання самостійної роботи майбутніх судноводіїв. На цьому етапі вони ви-конували психологічні тренінги, вправи з само-регуляції, самонавіювання, щодо саморозвитку професійних якостей, пріоритетних для конку-рентоздатного фахівця-судноводія.  
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Реалізація першої педагогічної умови – актуалізація мотиваційного потенціалу освіт-нього середовища морського вишу щодо фор-мування досліджуваного конструкту здійс-нювалась за допомогою елективного спецку-рсу «Основи конкурентоздатності майбутніх судноводіїв», який здійснювався в межах пе-дагогічної майстерні і включав як теоретич-ну, практичну частини, так і самостійну робо-ту. Означений спецкурс був спрямований на активізацію у курсантів потреби щодо оволо-діння конкурентоздатністю, усвідомлення її значущості в майбутній професійній діяльно-сті судноводія. А також здобуття курсантами, необхідних знань, вмінь, навичок, спрямова-них на формування досліджуваного конс-трукту. Крім того, ставилось завдання розви-тку особистісних якостей, необхідних для са-моактуалізації випускників морського вишів як конкурентоздатних фахівців у подальшій професійній діяльності в умовах світового ринку праці. Позитивно впливали на актуалі-зацію мотиваційно-потребнісної сфери кур-сантів організація та проведення зустрічей курсантів з українськими крюїнг-менедже-рами та досвідченими судноводіями: капіта-нами, їх помічниками, відомими професіона-лами у формі бесід, дискусій. Реалізація другої педагогічної умови – «цільове акцентування в змісті навчальних предметів на формування конкурентоздатно-сті курсантів як майбутніх судноводіїв» здій-снювалось під час вивчення англійської мо-ви, хімії, математики, психології та інших ди-сциплін. Тому при викладанні курсантам – судноводіям різних навчальних предметів, їх зміст було спрямовано на формування в них конкурентоздатності. Для цього, було органі-зовано семінар для викладачів морського ви-шу, де вони були ознайомлені з сутністю про-блеми «конкурентоздатність майбутніх суд-новодіїв», компонентною структурою означе-ного конструкту, з критеріями та рівнями сформованості феномена, з основними особи-стісними якостями, які необхідно розвинути курсантам для досягнення конкурентоздат-ності. При викладанні навчальних дисциплін викладачи доводили до курсантів, що тільки глибока обізнаність з різними предметами, що викладаються для судноводіїв, дає їм  

можливість бути в самостійній професійній діяльності конкурентоздатними, успішно  витримувати конкурс по працевлаштуванню в іноземні крюінгові компанії, ефективно працювати у подальшому, і мати кар’єрний ріст.  Реалізація третьої педагогічної умови формування конкурентоздатності майбутніх судноводіїв – «стимулювання професійного саморозвитку курсантів». Саморозвиток пе-редбачав велику і послідовну роботу з самоо-світи, накопичення бракуючих професійних знань щодо конкурентоздатності судноводія з опанування багатьма сучасними технологі-ями: формування упевненості у майбутньої самостійної успішної професійної діяльності, технологію з самопрезентації, використання різнопланових тренінгів з метою придбання необхідних професійних вмінь, навичок, а також особистісних якостей та інших необ-хідних складників конкурентоздатності май-бутнього моряка-судноводія. При цьому ми спирались на ствердження науковців, що психологічною основою освітніх проектів і програм з розвитку конкурентоздатної осо-бистості є принцип саморозвитку, який інтег-рує систему фундаментальних принципів ро-звитку особистості. Означені принципи були сформульовані представниками гуманістич-ної психології: Д. Дьюї, К. Роджерсом, Р. Мартенсом, А. Маслоу, Г. Олпортом; у куль-турно-історичній теорії – Л. Виготським, пси-хологічній теорії особистості і діяльності – О. Леонтьєвим і С. Рубінштейном, в теорії роз-витку особистості дитини – Л. Божовіч, В. Давидовим, Д. Ельконіним; наукових пра-цях Г. Костюка та ін. На тому ж наполягають науковці в сфері конкурентології (В. Андрєєв, Л. Мітіна та ін.), що тільки постійний профе-сійний саморозвиток особистості дає змогу майбутньому фахівцю бути конкурентоздат-ним у професійної діяльності. Тому сучасна парадигма освіти потребує від педагогів і тих, хто навчається, повсякденної кропіткої роботи з професійного саморозвитку.  Комплексна реалізація моделі й експери-ментальної методики дозволили досягти ре-зультату, який виявився у сформованості конкурентоздатності майбутніх судноводіїв у процесі професійної підготовки. 
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Смирнов С. В. Модель формирования конкурентоспособности будущих судоводителей в 
процессе профессиональной подготовки 

В статье отмечена актуальность проблемы формирования конкурентоспособности будущих 
судоводителей в процессе профессиональной подготовки в морских вузах Украины. На основе учета 
специфики содержания образования будущих судоводителей была разработана модель формирова-
ния конкурентоспособности указанных специалистов, представлены ее этапы, методы, техноло-
гии формирования. 

Ключевые  слова :  конкурентоспособность, будущий судоводитель, моделирование обучения, 
модель, профессиональная подготовка, элективный спецкурс.  

Smirnov S. Model for forming the competitiveness of future navigators in the process of pro-
fessional training 

The article highlights the urgency of the problem of forming the competitiveness of future navigators in 
the process of professional training in marine universities of Ukraine. Based on the specificity of the education 
content of future navigators, a model was developed for the formation of competitiveness of these specialists. 
Essence of both the modeling process and the model from the philosophical, psychological, pedagogical points 
of view is considered. Presented: the purpose of experimental and experimental work, which consisted in the 
formation of the investigated construct, which provided for the implementation of certain pedagogical condi-
tions: (actualization of the motivational potential of the educational environment of the marine universities 
in relation to the formation of the investigated structure, targeted emphasis in the content of educational 
subjects on the formation of competitiveness of cadets as future navigators, promotion of professional self-
development of cadets aimed at the formation of the components of competitiveness (adaptive-stimulating, 
cognitive-operating, personal self-evaluating). According to the determined criteria, its stages (information 
enrichment, practical-orientation, self-activity), forms, methods, technologies of formation are presented. The 
result of the implementation of this model is the correspondence of cadets and future ship drivers with a cer-
tain level of competitiveness in the process of training. The author reached to the conclusion that the complex 
realization of the model and experimental techniques allowed to achieve the result, which appeared in the 
formation of competitiveness of future ship drivers in the process of training. 

Key  words:  competitiveness, future navigator, modeling of training, model, vocational training, elec-
tive special course. Стаття надійшла до редколегії 10.09.2017 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ РОБОТІ  

ІЗ СІЛЬСЬКОЮ МОЛОДДЮ  
У статті здійснено обґрунтування доцільності застосування інформаційних технологій в соці-

ально-педагогічній роботі із сільською молоддю, що обумовлено: епохою інформаційного суспільст-
ва; активним використанням молоддю мережі Інтернет; можливістю за невеликий проміжок 
часу із мінімальними затратами матеріальних та людських ресурсів здійснювати навчання, кон-
сультування, спілкування сільської молоді; можливістю працювати із цільовою аудиторією, яка 
вмотивована до певного виду діяльності; можливістю застосовувати у роботі із молоддю широ-
кий спектр засобів та інструментів, які цікаві для молодих людей. Розкрито можливості надання 
інформаційно-консультаційних послуг для сільської молоді (соціально-економічних, послуг із праце-
влаштування, юридичних, психологічних, соціально-медичних, соціально-педагогічних) шляхом ор-
ганізації роботи Онлайн центу.  

Ключові  слова :  інформаційні технології, соціально-педагогічна робота, сільська молодь, про-
блеми сучасної молоді, соціально-педагогічні послуги, інформаційно-консультаційні послуги. 

Рівень добробуту та економічного розви-тку країни у найближчій та віддаленій перс-пективі залежить у значній мірі від того, на-скільки держава приділяє увагу вирішенню проблем молоді та наскільки інвестує у мо-лодь. У сучасному світі необхідність вирішен-ня проблем молоді маніфестується на різних рівнях – від міжнародного до регіонального та індивідуального. Так, у Програмі розвитку ООН (ПРООН) [2] соціальна інтеграція молоді визначена як одне із головних завдань по-рядку денного на період до 2030 року. У до-кументі наголошується на необхідності до 2030 року підтримати законодавчим шляхом і заохочувати активну участь молодих людей в соціальному, економічному і політичному житті незалежно від їх віку, статі, інваліднос-ті, раси, етнічної приналежності, походження, релігії, економічного чи іншого статусу. У ра-мках ПРООН розроблено глобальний індекс розвитку молоді, що дозволяє оцінити стано-вище молоді за 5 показниками (освіта, здо-ров”я, зайнятість, участь у політичному жит-ті, громадська активність).  

Однією із найбільш вразливих категорій населення, яка потребує особливої уваги з боку міжнародних, державних та недержав-них структур є сільська молодь [5]. Проблеми соціалізації та самореалізації сучасної сільсь-кої молоді пов’язані із комплексом чинників, проте найбільш вагомими є кризова ситуація у сільській місцевості. Так, у Програмі регіо-нального розвитку «Сільський розвиток» [4] зазначено, що сучасний стан розвитку сільсь-кої місцевості загалом є вкрай низьким, що підтверджується такими показниками як: рівень оплати праці в сільському господарст-ві складає 69% від середнього в економіці; переважає зайнятість в особистих селянсь-ких господарствах; 23% сільських домогоспо-дарств мають грошові доходи, нижчі за про-житковий мінімум; у структурі грошових до-ходів 34,8% складають соціальні виплати; рівень відносної бідності у сільській місцево-сті становить 34,1%, що у 1,7 рази вищий ніж у міських поселеннях; тільки 26% сільських дітей охоплені дошкільним вихованням; рі-вень смертності у сільській місцевості значно 
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перевищує цей показник у містах; тільки 31,5% сільського житлового фонду забезпечений централізованим водопостачанням; зростає кількість неорганізованих звалищ побутових, промислових та інших відходів; більшість сіл стає непривабливими для проживання, як на-слідок, відбуваються процеси міграції та депо-пуляції сільського населення.  Вирішення означених проблем у сільсь-кій місцевості можливе за умови вкладення інвестицій у навчання сільської молоді, орга-нізації просвітницьких, інформаційно-консультаційних центрів. Саме сільській мо-лоді у найближчій перспективі під силу пок-ращити якість життя у сільській місцевості, забезпечити розвиток сільських територій, сприяти розвитку економіки країни, забезпе-чувати продовольчу, екологічну безпеку України. Одним із шляхів вирішення проблем розвитку сільських територій, на наше пере-конання, є застосування інформаційних тех-нологій в процесі організації соціально-педагогічної роботи із сільською молоддю.  Аналіз сучасних досліджень свідчить, що в науковій літературі питання застосування інформаційних технологій в різних сферах сус-пільного буття висвітлюються багатогранно, зокрема у працях О. Аніщенко, В. Бикова, О. Глазунової, Р. Гуревич, А. Гуржія, Ж. Жалдак, Д. Касаткіна, О. Кучай, О. Миронова, Н. Морзе, О. Овчарук, О. Падалка, Л. Панченко, С. Семері-кова, О. Співаковського, С. Трішиної, А. Хутор-ського та ін. Проте, особливості застосування інформаційних технологій в соціально-педагогічній роботі із сільською молоддю ви-світлені недостатньо.  Метою статті є обґрунтування доцільнос-ті і можливостей застосування інформацій-них технологій в соціально-педагогічній ро-боті із сільською молоддю.  Доцільність застосування інформаційних технологій у соціально-педагогічній роботі із сільською молоддю обумовлена рядом чин-ників. Розкриємо їх детальніше. По-перше, ми живемо в епоху інформаційного суспільства, коли інформаційні технологій пронизують усі сфери життя, від автоматизованих проце-сів управління, виробництва, моніторингу, оборони, до сфери послуг та розваг. По-друге, значна частина сучасної молоді є активними 

користувачами мережі Інтернет. За результа-тами опитування у 2016 році Центром неза-лежних соціологічних досліджень «Омега» на замовлення Міністерства молоді та спорту України 90,4% сільської молоді зазначили, що користуються послугами глобальної ме-режі. При цьому 53,2% молодих людей вико-ристовують Інтернет в першу чергу для по-шуку тематичної інформації. По-третє, сільсь-ка молодь становить значну частину насе-лення, яка за даними Державного комітету статистики України, станом на 1 січня  2017 року, становить 3 мілліони 613 тисяч 398 осіб. Для проведення безпосередньої со-ціально-педагогічної роботи чи надання кон-сультаційних послуг такій кількості людей із різних регіонів країни необхідно залучення великої кількості матеріальних і людських ресурсів. У той же час як організація дистан-ційного навчання, онлайн центрів, вебінарів, мультимедійних платформ тощо дасть мож-ливість за невеликий проміжок часу із міні-мальними затратами матеріальних та людсь-ких ресурсів здійснювати навчання, консуль-тування, спілкування сільської молоді. По-четверте, застосування інформаційних техно-логій дає можливість працювати із цільовою аудиторією, яка вмотивована до певного ви-ду діяльності, що пропонується, оскільки са-мостійно і з власного бажання заходить на той чи інший веб ресурс. По-п’яте, інформа-ційні технології дають можливість застосову-вати у роботі із молоддю широкий спектр засобів та інструментів, які цікаві для моло-дих людей .  Отже, доцільність застосування інформа-ційних технологій в організації соціально-педагогічної роботи із сільською молоддю обумовлена рядом об’єктивних чинників, які оптимізують і раціоналізують таку діяльність.  Наступним етапом дослідження є розк-риття можливостей застосування інформа-ційних технологій з метою вирішення про-блем сучасної сільської молоді. На наше пере-конання одним із способів надання допомоги сільській молоді у вирішені ряду економіч-них, побутових, соціальних, психологічних, дозвіллєвих труднощів є створення онлайн центру надання консультаційно-інформа-ційних послуг сільській молоді (далі Онлайн 
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центр). Онлайн центр повинен мати свою веб сторінку, на якій пропонуються інформацій-но-консультаційні послуги за напрямами:  1) соціально-економічні, 2) послуги із праце-влаштування, 3) юридичні послуги, 4) психо-логічні послуги; 5) соціально-медичні послу-ги, 6) соціально-педагогічні послуги. Означе-ні інформаційно-консультаційні послуги за-безпечать соціально-педагогічний супровід молодих людей із сільської місцевості, сприя-тимуть формуванню ряду життєво необхід-них компетентностей, зокрема економічної, соціальної, інформаційної, екологічної та ін. Формування економічної компетентності, підприємливості та лідерських якостей сіль-ської молоді забезпечується шляхом надання соціально-економічних послуг Онлайн центру та послуг із працевлаштування. В результаті у сільської молоді покращиться здатність до організації та ведення підприємницької дія-льності, оскільки вони отримають додаткові джерела інформації про те як розпочати влас-ну справу в сільській місцевості, які бізнес ідеї доцільно розвивати у селі, сучасне законодав-ство у сфері підприємницької діяльності та оподаткування, аналіз українського та зарубі-жного ринку сільськогосподарської продукції, сучасні технології вирощування, зберігання та переробки продукції рослинництва і тва-ринництва, екотуризм тощо. Даний напрям роботи є надзвичайно важливим беручи до уваги те, що рівень безробіття найвищий саме у молоді, яка не має ще достатнього досвіду роботи та високої кваліфікації. За результата-ми опитування, проведеного у 2016 році Центром незалежних соціологічних дослі-джень «Омега» [1] на замовлення Міністерст-ва молоді та спорту України 55% сільської мо-лоді зазначили, що не мають постійної або тимчасової роботи. У загальному підсумку це 1млн. 987 тис. 369 осіб.  Формування соціальної компетентності сільської молоді (правова, толерантність, здоров’я, спілкування) забезпечується шля-хом надання наступних соціальних послуг Онлайн центру: соціально-побутових, психо-логічних, соціально-медичних, юридичних. Як результат – здатність сільської молоді до управління, налагодження контактів та зв’яз-ків із окремими людьми, різними соціальни-

ми групами, установами, підприємствами; дотримання здорового способу життя. На-прям «Психологічні послуги» містить інфор-мацію про: надання консультацій з питань лідерства, психічного здоров'я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середови-щем, особливості застосування методик пси-ходіагностики, спрямованої на вивчення со-ціально-психологічних характеристик особи-стості тощо. Рубрика «Соціально-медичні по-слуги» наповнюється матеріалами про: кон-сультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів осо-би, збереження, підтримку та охорону здоро-в'я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів. Рубрика «Юридичні пос-луги» містить інформацію з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів сільської молоді, що перебуває у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного примусу і реаліза-ції юридичної відповідальності осіб, що вда-ються до протиправних дій щодо сільської молоді. Формування екологічної компетентності сільської молоді забезпечується шляхом на-дання соціально-педагогічних послуг Онлайн центру. Сільська молодь повинна розвинути здатність до організації та ведення господар-ської діяльності та побуту на засадах ноосфе-рогенезу, органічного землеробства, сталого розвитку, з використанням енергоощадних технологій. Аналіз структури грошових дохо-дів селян свідчить, що найбільше, а саме 34,8% складають різноманітні соціальні виплати. В останні роки значно зросли субсидії домогос-подарствам у сільській місцевості на оплату житлово-комунальних послуг. Їх сума тільки за січень-серпень 2017 року становить –  942,8 млн грн. [3] На наше переконання надан-ня селянам інформації про способи енергооща-дності, перехід на альтернативні джерела ене-ргетики, використання твердопаливних кот-лів тривалого горіння на різних видах палива суттєво б зменшила розмір субсидій.  Формування інформаційної компетент-ності та здатності до самонавчання сільської молоді забезпечується шляхом надання соці-ально-педагогічних та інформаційних послуг Онлайн центру. Як результат – здатність 
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сільської молоді до самоосвіти і саморозвит-ку, вміння критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’я-зання проблем, прагнення змінити на краще своє життя, свого регіону та країни.  Таким чином, функціонування онлайн центру, доступного кожній молодій людині із сільської місцевості, дасть можливість отри-мати найновішу інформацію про: працевлаш-тування; започаткування власної справи; державні програми підтримки та розвитку сільських територій; загальнодержавні та зарубіжні проекти і гранти для молоді; інно-ваційні технології ведення сільського госпо-дарства, а також вирощування, зберігання, переробку, реалізацію відповідних продуктів; сучасні енергозберігаючі та енергоощадні технології; впорядкування житлово-комунального господарства; запобігання ви-никненню та розвитку можливих органічних розладів; рецепти профілактики, збережен-ня, підтримки та охорони здоров'я; збалансо-ваний режим харчування; психічне здоров'я та поліпшення взаємин з оточуючим соціаль-ним середовищем; методики психодіагности-ки, спрямованої на вивчення власних соціа-льно-психологічних характеристик; дистан-ційні освітні курси, підвищення кваліфікації; культурно-дозвіллєві заходи. Медіа ресурс онлайн центру дасть можливість для спілку-вання, обміну досвідом між сільською молод-дю із різних регіонів України, забезпечить розвиток підприємливості, ініціативності, лідерських якостей сільської молоді.  Надання інформаційно-консультаційних послуг сільській молоді засобами інформа-ційних технологій забезпечить: залучення 

значної кількості молодих людей, що прожи-вають у сільські місцевості для навчання з сільського розвитку; створення умов для по-вернення студентів у сільську місцевість; отримання сільською молоддю широкого спектру доступних, постійно діючих, сталих соціальних послуг (соціально-економічних, соціально-побутових, психологічних, соціаль-но-педагогічних, соціально-медичних та юри-дичних); покращення рівня життя сільської молоді; залучення молоді до покращення со-ціальної інфраструктури у сільській місцево-сті; зменшення кількості захворювань та не-щасних випадків на виробництві; розвиток і реалізацію індивідуальних задатків молодих людей, які проживають у сільській місцевос-ті; зменшення безробіття, правопорушень, розлучень, алкоголізму, суїцидів, психічних розладів та депресивних станів; економію бюджетних коштів за рахунок підвищення самостійності, активності, підприємливості молодих людей, і як наслідок зниження пот-реби в їх державній підтримці.  Організація роботи Онлайн центру дозво-лить реалізувати важливий принцип надання соціальної допомоги людині, яка потрапила в складні життєві обставини. Даний принцип за Конфуцієм такий: «Хочеш нагодувати людину 
один раз – дай їй рибу. Хочеш нагодувати на 
все життя – навчи ловити рибу». Таким чи-ном, на наше переконання соціально-педа-гогічний супровід сучасної молоді повинен бути спрямований на те, щоб надати молодій людині таку допомогу і послуги, які дозволи-ли б їй самостійно впоратися із життєвими труднощами, знайти свою нішу у житті, само-реалізуватися, покращити життя інших лю-дей, зміцнювати безпеку та добробут країни.  
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Сопивнык И. В. Применение информационных технологий в социально-педагогической 

работе с сельской молодежью 
В статье осуществлено обоснование целесообразности применения информационных техно-

логий в социально-педагогической работе с сельской молодежью, что обусловлено: эпохой инфор-
мационного общества; активным использованием молодежью сети Интернет; возможностью за 
небольшой промежуток времени с минимальными затратами материальных и человеческих ре-
сурсов осуществлять обучение, консультирование, общение сельской молодежи; возможностью 
работать с целевой аудиторией, которая мотивирована к определенному виду деятельности; 
возможностью применять в работе с молодежью широкий спектр средств и инструментов, ко-
торые интересны для молодых людей. Раскрыты возможности предоставления информационно-
консультационных услуг для сельской молодежи (социально-экономических, услуг по трудоустрой-
ству, юридических, психологических, социально-медицинских, социально-педагогических) путем 
организации работы Онлайн цента. 

Ключевые  слова :  информационные технологии, социально-педагогическая работа, сельская 
молодежь, проблемы современной молодежи, социально-педагогические услуги, информационно-
консультационные услуги. 
 

Sopivnyk І. Application of information technologies in social and pedagogical work with rural 
youth 

The article substantiates the expediency of applying information technologies in social and pedagogical 
work with rural youth, which is due to: the era of the information society; active use of Internet by youth; 
opportunity for a short period of time with minimal expenditure of material and human resources to carry 
out training, counseling, communication of rural youth; the opportunity to work with the target audience, 
which is motivated to a certain type of activity; the opportunity to apply in the work with young people a 
wide range of tools and tools that are interesting for young people. The possibilities of providing informa-
tion and consulting services for rural youth (socio-economic, employment services, legal, psychological, 
socio-medical, social-pedagogical) through the operation of the Online Center are disclosed.Provision of 
informational and consulting services for rural youth by means of information technologies will ensure: at-
tracting a significant number of young people living in rural areas for training in rural development; creat-
ing conditions for the return of students to the countryside; obtaining rural youth a wide range of afford-
able, permanent permanent social services (socio-economic, social, psychological, social-pedagogical, social-
medical and legal), improving the standard of living of rural youth; Involving youth in improving the social 
infrastructure in rural areas; reduction in the number of diseases and accidents at work; development and 
realization of individual entrants of young people living in rural areas; reduction of unemployment, offenses, 
divorces, alcoholism, suicides, mental disorders and depressive conditions; saving budget funds by increas-
ing the autonomy, activity, entrepreneurship of young people, and as a consequence, reducing the need for 
their state support 

Key  words:  information technologies, social and pedagogical work, rural youth, problems of modern 
youth, social and pedagogical services, information and consulting services.    
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АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ   
У статті здійснено аналіз ціннісного підходу у контексті методології виховання. Акцентуєть-

ся увага на гуманістичних методологічних парадигмах (екзистенціалізм, неотомізм, персонологія) 
дається інтерпретація вихованню у системі їх координат. Наводяться різні класифікації ціннос-
тей, що окреслюють виховний ідеал. Вказується, що у процесі виховання цінності інтериоризують-
ся, переводяться у внутрішній план і стають якостями душі вихованця (риси), визначають його 
характер, стан свідомості і поведінкові реакції.  

Ключові  слова :  цінність, ціннісне ставлення, особистісні якості, методологічні рівні, екзис-
тенціалізм, персонологія, прагматизм. Демократизація українського суспільства відкриває широкі можливості для наукових пошуків, що дозволяє емансипуватись від догматичних підходів, зарегламентованої шаблонності і відкриває широке поле для роздумів на плюралістичних засадах. Важли-вою для виробництва нового знання є мето-дологія, яку часто розуміють як базові засади будь-якого дослідження, його теорію, у якій розкриваються способи пізнання феноменів, що вивчаються. У рамках методології виділя-ються рівні (філософський, загальнонауко-вий, конкретнонауковий). У даній статті зро-бимо спробу на філософському рівні проана-лізувати аксіологічний підхід. Аналіз сучасних досліджень у галузі теорії і методики виховання свідчить, що в науковій літературі питання методології лежать в основі як теоретичних так і прикладних досліджень, аксіологічні аспекти виховання представлені у працях педагогів-класиків (Я. А. Коменський – п р и н ц и п  п р и р о д о  в і д п о в і д н о с т і ; Й. Песталоцці – принцип поєднання виховання з продуктивною працею Ж. Ж. Руссо, Еллен Кей, Марія Монтесорі – теорія вільного вихо-вання; К. Д. Ушинський – народність у вихован-ні; А. Макаренко – виховання особистості в ко-лективі; В. Сухомлиський – гуманізм у вихован-ні, інші) та новаторів (І. Бех, Е. Помиткін, Г. Шевченко, В. Алфімов, О. Вишневський та інші).  

Метою статті є обґрунтування аксіологіч-ного підходу в контексті методології вихо-вання особистості. Зауважимо, що у західноєвропейській педа-гогічній науці поняття виховання не вживаєть-ся. Слово «виховання», інтерпретується як про-цес формування в підростаючої особистості ставлення до світу. Поняття «виховання», на-приклад англійським відповідником передати не можливо. Цей смисл можна передати тільки приблизно кількома словами. Одним із таких слів буде education – «освіта», іншим attitude education – «освіта (формування ставлення)», value education – формування ціннісного став-лення до дійсності. Є ще дієслово to bring up – «вирощувати, ростити» [7]. Окремі філософи, вчені, педагоги (І. Бех, О. Вишневський, П. Підкасистий, В. Франкл, Г. Шевченко, Е. Шпрангер) стверджують, що в основі змісту виховання лежать цінності, то-му завдання виховання полягає у формуванні ставлення людини до важливих загально-людських і національних цінностей інтеріо-ризація яких визначатиме поведінку людини. Ключовими тут є такі поняття [2]: 1) ставлення – це вибірково встановле-ний у свідомості суб’єкта зв’язок з об’єктом оточуючого світу, що проявляється в раціо-нальній (вербальна), емоційній (пережи-вання, психічні стани), практичній (вчинок, поведінка) формі [3];  
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2) цінність – це поняття, яке вказує на людську, соціальну і культурну значимість певних явищ і предметів дійсності. Цінність є світоглядною орієнтацією людини, уявлен-нями, які склалися в тій чи іншій культурі про ідеал, моральність, добро, красу.  Будь-які події та явища в природі, суспільс-тві, житті індивіда сприймаються ним не лише за допомогою науково обґрунтованих теорій, а й пропускаються через призму власного став-лення до них (емоційно-почуттєва сфера). 3) ціннісне ставлення – це такий зв’язок людини з різними предметами і явищами дійсності, що характеризується усвідомлен-ням їх значимості, емоційно-позитивною оці-нкою та виявляється у соціально-корисній діяльності суб’єкта. Це коли людина бачить у певних об’єктах, предметах, сутностях особи-сту, загальнолюдську чи національну значи-мість. Певні предмет і явища об’єктивного світу оцінюються людиною крізь призму доб-ра і зла, істини чи хибності, краси чи потвор-ності, допустимого чи забороненого, справед-ливого чи несправедливого. У результаті, та-кі предмети набувають вартості чи девальву-ються, тобто визначається, що є добрим чи поганим, красивим чи потворним, важливим чи малозначимим. Засвоєні цінності стають якостями особистості вихованця та визнача-ють її здатність поводитись подібним чином у широкому діапазоні ситуацій [6]. П.Підкасистий виділяє п’ять важливих, з точки зору виховання, цінностей: 1) цінність людини як міри всіх речей (Протагор); 2) життя – в основі філософія Альберта Швей-цера; 3) цінність суспільства; 4) цінність пра-ці; 5) цінність природи.  Е. Шпрангер побудував своєрідну теорію форм життя, виділивши типи особистості, а саме: 1) теоретична людина; 2) економічна людина; 3) естетична людина; 4) суспільна людина; 5) владна людина 6) релігійна люди-на. Кожному типу, за Е. Шпрангером, відпові-дає своєрідна структура мотивації, цінностей, сприйняття реальності, афективно-емоційної сфери тощо. Теоретична людина вважає пізнання ви-щою формою діяльності. Сутність пізнання – виявлення предметності (об’єктивності). Да-ні досвіду необхідно осмислити, опрацювати 

для того, щоб «очистити» їх від усього, що стосується індивідуальних особливостей сприйняття, або специфіки ситуації сприйма-ючого суб’єкта (цінності пізнання, знання). Для «теоретика» всі інші цінності вторинні.  Економічна людина – це та, яка у всіх життєвих відносинах орієнтується на корис-ність (цінності економічної вигоди). Вона за-ощаджує матерію, енергію, простір і час, щоб витягти з них максимум корисного для своїх цілей. Економічна людина аж ніяк не відмов-ляється від знання, але тільки такого знання, що задовольняє корисність. Багатство – це влада. Спочатку економічна людина поши-рює свою владу на матерію, енергію тощо, тобто на природу і технічні засоби оволодін-ня нею. Але це одночасно і влада над людьми. Тому економічній людині не далекі владні установки, тим паче, що в більшості людсь-ких суспільств право приватної власності конституює політичний порядок. Вплив релігійної установки на економіч-ну людину показав Макс Вебер у працях «Протестантська етика і дух капіталізму» і «Соціології релігії». Мотиви економічної лю-дини відрізняються від мотивів «теоретика» тим, що замість цінностей пізнання виріша-льну роль відіграють цінності корисності. Естетична людина за Шпрангером аналі-зує різні типи естетичного переживання, яке виникає у результаті сприймання красивого. Спосіб пізнання природи у естета не теоретич-ний. Естетичні цінності мало стосуються еко-номічних. Естетичне руйнується, якщо йому приписується цінність іншого порядку. Есте-тична людина зорієнтована на цінність краси. Соціальна людина – організуючим прин-ципом її життя є любов до інших членів суспі-льства, бажання перебувати посеред людей, отримувати їх схвалення, обмінюватись з ін-шими різними вартостями, як матеріального, так і духовного плану. Соціальна людина мо-же знайти себе в політичному сенсі тільки в патріархальних системах, де царює дух бра-терства і любові, а не в сучасних режимах, що характеризуються універсальним раціональ-ним правовим порядком.  Владна людина – надає великого значен-ня домінуванню над іншими, встановленні контролю за ними, здатності впливати на 
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собі подібних просуваючи свої політичні ін-тереси, тому владна людина може іменувати-ся політичною людиною (політиком). Для політичної людини головною цінністю є вла-да над іншими. Усі ціннісні сфери життя вла-дна людина ставить на службу своїм владним устремлінням. Для неї пізнання – засіб здійс-нення влади (науки про суспільство і люди-ну). Але для неї в науках важливий не пафос об’єктивності, як для теоретичної людини, а те, яку користь вони можуть принести для реалізації її владних устремлінь. Релігійна людина. Більшою чи меншою мірою релігійність притаманна кожній людині. Така людина перебуває в пошуках вищої цінно-сті духовного існування, намагається виявити вище нескінчене. Релігійна людина пройнята прагненням долучитися до найвищої системи цінностей, яка визначає не тільки її особисте життя, а й тотальність світу в цілому. В. Франкл вводить власне, вистраждане уявлення про цінності – смислові універсалії, що викристалізовуються в результаті уза-гальнення смислових ситуацій, з якими суспі-льству і людині довелось зіткнутись в історії. За допомогою цих цінностей людина може зробити своє життя осмисленим: за допомо-гою того, що ми робимо (смисл творчої діяль-ності); за допомогою того, що ми беремо від світу (переживання цінностей); за допомо-гою позиції, яку ми займаємо стосовно долі, яку не маємо змоги змінити. Відповідно до цього В. Франкл виділяє три групи цінностей: цінності творчості; цінності переживання; цінності ставлення. Пріоритет належить цінностям творчос-ті, головним шляхом реалізації яких є праця. При цьому смисл і цінність набуває праця лю-дини, як її вклад в життя суспільства, а не просто праця як заняття. Смисл праці люди-ни полягає насамперед не у тому, що людина робить, виконуючи свої обов’язки, а у тому, що вона привносить як особистість у своє діло. Цінності творчості є природніми і важ-ливими, але вони не є необхідними.  Смисл життю, за В. Франклом, може нада-ти одна мить, одне яскраве переживання. Із усіх переживань В. Франкл особливу увагу приділяє коханню. Любов – це взаємовідно-сини на духовному рівні, на рівні смислового 

виміру, коли переживається неповторінсть і унікальність іншої людини, пізнається її гли-бинна сутність. Але й любов не є найкращим варіантом смислу життя. Індивід, який ніко-ли не любив, може все-таки зробити своє життя осмисленим.  Найважливіші, з точки зору В. Франкла, цінності ставлення. До цих цінностей людина вдається тоді, коли вона потрапляє під владу безвихідних ситуацій. Кожне страждання (хвороба) має свій сенс. Життя людини збері-гає свій смисл до останнього зітхання. В. Франкл пропонує методи логотерапії для тих, хто опинився у бизвихідних життєвих ситуаціях, які здається позбавлені смислу [1]. Сенс не тільки повинен, а й має бути знайдений. У пошуках сенсу людину направ-лє її совість. Одним словом, совість – це орган смислу. Її можна визначити, як здатність шу-кати той єдиний, унікальний смисл, який прихований у кожній ситуації. О. Вишневський розробив авторський системно-ціннісний підхід до визначення змі-сту виховання і розвитку людини. Виховання на думку О. Вишневського – це не що інше, як приєднання до ієрархії вартостей, добровіль-но обраної, засвоєної і реалізованої шляхом відповідної діяльності. О. Вишневський установлює ієрархію сис-теми цінностей, зважаючи, з одного боку, на те, що суспільний організм включає шість ієрархі-чно взаємозалежних рівнів: природа – люди-на – родина – спільнота – нація (держава) – все людство, а з іншого, що кожен із цих рівнів ви-робляє і утверджує у житті свої цінності. Вони й складають ту систему, різні рівні якої розта-шовані за законами ієрархії у такому порядку: валео-екологічні цінності (природосвідомість, збереження здоров’я) – цінності особистого життя (характерність) – сімейні цінності (родинність) – громадянські цінності (демо-кратизм) – національні цінності (патріотизм) [4] – абсолютні вічні цінності (моральність) – Бог (див. рис.). В національному університеті біоресурсів і природокористування на засадах ціннісного підходу розроблена програма виховання сту-дента «Фахівець, громадянин, патріот» [7]. У програмі зазначається, що головним суб’єк-том реалізації завдань виховання у вищій 
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школі є наставник академічної групи, який виконує ціннісно-орієнтаційну функцію [5] Отже, в основі змісту виховання науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей і відповідна сукуп-ність загальнозначущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до самої себе до інших людей, до суспільства, до держави, до праці, до народу, до мистецтва, до приро-ди. Засвоєні цінності визначають набір затре-буваних суспільством особистісних якостей.  Цінність – це поняття, яке вказує на люд-ську, соціальну і культурну значимість пев-них явищ і предметів дійсності. Ціннісне ста-влення – це такий зв’язок людини з різними предметами і явищами дійсності, що характе-ризується розумінням їх значимості, емоцій-

но-позитивною оцінкою та виявляється у со-ціально-корисній діяльності суб’єкта.  Цінності виховання групуються у певній системі: Г. Шевченко поділяє цінності на ма-теріальні і духовні (останні, у формуванні особистості, мають пріоритетне значення); П. Підкасистий виділив цінність: людини, життя, суспільства, праці, природи; В Франкл виділяє цінності творчості (праці), цінності любові, цінності ставлення; О. Вишневський групує цінності так: валео-екологічні, особис-ті, родинні, громадянські, національні, зага-льнолюдські; Е. Шпрангер, на основі орієнта-ції на певні цінності, побудував своєрідну те-орію форм життя як типів особистості, виді-ливши людину теоретичну, економічну, есте-тичну, суспільну, владну, релігійну. 
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Сопивнык Р. Аксиологический подход в воспитании личности 
В статье осуществлен анализ ценностного подхода в контексте методологии воспитания. 

Акцентируется внимание на гуманистических методологических парадигмах (экзистенциализм, 
неотомизм, персонология) дается интерпретация воспитанию в системе их координат. Приво-
дятся различные классификации ценностей, которые определяют воспитательный идеал. Указы-
вается, что в процессе воспитания ценности интериоризуються, переводятся во внутренний 
план и становятся качествами души воспитаника (черты), определяют его характер, состояние 
сознания и поведенческие реакции. 

Ключевые  слова :  ценность, ценностное отношение, личностные качества, методологиче-
ские уровни, экзистенциализм, персонология, прагматизм.  

Sopivnyk R. Axiological approach in the upbringing of personality 
The article analyzes the value approach in the context of the methodology of education. The emphasis 

on humanistic methodological paradigms (existentialism, neotomism, personology) gives an interpretation 
of education in the system of their coordinates. Different classifications of values that determine the educa-
tional ideal are given. It is indicated that in the process of upbringing values are internalized, translated 
into the inner plan, and become the qualities of the educator's soul (the features), determine his character, 
state of consciousness and behavioral reactions. 

Key  words:  value, value relation, personal qualities, methodological levels, existentialism, personol-
ogy, pragmatism. Стаття надійшла до редколегії 10.09.2017  
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МОРФЕМИ В ОНТОГЕНЕЗІ 
 

У статті проаналізовано літературу з проблеми закономірності формування словотворчих 
умінь у дітей в мовному онтогенезі, що допоможе зрозуміти механізми й динаміку окресленого пи-
тання. Розглядається значущість формування граматичних маркерів, а саме семантичної приро-
ди морфеми, як похідної одиниці, що впливає на інші мовні рівні. Висвітлено психолінгвістичну при-
роду словотворення, а саме: розглянуто теоретичну модель процесу опанування морфологією 
(формування морфеми як психолінгвістичної одиниці: моделі-типу, як генералізованих граматич-
них відносин; правил словотворення). Розкриті передумови виникнення генералізації граматичних 
відносин та визначено рівні механізму словотворення. 

Ключові  слова :  спеціальна освіта, мовний розвиток, механізм словотворення, генералізація, 
морфеми, семантика, граматичні маркери. 

Незважаючи на широке коло досліджень в області граматичного аналізу (К. Ушинсь-кий, Є. Соботович, В. Тищенко, І. Марченко, В. Тарасун, М. Шеремет та ін.) питання слово-твору, як похідного етапу формування пасив-ного та активного словнику мовленнєвої компетенції дитини, все ще залишається най-більш складним етапом не тільки для дітей, а й для спеціалістів, особливо в процесі на-вчання дітей із порушеннями мовлення. Як зазначають науковці, необхідний рі-вень мовного розвитку дитини передбачає сформованість його основних компонентів. Суттєві порушення балансу мовного розвит-ку за наявності психофізичних особливостей, обумовлює необхідність більш ретельного вивчення цього питання. Особливої уваги потребує питання формування граматичних маркерів в онтогенезі, а саме семантичної природи морфеми, як похідної одиниці, що впливає на інші мовні рівні [3, 5, 7]. Взагалі, формування граматичного устрію мовлення включає ряд аспектів, які належать до двох рівнів – морфологічного і синтаксичного. Разом з тим є ще один аспект, який знаходиться на межі засвоєння лексики і граматики. Це – оволодіння словотвором, усвідомлення різних його способів (способів словотворення) [6]. 

У процесі оволодіння мовою, як найваж-ливішим засобом людського спілкування, умовно можна виділити три аспекти, кожен з яких може бути предметом самостійного ви-вчення: фонетичний розвиток, граматичний і семантичний. Ці аспекти мовленнєвого розвитку найті-снішим чином переплітаються під час оволо-діння дитиною словотвором – «особливим способом найменування об'єктів, при якому відома сторона відносин, існуючих у даного предмета думки, знаходить вираження в тих відносинах, які існують всередині самого сло-ва» (Р. Винокур, 1959, С. 421). При всьому розмаїтті поглядів на психо-лінгвістичну природу словотворення – наяв-ність етапу, на якому здійснюється оперуван-ня морфемами, визнається практично всіма дослідниками. Таке оперування морфемами у дітей проявляється, насамперед, у продуку-ванні неологізмів. На основі аналізу продуктів дитячого сло-вотворчості – «неологізмів» – К. Чуковський припустив, що такого роду новоутворення ви-никають внаслідок неусвідомленого словесної творчості дитини; його основу становлять спостереження дитини за мовою, «в яких ши-
рокий синтез поєднується з тонким аналізом. 
Найменший відтінок кожної граматичної 
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 форми вгадується дитиною з нальоту, і, коли 
їй знадобиться створити (або відтворити в 
своїй пам'яті) те чи інше слово, вона вживає 
саме той суфікс та закінчення, які за потаєм-
ним законами мови необхідні для певної думки 
і образу» [8, 18]. Але положення про те, що словотвор-чість – творчий процес, схожий з мовленнє-вою творчістю письменників, було піддано критиці. Так, зазначалося, що творчість тут, можливо, і має місце, але не на самих ранніх етапах оволодіння граматичним устрієм. Ф. Сохіним на основі теоретичного розмірко-вування та аналізу неологізмів було запропо-новано розуміння дитячої словотворчості як прояв динаміки оволодіння дитиною грама-тичним складом, явища «генералізації грама-
тичних відносин, незалежно від конкретного 
словесного матеріалу, вироблення стійкого 
динамічного стереотипу, в подальшому роз-
падається, що диференціюється під впливом 
практики мовного спілкування». Пізніше, на експериментальному матеріалі, Ф. Сохін до-вів, що абстрагування граматичних відносин здійснюється дитиною (при спиранні на дос-від практичної діяльності) у результаті уза-гальнень мовних явищ. Це узагальнення при-зводить до того, що граматичні елементи вживаються симпрактично, дитина починає розуміти відносини, зафіксовані у значенні елементів [4, 47]. Таким чином, науковцем було розкрито механізм формування граматичних значень елементів (просторових прийменників). Факт розуміння дітьми 5-6 років значень сло-вотворчих морфем був експериментально встановлен Д. Богоявленським [1]. Але пи-тання про те, яким чином здійснюється дити-ною формування граматичних форм, як скла-даються психолінгвістичні правила словот-ворення, автором не розглядався.  Д. Ельконін зазначав, що необхідною пе-редумовою виникнення генералізації грама-тичних відносин є «утворення зв'язку між значенням тієї чи іншої граматичної катего-рії та її звуковим вираженням. Останнє мож-ливе лише за наявності орієнтування дитини в тих звукових елементах мови, з якими утво-рюється зв'язок». Взагалі, орієнтуванню ди-тини на звукову сторону слова у процесі ово-

лодіння граматичним складом мови Д. Елько-нін надав першочергового значення [9, 111]. На основі аналізу наукової літератури щодо механізмів оволодіння дитиною грама-тичним устрієм, а також власного експериме-нтального дослідження, A. Шахнарович (1974) була запропонована теоретична мо-дель процесу опанування морфологією (формування морфеми як психолінгвістичної одиниці: моделі-типу, як генералізованих граматичних відносин; правил словотворен-ня). У моделі знайшли відображення взаємо-відношення практичної (предметної) і орієн-товної діяльності, мовленнєвого спілкування та уявлення, як основної форми психічного відображення властивостей об'єктивної дійс-ності та звучного мовлення. Вона охоплює випадки, які припускають можливість подіб-ного віднесення морфеми і предметних від-носин. Такою здатністю прямого співвідне-сення з реальним предметним ставленням володіють, проте, далеко не всі структурні елементи слова, вона відсутня у багатьох де-риваційних афіксах та кореневих морфем, тому механізм їх вичленування та формуван-ня значень цілком доки ще не зрозумілий [7]. У проведеному Т. Ушакової дослідженні функціональних структур другої сигнальної системи питання про механізми дитячого сло-вотворення і словотворчості було розглянуто з позиції теорії динамічних часових зв'язків. Досліднецею розроблена фізіологічна інтерп-ретація процесів аналізу і синтезу, що призво-дять до вичленення словотворчих елементів та їх подальшого комбінування. Під аналізом автор розуміє «динамічну спеціалізацію еле-ментів слів, що виникає під час їх взаємодії внаслідок того, що слова є звуковими сигна-лами, які містять повторювані елементи». Під синтезом – «взаємодію двох складних нерво-вих структур, що мають певні загальні елеме-нти, і підсумовування збудження в загально-му елементі». Таким загальним елементом у двох утворених за однією моделлю форм, на-приклад, «крижаний» і «сніговий», виступає значення дериваційного афікса. Проте, які саме процеси – аналізу або синтезу – призво-дять до формування такого значення – не з'я-сувалося, його існування та участь у словотво-ренні лише констатувалося [5, 69]. 
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О. Габинська виявила і систематизувала причини дитячої словотворчості. За її даними словотворчість виникає:  
– у результаті незнання дитиною норма-

тивного найменування явищ, які необхід-
но позначати словом (ножити – різа-
ти ножем);  

– у результаті незнання найпростіших 
явищ дійсності (ніж – чоловік виделки);  

– прагнення знайти слово, схоже за конт-
растом або за аналогією (старість – 
рваність);  

– у результаті прагнення дитини римува-
ти слова, які належать до однієї катего-
рії понять і систематизувати їх або за 
контрастом або за схожістю (глухий – 
слухий; няня няньчить – мама мам-
чить); 

– прагнення наділити слово «внутрішньою 
формою (ремонтер, напіврозумний);  

– у результаті наслідування, оскільки будь-
яке нове слово, створене дитиною, утво-
рюється єю у відповідності з нормами, 
які були подані дорослими;  

– у результаті контролю та критичної 
оцінки мовлення інших людей;  

– в цілях економії часу і мови (відмуху-
ватися);  

– у результаті протиборотьби мови доро-
слих (лошада); 

– у результаті неправильного засвоєння 
функцій тієї чи іншої частини слова 
(коша – кішка);  

– в результаті збереження фонетики і 
морфології існуючого слова, але напов-
нення його новим змістом (млинарня – 
дружина млинаря) [2].  Отже, характер дитячих словотворчих неологізмів виявляє певні закономірності початкового етапу словотворення.  Проте, слід зазначити, що з часом словот-ворчість дітей згасає. Однією з причин цього процесу є наростання «лексиколізації» дитя-чої мови. Дитина сприймає «цілі слова» зовні-шнього мовлення, що сприяє зміцненню зв'я-зку між окремими морфологічними елемен-тами слів. Тоді вживання вже розроблених словесних форм стає більш «економічним процесом порівняно з відносно «громіздким способом «породження словесних новоутво-рень» [7, 103]. Розглядаючи особливості формування словотворення у мовленнєвому онтогенезі, 

Н. Лепська зазначає, що з двох років дитина починає замислюватися над законами мови, якою вона оволодіває. Це позначається на-самперед у створенні нових слів, неологізмів, які найчастіше більш точно передають зміст і розкривають продуктивні системні закономі-рності. Для дитини існує внутрішній зв'язок між конкретною дією і предметом або осо-бою, яка цю дію здійснює (пищалик, летун-чик, кусатик – комар). При всьому індивідуа-льному різноманітності цих похідних в них чітко проявляється вмотивованість конкрет-но зроблених дій [3]. У роботах Н. Лепської дитячі похідні імен-ники свідчать про те, що дитина у віці від 2 до 5 років, не володіючи ніякими знаннями щодо морфологічної структури слова, інтуїтивно виробляє морфологічні членування, розуміє тонку відмінність у значеннях різних морфем, виявляє найбільш продуктивні типи словот-ворення, конструює такі похідні одиниці, в яких яскраво проявляється їх морфологічна структура, зумовлена семантикою.  У дитячому мовленні існує чітке протиста-влення двох класів слів: мотивуючих і мотиво-ваних, а сама мотивація буває дуже прозорою і легко розкривається. Предметом роздумів і висловлювань дитини стають і граматичні правила. Наприклад, коли вона дає тлумачен-ня значенню способів дієслівної дії, то не пояс-нює значення дії, а розкриває його причину, або вказує мету, або кінцевий результат (наприклад, півень закукарікав – «це він всіх будить, отже, час прокидатись). Іншими слова-ми діти пояснюють не значення слів, а пред-метні компоненти, тобто елементи ситуації. За даними Н. Лепської, свідоме ставлення дітей старшого дошкільного віку до мови ви-ражається в тому, що вони намагаються «логічно» пояснити різні граматичні помил-ки від засвоєних системних правил. Це стосу-ється, наприклад, слів так званого загального ряду, типу нечупара, ябеда. Флексія – «а» сприймається як граматичний показник жі-ночого роду, про що дитина і повідомляє до-рослим («це Світланка – нечупара, а я – не-
чупар, тому що хлопчик»). Одухотворені іменники середнього роду, що позначають широкі, узагальнюючі поняття (кошеня)  трактуються дітьми як об'єднання особин 
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чоловічої і жіночої статі, а тому нейтрализує-мі за родом («кошеня – це воно. Тут хлопчики і дівчатка разом»). Пояснення граматичної множинності одиничного предмета діти шу-кають в його будові, розкладаючи цей пред-мет на його складові частини («Я знаю, но-
жиці – вони, тому що у них два кільця, два 
кінця і ще один цвях»). Усі наведені прикла-ди свідчать, на думку Н. Лепської про те, що дитина у своїх трактуваннях фактів словот-вору і граматики віддає перевагу системнос-ті, ніж мовній нормі [3].  Згідно гіпотези Р. Черьомухіної та А. Шахнарович, механізм словотворення складається з двох рівнів: власне словотвор-чого і лексичного. Проведене Р. Черемухіною і А. Шахнаро-вич дослідження процесу номінації у відпові-дях дітей від 2 років 10 міс. до 7 років 3 міс., на питання виявило, що словотвірний і лек-сичний рівні знаходяться в динамічній взає-модії. У різні вікові періоди вони використо-вуються як фонові або як провідні під час утворення номінативної одиниці.  Відповіді дітей молодшої групи (2 роки 10 міс. – 3 роки 8 міс.) виявили, що в цей пері-од переважає лексичний рівень, а етап оволо-діння правилами словотворення тільки почи-нається. У середній групі (4 роки – 5 років 2 міс.) відзначено найбільшу кількість слів – неоло-гізмів, що свідчить про переважання словот-ворчого рівня.  Діти старшої групи (5 років 1 міс. – 6 ро-ків 3 міс.) найчастіше використовували лек-сичні одиниці мови в процесі номінації, а до словотворчих засобів вдавалися при дефіциті часу або при забуванні потрібного слова.  Таким чином, на ранніх етапах оволодін-ня мовою провідна роль належить лексично-му рівню, а в подальшому на перший план виступає словотворчий рівень [7]. А. Тамбовцевою (1983) також було вияв-лено три типи словотворчих процесів (мовні помилки, власне словотворчість, орієнтовні дії), а також три періоди оволодіння дітьми словотвором: період накопичення первинно-го словника мотивованою лексикою та фор-мування передумов словотвору (від 2,6 до  3,6–4 років), коли слововиробництво має ви-падковий, ситуативний характер, що прояв-

ляється у вигляді поодиноких випадків сло-вотворення аналогічного або кореляційного типу; період активного опанування словот-ворення, формування узагальнених уявлень вмотивованості найменувань та аналогічних мотивацій, регулярної словотворчості, вини-кнення словотворення дефініційного типу (від 3,6 до 5,6 – 6,0 років); період засвоєння норм і правил словотворення, самоконтролю, формування критичного ставлення до мов-лення, зниження інтенсивності словотворчо-сті (6,0 – 7,0 років).  За даними О. Федеравіченє (1981), дитина трьох років рідко використовує словотворчі засоби для створення нових слів, а намагаєть-ся лише пояснити значення слова на основі його складу. До п'яти років у дитини зростає здатність пояснити значення слів за їх скла-довими частинами, збільшується здатність створення нових слів. До шести років дитина досягає того рівня розвитку, який можливий при стихійному володінню мовою [6]. Отже, ретельний аналіз спеціальної літе-ратури довів, що в системі мови словотвір тісно пов'язан як з граматикою, так і з лекси-кою. В цілому, дослідженнями науковців встановлено, що дитина до початку шкільно-го навчання володіє практично всіма форма-ми словотвору, які існують у мові, хоча це «володіння» і знаходиться на рівні неусвідо-мленого. Вона розуміє граматичні значення окремих морфем слова, оперує ними і вико-ристовує при створенні своїх нових слів в пе-ріод словотворення на основі мовного чуття.  Тому формування у дітей словотворчих умінь і знань може як збагачувати словник дітей, так і удосконалювати граматичний склад їх мовлення. Оволодіння способами утворення похідних слів дозволяє більш точ-но висловлювати думку в зв'язному мовлен-ні, попереджає заучування похідних слів як готових лексичних одиниць. Вивчення зако-номірностей оволодіння дітьми словотвором важливо ще й тому, що багато в чому ці зако-номірності проявляються в такому пошире-ному в дитячому мовленні явищі, як словот-ворчість. Тобто, вивчення особливостей сло-вотворчості дозволяє виявити закономірнос-ті оволодіння способами словотворення і до-помагає зрозуміти механізми й динаміку означеного процесу [1, 4, 5, 9]. 
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Сорочан Ю. Б. Вопросы формирования семантической природы морфемы в онтогенезе  
В статье проанализирована литература по проблеме закономерности формирования словооб-

разовательных умений у детей в речевом онтогенезе, что поможет понять механизмы и динами-
ку данного вопроса. Рассматривается значимость формирования грамматических маркеров, а 
именно семантической природы морфемы, как производной единицы, что влияет на другие языко-
вые уровни. Освещена психолингвистическая природа словообразования, а именно: рассмотрена 
теоретическая модель процесса овладения морфологией (формирование морфемы как психолого-
лингвистической единицы: модели-типа, как генерализованных грамматических отношений; пра-
вил словообразования). Раскрыты предпосылки возникновения генерализации грамматических 
отношений и определены уровни механизма словообразования. 

Ключевые  слова :  специальное образование, речевое развитие, механизм словообразования, 
генерализация, морфемы, семантика, грамматические маркеры. 

 
Sorochan Yu. Questions of formation of the semantic nature of the morpheme in ontogenesis 
The article analyzes the literature on the patterns of word-formative abilities in children with speech 

ontogenesis, which will help to understand the mechanisms and dynamics of this issue. Discusses the impor-
tance of formation of grammatical markers, namely the semantic nature of the morpheme, as a derived unit, 
that affects the other language levels. Lit psycholinguistic nature of word formation, namely: the theoretical 
model of acquisition of morphology (the formation of the morpheme as a psycho-linguistic units: a model-
such as a generalized grammatical relations; the rules of word formation). Describes the background of 
generalization of grammatical relations and determine the levels of the mechanism of word formation. 

Keywords: special education, speech development, mechanism of formation, generalization, mor-
pheme, semantics, grammatical markers. Стаття надійшла до редколегії 06.09.2017  
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ФОРМУВАННЯ НОМІНАТИВНОГО СЛОВНИКА  
У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ СПЕКТРУ АУТИЗМУ 

 
У статті розглянута проблема створення умов для формування номінативної функції словни-

ка у дітей з розладами спектру аутизму. Здійснено аналіз останніх наукових досліджень стосовно 
послідовності формування визначеної функції та умов організації розвивального середовища для 
дітей з даною патологією. Подані практичні рекомендації стосовно засвоєння дітьми навички на-
зивання предметів оточуючого середовища, її поєднання з стимуляцією розвитку моторних умінь. 
Перераховані напрямки корекційної роботи, вимоги до дидактичного матеріалу, подано зразки мо-
вленнєвих інструкцій та види допомоги. Обґрунтовано потребу у використанні різних методів та 
прийомів подачі мовленнєвого матеріалу для дітей з різними можливостями. Висвітлено основні 
проблеми та труднощі з якими стикаються педагоги та батьки під час формування експресивно-
го мовлення у дітей з розладами спектру аутизму. 

Ключові  слова :  розлади спектру аутизму, комунікативна діяльність, номінативний слов-
ник, поетапність формування функції, організація середовища. Специфічний, негармонійний розвиток психічних процесів у дітей із розладами спек-тру аутизму активно досліджується фахівця-ми різних галузей знань. Теоретичний аналіз та узагальнення наукових досліджень Н. Базими, О. Баєнської, В. Лебединського, О. Мастюкової, І. Мамайчук, О. Нікольської, Л. Нурієва, К. Островської, Т. Скрипник, В. Тарасун, Д. Шульженко, О. Янушко та ін. із проблеми вивчення порушень комунікатив-ної діяльності у дітей з психофізичними вада-ми свідчить про особливу значимість питан-ня формування сфери спілкування у дітей зі спектром аутистичних порушень.  Загалом, у даної категорії дітей діагнос-тується ряд специфічних проявів серед яких: особливості поведінки та труднощі соціаліза-ції, відставання у інтелектуальному розвит-ку, мозаїчні порушення у діяльності вищих психічних функцій та системні порушення мовлення. Серед широкого спектру мовлен-нєвих порушень найчастіше спостерігається порушення комунікативної функції мовлен-ня. Незалежно від часу появи мовлення і рів-ня його розвитку дитина не використовує його для спілкування, зрідка ставить запи-

тання, не реагує на питання оточуючих та близьких людей. Однак, досить інтенсивно розвивається автономне мовлення (не напра-влене на слухача) – порядковий рахунок, ба-гаторазове повторення алфавіту, повторення завчених частинок віршів, пісень рідною чи іншими мовами. Серед характерних патологі-чних форм мовлення часто зустрічаються ехолалії, скандоване мовлення, своєрідна ін-тонація, порушення голосу з переважання високої тональності у кінці фрази чи слова. Аутисти часто говорять про себе у другій чи третій особі, у словнику відсутні імена навіть найближчих родичів (мама, тато, братик Ко-ля). Словниковий запас ніби зупиняється у своєму розвитку і довгий час діти не засвою-ють нових слів.  У корекційній педагогіці існує умовний поділ дітей даної групи в залежності від особ-ливостей і ступеня затримки мовленнєвого розвитку. Вперше він був запропонований М. Ліблінг, а пізніше вносились зміни та до-повнення О. Нікольською, О. Баєвською, Н. Базимою та В. Тарасун [3, 125]. Аналізуючи всю багатогранність проявів мовленнєвих порушень науковці прийшли до висновку, що 
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більшість із них нагадують симптоми сенсор-ної алалії. Корекційна робота з дітьми цієї категорії передбачає їх поетапне включення у взаємо-дію з дорослими та однолітками. Досліджен-ня Л. Нурієва, К. Островської, Т. Скрипник, В. Тарасун [2, 99] дали змогу визначитися з етапами роботи, які складаються з:  встановлення контакту (знаходження комфортного місця для взаємодії, визначен-ня знайомих, та тих що не викликають агре-сивних реакцій чи страху предметів оточую-чого середовища, підбір комфортного тембру та тональності голосу педагога);  формування навчального стереотипу (виробляємо уміння сидіти за столом чи в ігровому куточку, формуємо позитивний дос-від співпраці з педагогом та систему заохо-чень за правильно виконане завдання, трену-ємо вміння концентрувати увагу на співпраці та утримувати інструкцію);  встановлення зорового контакту (спочатку погляд фіксується на знайомому предметі чи зображенні, яке поступово пере-міщується педагогом на рівень своїх очей, від-працьовується жест, що допомагає дитині за-фіксувати погляд на педагогові і лише після цього формується тактильний контакт- утри-мування підборіддя як підкріплення жесту);  декодування міміки та жестів дорослого забезпечується за рахунок обмеження площі дослідження (використання обмежуючих ра-мок, звучащих предметів, робота на ігровому столику невеликих розмірів);  розвиток розуміння зверненого мовлен-ня та виконання простих інструкцій (опредметнення ситуації сприймання, супро-від сприймання моторними реакціями, поче-ргова заміна слова рухом і руху словом, реа-гування на прості жести «так», «ні», «дай», «покажи», що стосуються знайомих предме-тів чи обставин). Саме на цьому етапі корекційної роботи розпочинається формування номінативного словника. Розглянемо конкретну ситуація формування розуміння та активного викори-стання слова кубик. Обраний нами предмет часто використовується дітьми у маніпуля-тивній грі, простий у вимові, може мати різну величину та забарвлення та слугує будівель-

ним матеріалом для розширення меж сприй-мання великих і маленьких об’єктів. Дуже важливим буде підготувати середовище. Стіл, за яким сидітиме педагог з дитиною має бути чистим, світлого нейтрального кольору, без зайвих предметів на його поверхні. Найкра-щим варіантом є розміщення педагога на-впроти дитини. Якщо це неможливо, допус-кається варіант розміщення поруч. На пустий столик викладається кубик, називається його назва, з ним проводяться маніпуляції у спові-льненому темпі – повільно переміщуємо пре-дмет зверху-вниз, з права на ліво, перекочує-мо з однієї грані на іншу. Всі рухи супрово-джуються промовлянням слова «кубик». Далі пропонуємо взяти кубик у руки, дослідити на дотик його пласкі грані та кутики, спробува-ти його пересунути, прокотити, сховати і.т.п. Для таких маніпуляцій величина кубика оби-рається такою, щоб він міг поміститися у руці дитини. Використовуючи вже знайому дити-ні послідовність дій «Подивися на мене», «Покажи кубик», «Дай мені кубик», «Сховай кубик». За кожну правильно виконану інстру-кцію пропонується заохочення. У випадку відсутності реакції на інструк-цію дії виконуються сумісно з педагогом. До-рослий своєю рукою утримує руку дитини куруючи її рухами на усіх етапах виконання завдання, механічно стимулюючи напружен-ня та розслаблення окремих груп м’язів. Під час виконання завдань дорослий коментує кожен свій рух, максимально використовую-чи стимульне слово «кубик». З кожним насту-пним разом рівень допомоги зменшується, а кожна самостійна вимова стимульного слова заохочується.  Коли рівень маніпуляцій з предметом досить високий, а усі дії супроводжуються вимовою слова «кубик», доцільно продемонс-трувати наступний предмет, що значно відрі-зняється за формою, може бути виготовле-ний з іншого матеріалу чи значно відрізняти-ся виконуваними рухами (машинка, м’ячик, лялька). При наявності у словнику 3-4 нових слів, та засвоєння маніпулятивних дій з ними до-цільно переходити до завдань, що дозволять дитині розрізняти ці предмети та використо-вувати їх назви для координування власних 
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рухів (можливий варіант, коли дитина просто подає перший предмет, що знаходиться до неї найближче). Запропонувавши два пред-мети, симетрично, розміщуємо їх на столику і пропонуємо їх назвати. Спочатку пропонуємо однакові маніпулятивні рухи для обох пред-метів, акцентуючи голосом назву предмета. Поступово акцентування голосом послаблю-ється і дитина самостійно відшуковує у фразі стимульне слово («Дай мені м’ячик», «Дай мені кубик»). Правильне виконання завдання підкріплюється уточненням руху («Так, ти дала що? Кубик»). Після засвоєння дій з кіль-кома об’ємними предметами варто поступово включати рельєфні зображення з невеликою кількістю випуклих частин та з часом перехо-дячи до пласких зображень. Всі дії, які вико-нувалися з об’ємними предметами, повторю-ються з картинками (краще фотографіями).  Засвоєння маніпулятивних дій з називан-ням предмета у межах знайомої ситуації слід урізноманітнювати використанням фото, де відповідні дії виконуються іншими людьми. На цьому рівні розвивається розуміння ситу-ації, яку дитина споглядає, а не безпосеред-ньо переживає. Дитина, сприймаючи зобра-ження, повторює зображені дії з предметом та супроводжує дії мовленням. На початково-му етапі не варто використовувати зобра-ження тварин. Сформувавши вміння цілісно називати предмети, ми акцентуємо увагу на назвах їх окремих частин. Починаємо з назв власних частин тіла, жестами підкріплюємо їх наявність у педагога та дитини, знаходимо їх на відображенні у дзеркалі та із закритими очима. Лише після засвоєння вміння орієнту-ватися у власному тілі та тілах інших людей набуту навичку переносять на частини тіла тварин.  Наступним етапом є засвоєння назв дій. Спочатку напрацьовується вміння моторно реалізовувати певний рух. У разі чіткого ви-конання, називаємо його. В подальшому ви-конання руху і його називання стають одно-моментними та супроводжуються багатора-зовим повторюванням з обов’язковим емо-ційним підкріпленням. Тут доцільно викори-стовувати як зображення так і невеликі відео з участю чужих, незнайомих людей («Покажи де дівчинка біжить?», «Де дівчинка спить?», 

«Де дівчинка іде?»). Позитивний результат у формуванні розуміння значення дієслів за-кріплюється стимуляцією до використання цих слів у власному мовленні та створенні відповідних словосполучень. Дослідження О. Мастюкової, І. Мамайчук, К. Островської [5, 114] свідчать про необхід-ність додаткової стимуляції у розвитку зага-льної та мілкої моторики, використовуються різні масажні техніки, психомоторна стиму-ляція та інші прийоми. Вчитель-логопед включає обов’язково включає у корекційні заняття такі види діяльності як: 
– конструювання з кубиків будиночків, веж і т.д., спочатку за зразком, потім по пам'яті і довільно; 
– розкладання і складання розбірних ігра-шок: матрьошок, пірамідок, чашечок, кубиків; 
– складання з паличок геометричних фі-гур, букв; 
– обведення контурів предметних зобра-жень; 
– розфарбовування контурних зображень предметів кольоровими олівцями; 
– розстібанням і застібання ґудзиків, ре-мінців, шнурування; 
– робота з мозаїкою; 
– пальчикові ігри з мовленнєвим супрово-дом; 
– розвиток артикуляційної моторики; 
– формування кінетичних та кунестетич-них відчутті. Також варто зупинитися на найбільш по-ширених типах помилок, що зустрічаються у професійній діяльності як педагогів так і ба-тьків. Однією з найважливіших є завищені вимоги та очікування. У розвиток мовлення вкладаються величезні ресурси, витрачаєть-ся значна кількість часу, однак, працюючи над розвитком мовленнєвих умінь важливо враховувати, що зусилля, вкладені в застосу-вання тих чи інших методик для їх розвитку, можуть не привести до бажаного результату, внаслідок неправильних або несвоєчасних дій. В процесі занять багато педагогів і бать-ків вважають за краще працювати над слове-сною імітацією. Щоб дитина повторював зву-ки, склади і слова. І довгі години занять вкла-даються в те, щоб дитина повторював «аааа», 
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«оооо», «іііі», «мама». Найчастіше, інтенсивна робота над звуконаслідуванням швидко ви-кликає у дитини фрустрацію, і вона починає уникати таких вправ, плакати, кусатися. Од-нак, якщо навичка повторення складів і слів не розвивається одночасно з навичкою кому-нікації, то навіть, коли дитина навчилася по-вторювати звуконаслідування, це не стиму-лює виникнення потреби у спілкуванні, ди-тина не бажає ділитися враженнями, або від-повідати на питання. Для того щоб мовлення дитини розвивалося, їй необхідно навчитися звертатися з проханнями до оточуючих – під-ходити до дорослого, вимагати його уваги, пояснити доступним способом (за допомогою жесту, картки або слова) що їй необхідно, і отримати бажане. Педагоги і батьки уника-ють такої роботи через труднощі з відтворен-ням ситуацій, в яких необхідно навчати звер-татися з проханням. Якщо дитина не вміє просити про допомогу то компенсує пробле-мною поведінкою і тоді досягатиме своєї ме-ти за допомогою істерик, агресії направленої зовні чи всередину. Наступною проблемою є неправильна процедура перенесення контролю і неправи-льне використання підказок. Для того, щоб дитина могла сказати сло-во, не тільки повторюючи за дорослим, але і використовуючи це слово для прохання, на-йменування цим словом предмета, або відпо-відати на питання, потрібно правильно вико-ристовувати процедуру перенесення контро-лю. На практиці часто відбувається, що дити-на може повторювати склади «со», «ба», «ка», але не може вимовити це слово, коли бачить картку із зображенням собаки, або відповісти на питання «Хто гавкає?». І тоді, коли від ди-тини вимагають назвати картку, дитина че-кає словесної підказки, або починає вгадува-ти, і вимовляти різні слова поспіль, або по-вторює питання / ехолалія, демонструє неба-жану поведінку і уникає вимог. Для того, щоб допомогти дитині вимов-ляти слово в різних функціональних ситуаці-ях, потрібно проаналізувати, який вид підказ-ки буде найбільш ефективним в даному ви-падку, і яким способом її використати. Часто візуальна підказка (картка, на якій написано слово) буває більш ефективним видом підка-

зки. Також дуже важливе своєчасне надання підказки – відразу після основного стимулу. Наприклад, якщо показувати дитині собаку, і одночасно з цим підказувати «Собака», дити-на повторить слово «собака», але дана реак-ція як і раніше буде контролюватися підказ-кою, а не основним стимулом – зображенням собаки. Отже, спочатку потрібно показати основний стимул – зображення собаки, і тіль-ки потім підказувати. Не меншою помилкою є врахування пове-дінкових реакцій. Оскільки поява експресив-ного мовлення у дитини є метою занять, пе-дагоги часто починають заняття саме з цьо-го – показують дитині картки, і вимагають їх називати, або вимагають повторювати слова і склади, або відразу ж відповідати на питання. Але для дитини з розладами спектру, у якої труднощі саме в цій сфері, часто буває склад-но включитися, і вона або нічого не гово-рить – замовкає, відгороджується, або демон-струє небажану поведінку і плаче. Для того, щоб дитина включився і співпрацювала в про-цесі виконання вправ, бажано починати занят-тя з інших, більш легких і мотиваційних за-вдань. А якщо дитина в процесі виконання вправи на називання або звуконаслідування раптом припиняє реагувати, або уникає вимог, можна швидко змінити напрямок роботи – замість називання карток тренувати розріз-нення карток, замість словесної імітації перек-лючитися на моторну імітацію. У даних впра-вах педагог може використовувати фізичні підказки, допомогти дитині включитися, і як тільки дитина починає самостійно виконувати потрібні дії, переключитися знову на експре-сивні завдання. Також дуже корисно в процесі занять використовувати «Змішані блоки», і швидко чергувати різні вправи. Тоді дитина менше втомлюється, краще зосереджується, і швидше досягає бажаних результатів. Робота над формування комунікативної функції мовлення дуже клопітка. Кожен еле-мент мовлення – прохання, називання, по-вторення, відповідь на питання, розуміння складних двокомпонентних інструкцій, пови-нен формуватися послідовно. Робота над де-якими навичками не повинна випереджати формування інших. Наприклад, робота над відповідями не питання розпочинається піс-
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ля формування мінімального словникового запасу, а номінативна функція розвивається після встановлення контакту та концентрації уваги на невербальних стимулах. А якщо у дитини немає початкових навичок моторної імітації, починати роботу над словесною імі-тацією недоцільно, і це призведе до фрустра-ції. Без тренування навички використання прохань дитина не навчиться спонтанно ви-користовувати мовлення для комунікації.  Загалом, формування номінативної функ-ції мовлення важкий та довготривалий про-

цес, що залежить як від зусиль педагога так і від готовності дитини до сприймання, осмис-лення та відтворення мовленнєвої ситуації. У більшості випадків раннього корекційного втручання вже на третьому-четвертому році життя формуються передумови до розвитку номінативного словника. Іноді розвивається готовність до сприймання та часткового ро-зуміння мовленнєвої ситуації, а у досить рід-кісних випадках активне використання мов-лення може стати доступним для дитини вже під час шкільного навчання. 
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Ткач О. Формирование номинативного словаря у детей с нарушениями спектра аутизма 
В статье рассмотрена проблема создания условий для формирования номинативной функции 

словаря у детей с нарушениями спектра аутизма. Осуществлён анализ последних научных исследо-
ваний относительно последовательности формирования этой функции и условий организации 
развивающей среды для детей с данной патологией. Представлены практические рекомендации по 
усвоению детьми навыка называния предметов окружающей среды, его сочетание со стимуляци-
ей развития моторных умений. Перечислены направления коррекционной работы, требования к 
дидактическому материалу, представлены образцы речевых инструкций и виды помощи. Обосно-
вана необходимость в использовании различных методов и приемов подачи речевого материала 
для детей с разными речевыми возможностями. Освещены основные проблемы и трудности, с ко-
торыми сталкиваются педагоги и родители при формировании экспрессивной речи у детей с рас-
стройствами спектра аутизма. 

Ключевые  слова :  расстройства спектра аутизма, коммуникативная деятельность, номи-
нативный словарь, этапы формирования функции, организация среды. 

 

Tkach O. Formation of a nominative dictionary in children with autism spectrum disorders 
The article considers the problem of creating conditions for the formation of the nominative function of 

the dictionary in children with autism spectrum disorders. The analysis of the latest scientific research on 
the sequence of the formation of this function and the conditions for the organization of the developing envi-
ronment for children with this pathology is carried out. Practical recommendations on the children's learn-
ing of the skill of naming environmental objects, its combination with the stimulation of the development of 
motor skills are presented. The directions of correctional work, requirements for didactic material are listed, 
samples of speech instructions and types of assistance are presented. The need for using various methods 
and methods of supplying speech material for children with different speech abilities is grounded. The main 
problems and difficulties encountered by teachers and parents in the formation of expressive speech in chil-
dren with autism spectrum disorders are highlighted. 

Key  words:  disorders of autism spectrum, communicative activity, nominative dictionary, stages of 
function formation, organization of environment. Стаття надійшла до редколегії 10.09.2017 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО 
САМОРОЗВИТКУ В ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ 

 
У статті проаналізовано стан підготовки майбутніх педагогів до професійного саморозвитку 

у педагогічних вищих навчальних закладах. На основі теоретичного аналізу філософських, психоло-
гічних, педагогічних, акмеологічних досліджень з проблеми особистості, її розвитку та самовдоско-
налення визначено поняття розвиток, саморозвиток особистості. Проаналізовано досвід профе-
сійного саморозвитку, описаний у статтях, у матеріалах конференцій учителями, які вже працю-
ють за тією чи іншою спеціальністю, а також питання підготовки до професійного саморозвитку 
майбутніх фахівців, що розглядаються в дисертаційних дослідженнях. Здійснений аналіз сучасних 
програм, нормативних навчальних дисциплін, курсів за вибором дає підстави відзначити їх певний 
потенціал для формування готовності майбутніх учителів до професійного саморозвитку.  

Ключові  слова :  професійний саморозвиток, майбутні педагоги, безперервний професійний 
саморозвиток, готовність майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку, дос-
від, стан підготовки. Актуальним завданням сучасної вищої педагогічної освіти є забезпечення процесу саморозвитку майбутніх учителів, формуван-ня їхньої готовності до безперервного профе-сійного саморозвитку, оскільки соціальним замовленням сьогоденного українського сус-пільства затребувана особистість конкурен-тоспроможного педагога, орієнтованого на безперервний професійний саморозвиток і самовдосконалення.  Теоретичний аналіз філософських, психо-логічних, педагогічних, акмеологічних дослі-джень з проблеми особистості, її розвитку та самовдосконалення дозволили визначити розвиток особистості як зміни, які з часом відбуваються в будові тіла, мисленні чи пове-дінці людини в результаті біологічних проце-сів в організмі та впливу оточуючого середо-вища, а саморозвиток особистості як цілесп-рямовану, систематичну, високоорганізовану й творчу діяльність, процес планомірної тво-рчої зміни особистістю власних духовно-ціннісних, морально-етичних, діяльнісно-практичних, чуттєвих, інтелектуальних, хара-ктерологічних особливостей для найбільш успішного досягнення своїх життєвих цілей і 

більш ефективного виконання свого людсь-кого, соціального призначення.  На підставі аналізу теоретичних джерел з проблеми дослідження професійний самороз-виток трактуємо як свідому діяльність люди-ни, спрямовану на повну самореалізацію себе як особистості в тій соціальній сфері, яку ви-значає її професія. Процес професійного саморозвитку осо-бистості у філософії розглядають як духовно-практичне перетворення з метою повноти індивідуального самовдосконалення. Філо-софський аспект аналізу саморозвитку пов’я-заний з пізнанням його фундаментальних онтологічних характеристик, з’ясуванням закономірностей саморозвитку. У психології процес саморозвитку особистості трактують як необхідну умову самореалізації особистос-ті, як елемент психологічної реальності, спря-мований на осягнення місця й функції само-розвитку в цілісному процесі життєдіяльнос-ті. У педагогічних дослідженнях саморозви-ток особистості аналізують з урахуванням активного впливу соціального середовища, трактуючи його як прагнення людини збага-тити свої індивідуальні якості за допомогою 
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тих видів діяльності, які сприяють їх форму-ванню чи вдосконаленню. Педагогічні дослі-дження спрямовані на пошук можливостей впливу на спонукання особистості до саморо-звитку, ознайомлення її з засобами самороз-витку. У цьому контексті особливо важливо з’я-сувати стан підготовки майбутніх педагогів до професійного саморозвитку у вищих на-вчальних закладах. Метою статті є висвітлення особливостей підготовки майбутніх учителів до професій-ного саморозвитку в педагогічних ВНЗ. Теорія та практика професійної підготов-ки майбутніх учителів у системі вищої педа-гогічної освіти є одним із напрямів дослі-джень вітчизняних науковців. Так, вивчен-ням проблеми гуманізації, гуманітаризації та філософії освіти займалися В. Андрущенко, О. Базалук, В. Кремень та ін.; особливості пе-дагогіки вищої школи розглядали Н. Булгакова, В. Ортинський, Т. Туркот, М. Фіцула та ін. Питанням професійно-педагогічної підготовки вчителя та стратегій формування його професіоналізму присвяче-но наукові праці А. Алексюка, Г. Васяновича, О. Дубасенюк, І. Зязюна та ін., а психології професійної діяльності та професійного роз-витку педагога – праці Г. Балла, Н. Побірчен-ко, В. Рибалки, В. Семиченко, О. Сергеєнкової, Б. Федоришина та ін. Формуванням педагогі-чної майстерності й творчостих здібностей опікувалися Є. Барбіна, Ю. Кіщенко О. Отич, С. Сисоєва та ін., професійним становленням молодого вчителя – Т. Чувакова та інші. Роль і специфіку організації педагогічної практики досліджували Н. Горопаха, О. Почерніна, Г. Шулдик та ін.  У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [18] вказано, що ключовим завданням освіти у XXI столітті є розвиток мислення, орієнтованого на май-бутнє. Сучасний ринок праці вимагає від ви-пускника не лише глибоких теоретичних знань, а і здатності самостійно застосовувати їх у нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях, переходу від суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян. Вважаємо, що формування готов-ності майбутніх педагогів до професійного 

саморозвитку сприятиме розвитку такого мислення, відповідних умінь і навичок. Досвід професійного саморозвитку в Укра-їні представляють самі вчителі, зокрема на конференціях. Так, наприклад, на науково-практичній інтернет-конференції «Досвід про-фесійного саморозвитку молодого педагога» було представлено й узагальнено досвід моло-дих учителів стосовно використання у фахово-му саморозвитку ІКТ і можливостей Інтернету; участь у семінарах, конференціях, педагогіч-них читаннях і вивчення досвіду авторських шкіл; опрацювання та застосування педагогіч-них інноваційних технологій тощо [13]. Досвід професійного саморозвитку вчите-лів висвітлюється також у збірнику матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково
-практичної Інтернет-конференції «Досвід професійного саморозвитку педагогічного працівника на основі використання інформа-ційно-комунікаційних технологій та потенцій-них можливостей мережі Інтернет», у якому подано актуальні проблеми створення інфор-маційно-комунікаційного освітнього простору післядипломної освіти для професійного само-розвитку, теоретико-методологічні аспекти дистанційного навчання, визначаються форми й методи управління самоосвітою педагога тощо [44]. Зауважимо, що досвід професійного саморозвитку найчастіше описують у статтях чи в матеріалах конференцій учителі, які вже працюють за тією чи іншою спеціальністю. А питання підготовки до професійного самороз-витку майбутніх фахівців розглядають перева-жно в дисертаційних дослідженнях. Ділиться власним досвідом і значна час-тина науковців, які займають проблемою професійного саморозвитку. Так, наприклад, М. Поплавська з Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» описує теоретично обґрунтовані й експерим ентально перевірені педагогічні умови формування готовності майбутніх ін-женерів до професійно-особистісного само-розвитку; комплекс інноваційних форм і ме-тодів навчання, які сприятимуть цьому про-цесу; вдосконалення змісту лекцій і практич-них занять з психолого-педагогічних дисцип-лін, що викладаються студентам інженерних спеціальностей [99]. 
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А. Кужельний описує досвід впровадження в навчально-виховний процес Чернігівського національного педагогічного університету іме-ні Т. Г. Шевченка професійно-орієнтованої тех-нології формування готовності студентів тех-нологічних факультетів педагогічних ВНЗ до професійного саморозвитку: розробку спецкур-су «Професійний саморозвиток майбутнього вчителя», модернізацію змісту й технології пе-дагогічної практики студентів; впровадження методичних рекомендацій щодо формування готовності майбутніх учителів до професійного саморозвитку [6]. С. Кубрак проводила дослідно-експери-ментальна роботу на базі Національного пе-дагогічного університету ім. М. П. Драгомано-ва, Луцького інституту розвитку людини Уні-верситету «Україна», Житомирського держа-вного університету імені Івана Франка. Одер-жані результати полягають у розробці систе-ми форм і методів використання інформацій-них технологій у професійному саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профі-лю, впровадженні програми спецкурсу «Інформаційні технології в професійному са-морозвитку майбутнього вчителя філологіч-ного профілю», підготовці відповідного на-вчально-методичного посібника [5]. Досвід підготовки майбутніх фахівців до професійного саморозвитку має й Л. Бондарен-ко. Практичне значення одержаних нею ре-зультатів дослідження полягає в обґрунтуван-ні й апробації в навчально-виховному процесі спеціального курсу «Основи професійного са-морозвитку майбутнього вчителя музики», тренінгу рефлексії, розробленні програми пе-дагогічної практики зі спеціалізації «Режисура позакласних музично-виховних заходів» для гуртка «Музично-театральна студія» та її реалі-зації в межах Соціального проекту Київського університету імені Бориса Грінченка «З Києвом і для Києва» [1]. З метою вивчення вітчизняного досвіду підготовки фахівців, зокрема, майбутніх пе-дагогів, на початку експерименту нами було проведене опитування в кількох педагогіч-них університетах країни, зокрема у Вінниць-кому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, Ізмаїльсько-му державному гуманітарному університеті, 

Уманському державному педагогічному уні-верситеті імені Павла Тичини, Тернопільсь-кому національному педагогічному універси-теті імені Володимира Гнатюка, Хмельниць-кому національному університеті. Узагальнення відповідей респондентів по-казало таке: на запитання «Чи усвідомлюєте ви необхідність безперервного професійного са-морозвитку?» 57% опитаних відповіли, що «не замислювались над цим питанням»; 35% за-значили, що їх це не цікавить. На запитання «Чи готові ви до безперервного професійного саморозвитку?» лише 3% відповіли ствердно. На запитання «Чи знаєте ви методики (технології) професійного саморозвитку?» 5% опитаних відповіли «так», але конкретизувати відповідь не змогли. На запитання «Чи приді-ляють викладачі у вашому університеті увагу професійному саморозвитку студентів?» 8% відповіли «так», проте більшість опитаних дала відповідь, що не були присутні на лекціях з по-дібною тематикою, хоча значна частина студе-нтів відповіли, що бажали б уже зі студентської лави займатися власним професійним самороз-витком, оскільки вважають це вкрай важливим для майбутньої кар’єри. Якщо розглянути процес саморозвитку з точки зору вікових особливостей особистості (а нас цікавлять студентські роки), то очевид-ним є те, що саме у цьому віці велике значення має емоційна сфера, яка характеризується пері-одичним переживанням незадоволеності жит-тям, собою, іншими людьми. При неправильно-му педагогічному підході такі стани можуть носити деструктивний характер. І навпаки, як-що енергію цих станів звернути на вирішення значущих для студента завдань, незадоволе-ність стане стимулом до конструктивної, плід-ної роботи [22], зокрема, спрямованої на безпе-рервний професійний саморозвиток. С. Кузікова зазначає, що однією з основних психологічних умов готовності субʼєкта до са-мозміни є відчуття і усвідомлення ним потреби у самозміні й особистісному зростанні. Така потреба, на думку науковця, в юнацькі роки вже назріла. Адже особистісне самовизначення, актуальне для цього віку, в сучасній психології розглядають як основу самодетермінації влас-ного розвитку. Крім того, в юнацькому віці всі складові самосвідомості набувають достатньої 
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зрілості. Можна припустити, що для становлен-ня особистості як субʼєкта саморозвитку саме цей вік є сенситивним. А завдання спеціально організованої роботи дорослих (педагогів, пси-хологів) з молоддю має бути формування у юнацтва здатності до усвідомленого самороз-витку, активізація потреби у самозміні та на-вчання способам і прийомам роботи над собою, що неодмінно включає такі моменти, як рефле-ксія, саморегуляція, самоспостереження, самоа-наліз та ін. [77, с. 89]. Детальний аналіз потенційні можливостей педагогічних дисциплін, які вивчають студен-ти ОКР «бакалавр» у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Ко-цюбинського, з точки зору підготовки майбут-ніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку дозволяє зробити певні виснов-ки. Не применшуючи потенційні можливості проаналізованих курсів педагогічного спряму-вання для професійного саморозвитку майбут-ніх учителів, все ж зауважимо, що всі вони є вузькоспеціальними і стосуються лише окре-мих аспектів майбутньої професійної діяльнос-ті. Отже, здійснений нами аналіз сучасних про-грам, нормативних навчальних дисциплін, кур-сів за вибором дає підстави відзначити їх пев-ний потенціал для формування готовності майбутніх учителів до професійного самороз-витку. Втім, недостатня увага аналізованих на-вчальних програм і навчальних дисциплін до висвітлення цінності безперервного професій-

ного саморозвитку для майбутньої фахової дія-льності, практично-операційної підготовки студентів стосовно професійного саморозвит-ку та інших важливих для формування дослі-джуваного нами феномену питань зумовила прийняття автором рішення про доповнення змісту предметів інваріантної складової навча-льних планів експериментальних навчальних закладів інформацією з проблеми підготовки студентів до безперервного професійного са-морозвитку, а також про розроблення авторсь-кого спеціального курсу «Безперервний профе-сійний саморозвиток майбутніх педагогів», зміст якого у ході дослідно-експериментальної роботи забезпечуватиме формування мотива-ційно-ціннісного, інформаційно-пізнавального, організаційно-діяльнісного, емоційно-вольового, рефлексивно-оцінного компонентів готовності майбутніх педагогів до безперерв-ного професійного саморозвитку. Отже, здійснене нами вивчення стану під-готовки майбутніх учителів до професійного саморозвитку у педагогічній практиці дає підс-тави стверджувати, що значна кількість загаль-ноосвітніх навчальних закладів України нама-гається запровадити ті чи інші заходи, що сто-суються професійного саморозвитку студентів: організовуються круглі столи з передовими учителями, проводяться бесіди, лекції тощо. Проте варто зазначити, що цього недостатньо для якісної підготовки майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку. 
Список  використаних  джерел  1. Бондаренко Л. А. Формування готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку у процесі інструментально-виконавської підготовки : дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти / Лариса Анатоліївна Бондаренко. — Київ, 2014. — 235 с. 2. Власова Е. А. Профессиональное саморазвитие будущих социальных педагогов : Монография / Е. А. Власова. — Балашов : Николаев, 2009. — 116 с.  3. Досвід професійного саморозвитку молодого педагога : матеріали науково-практичної інтернет-конференції / Уклад. Н. В. Розіна. — Черкаси : Вид-во ОІПОПП. 2014. — 106 с. 4. Досвід професійного саморозвитку педагогічного працівника на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій та потенційних можливостей мережі Інтернет : матеріали Всеукраїнської з міжнаро-дною участю науково-практичної Інтернет-конференції. — Черкаси : Вид-во ОІПОПП. 2013. — 194 с. 5. Кубрак С. В. Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю засоба-ми інформаційних технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / С. В. Кубрак; Житомирський державний ун-т імені Івана Франка. — Житомир, 2012. — 20 с. 6. Кужельний А. В. Формування готовності до професійного саморозвитку майбутнього вчителя технологій : авто-реф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Андрій Володимирович Кужельний; ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». — Переяслав-Хмельницький, 2014. — 20 с. 7. Кузікова С. Б. Психологія саморозвитку : навч. посіб. / С. Б. Кузікова ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми : МакДен, 2011. — 149 с.  8. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України. — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf (1.07.2013). — На-зва з екрану. 9. Поплавская М. В. Исследование структуры готовности будущих инженеров к профессионально-личностному саморазвитию / М. В. Поплавская // Мир науки, культуры, образования. — Выпуск 6. 2013. — С. 140—142. 

Валентина ФРИЦЮК Підготовка майбутніх учителів до професійного саморозвитку в педагогічних ВНЗ 



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

References 1. Bondarenko L. A. Formuvannia hotovnosti maibutnoho vchytelia muzyky do profesiinoho samorozvytku u protsesi in-strumentalno-vykonavskoi pidhotovky : dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04 — teoriia i metodyka profesiinoi osvity / Larysa Anatoliivna Bondarenko. — Kyiv, 2014. — 235 s. 2. Vlasova E. A. Professyonalnoe samorazvytye budushchykh sotsyalnыkh pedahohov : Monohrafyia / E. A. Vlasova. — Balashov : Nykolaev, 2009. — 116 s.  3. Dosvid profesiinoho samorozvytku molodoho pedahoha : materialy naukovo-praktychnoi internet-konferentsii / Uklad. N. V. Rozina. — Cherkasy : Vyd-vo OIPOPP. 2014. — 106 s. 4. Dosvid profesiinoho samorozvytku pedahohichnoho pratsivnyka na osnovi vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii ta potentsiinykh mozhlyvostei merezhi Internet : materialy Vseukrainskoi z mizhnarod-noiu uchastiu naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii. — Cherkasy : Vyd-vo OIPOPP. 2013. — 194 s. 5. Kubrak S. V. Pedahohichni umovy profesiinoho samorozvytku maibutnoho vchytelia filolohichnoho profiliu zasobamy informatsiinykh tekhnolohii : avtoref. dys. … kand. ped. nauk : 13.00.04 «Teoriia i metodyka prof. osvity» / S. V. Kubrak; Zhytomyrskyi derzhavnyi un-t imeni Ivana Franka. — Zhytomyr, 2012. — 20 s. 6. Kuzhelnyi A. V. Formuvannia hotovnosti do profesiinoho samorozvytku maibutnoho vchytelia tekhnolohii : avtoref. dys. … kand. ped. nauk : 13.00.04 / Andrii Volodymyrovych Kuzhelnyi; DVNZ «Pereiaslav-Khmelnyts. derzh. ped. un-t im. Hryhoriia Skovorody». — Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2014. — 20 s. 7. Kuzikova S. B. Psykholohiia samorozvytku : navch. posib. / S. B. Kuzikova ; Sum. derzh. ped. un-t im. A. S. Makarenka. — Sumy : MakDen, 2011. — 149 s.  8. Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na 2012–2021 roky [Elektronnyi resurs] / Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. — Rezhym dostupu : http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf (1.07.2013). — Nazva z ekranu. 9. Poplavskaia M. V. Yssledovanye strukturы hotovnosty budushchykh ynzhenerov k professyonalno-lychnostnomu samorazvytyiu / M. V. Poplavskaia // Myr nauky, kulturы, obrazovanyia. — Vыpusk 6. 2013. — S. 140-142. 
 

Фрицюк В. Подготовка будущих учителей к профессиональному саморазвитию в педаго-
гических вузах 

В статье проанализировано состояние подготовки будущих педагогов к профессиональному 
саморазвитию в педагогических высших учебных заведениях. На основе теоретического анализа 
философских, психологических, педагогических, акмеологических исследований по проблеме лично-
сти, ее развития и самосовершенствования определены понятия развитие, саморазвитие лично-
сти. Проанализирован опыт профессионального саморазвития, описанный в статьях или в мате-
риалах конференций учителями, которые уже работают по той или иной специальности, а так-
же вопросы подготовки к профессиональному саморазвитию будущих специалистов, рассматри-
вающиеся в диссертационных исследованиях. Проведенный анализ современных программ, норма-
тивных учебных дисциплин, курсов по выбору дает основания отметить их определенный потен-
циал для формирования готовности будущих учителей к профессиональному саморазвитию.  

Ключевые  слова :  профессиональное саморазвитие, будущие педагоги, непрерывное профес-
сиональное саморазвитие, готовность будущих педагогов к непрерывному профессиональному са-
моразвитию, опыт, состояние підготовки. 
 

Frytsiuk V. Training future teachers to professional self-employment in pedagogical 
universities 

In article the scientific and methodological system of prospective teachers’ training to continuous profes-
sional self-development is substantiated and developed, which is based on the conceptions of acmeological, 
axiological, anthropocentrical, activities, competence, cultural, personal, synergistic and systematic ap-
proaches. The system takes into account the structure of readiness of prospective teachers for professional 
self-development and trends of modern education. In the context of modernization of higher education, one of 
the factors in providing the state competitiveness on the global level is to improve specialists’ preparation 
quality, in particular, to form prospective teachers’ motivation to continuous professional education and pro-
fessional self-development. Self-development of personality of prospective teacher is urgent to the modern 
educational process. «The readiness of prospective teacher for continuous professional self-development» is 
considered as the student’s ability to purposeful reflexive activities, which is associated with design and imple-
mentation of quality changes in personality’s identity and practical realization of subjective experience in the 
field of professional self-determination and self-realization on the basis of conscious self-regulation of own 
educational and professional activities. Taking into consideration the scientific and methodological analysis 
of the concept of readiness of prospective teacher for continuous professional self-development, features of 
teacher’s professional activities and directions of modernization of pedagogical education, the organizational 
and pedagogical conditions are substantiated and implemented; structural and functional model of scientific 
and methodological training system of prospective teachers for continuous professional self-development is 
developed; methodological approaches to problem’s solving are improved.  

Key  words:  professional self-development, future teachers, continuous professional self-development, 
readiness of future teachers for continuous professional self-development, experience, state of training. Стаття надійшла до редколегії 15.09.2017 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ З ДИСЦИПЛІН 

ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «МИСТЕЦТВО» 
 

Статтю присвячено розкриттю значення компетентнісного підходу для організації практич-
ної підготовки майбутніх вчителів освітньої галузі «Мистецтво». Запропоновано класифікацію: 
ядерні, функціональні та креативні компетенції, розкрито їх сутність та наведено види діяльнос-
ті для реалізації означених компетенцій в контексті фахової підготовки студентів освітнього 
напряму 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) спеціалізація «Художня культура». 

Ключові  слова :  освітня галузь «Мистецтво», ядерні компетенції, функціональні компетен-
ції, креативні компетенції, педагогічна практика. Становлення майбутнього фахівця немо-жливо без практичної підготовки, яка стане усвідомленням вірності обраного шляху та відповідності власних уявлень реаліям обра-ної професії, розумінням власної потенційно-сті та можливістю скоригувати академічну діяльність в контексті досягнення максима-льної релевантності компетенцій, задекларо-ваних освітнім напрямом спеціальності сту-дента до вимог шкільної практики. Метою даної статті є визначення ролі та сутності компетентнісного підходу у практич-ній підготовці майбутніх вчителів освітньої галузі «Мистецтво» та актуалізація моделі про-фесійних компетенцій студента-практиканта освітнього напряму 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) спеціалізація «Художня культура». Надання студентам можливості отрима-ти практичного досвіду педагогічній діяль-ності у якості вчителя дисциплін галузі «Мистецтво» є головною метою педагогічної практики, яка проводиться на третьому та четвертому році навчання згідно навчально-го плану підготовки бакалаврів освітнього напряму 014.13 Середня освіта (Музичне мис-тецтво) спеціалізації «Художня культура». Педагогічна практика реалізує базові та предметні компетенції, набуті студентами 

спеціальності впродовж опанування дисцип-лін: «Педагогіка», «Психологія», «Методика ви-кладання інтегрованого курсу Мистецтво», «Методика музичного виховання», «Художня культура», «Методика художньо-педагогічного аналізу творів мистецтва в ЗОШ» тощо. Ефек-тивність педагогічної практики майбутніх учи-телів залежить від: 
– володіння знаннями історії та теорії ми-стецтва та суміжних дисциплін; 
– знання сутності компонентів методич-ної системи навчання мистецтву (мотив і цілі навчання, методи, прийоми, техно-логії, засоби, форми навчання); 
– озброєності практиканта психологічни-ми знаннями, вміннями та навичками, які необхідні для навчально- виховної роботи з учнями. Впродовж проходження педагогічної практики передбачено формування базових компетенції, які необхідні для подальшої професійної діяльності майбутніх вчителів «мистецтва». Сучасний компетентнісний під-хід до підготовки вчителя спрямований на формування фахово грамотної самостійної та активної особистості, яка здатна до реалізації теоретичних знань у педагогічній площині. Проблемами кометентнісного підходу займа-лися вчені та педагоги, починаючи з ІІ поло-вини ХХ сторіччя: В. Биков, А. Маркова, 
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В. Маслов, Н. Радіонова, А. Хуторський. Аспек-ти фахової компетентності галузі педагогіки мистецтва присвячені праці Л. Арчажнікової, О. Гайдамаки, А. Козир, Л. Масол, Г. Падалкі, О. Щолокової. Під час наукового дискурсу було надано визначення основним категоріям, що ними слід оперувати для актуалізації даної пробле-ми. Ключове поняття «компетентність» має багато тлумачних варіантів, так, дослідник І.Черемис, артикулює його як якість реаліза-ції на практиці результату формування в су-б’єктів навчання компетенцій, визначених нормативними джерелами для певної галузі діяльності (якість реалізації кваліфікації) [8,84-85]. За визначенням В. С. Іванова «компетенція – це інтегрована особистісно-діяльнісна категорія, яка формується під час навчання в результаті поєднання початково-го особистого досвіду, знань, умінь, навичок, способів діяльності, особистісних цінностей та здатності їх застосування в процесі проду-ктивної діяльності стосовно кола предметів та процесів певної галузі людської діяльнос-ті» [4, 54–55]. «Професійну компетентність» В. Галузинський та М. Євтух трактують як готовність і здатність фахівця приймати ефе-ктивні рішення при здійсненні професійної діяльності [1, 11]. О. С. Заблоцька визначає «кваліфікацію» як офіційне визнання резуль-тату формування в суб’єктів навчання компе-тенцій, визначених нормативними освітніми документами для певної галузі діяльності, вона-ж надає визначення «компетенціям», що на її думку є одиницями та результатом освітньої діяльності при компетентнісному підході [3, 52]. О. Дубасенюк, до основних складових еле-ментів професійно-педагогічної компетент-ності відносить: 
– компетентність у сфері теорії та методи-ки виховного процесу; 
– компетентність у сфері фахових предме-тів; 
– соціально-педагогічну компетентність; 
– диференціально-психологічну компете-нтність; 
– аутопсихологічну компетентність [2, 95].  На думку А. Хуторського компетентність має наступні елементи: 

– когнітивна складова (наявність системи педагогічних і спеціальних предметних знань); 
– операціонально-технологічна складова (володіння методами, технологіями, способами педагогічної взаємодії, мето-дами навчання данного предмета); 
– особистісна складова (етичні й соціальні позиції й установки, риси особистості спеціаліста) [7, 135].  А. Маркова виділяє такі види професійної компетентності: 
– спеціальна компетентність – володіння власне професійною діяльністю на до-сить високому рівні, здатність проекту-вати свій подальший професійний роз-виток; 
– соціальна компетентність – володіння спільною (груповою, кооперативною) професійною діяльністю, співробітницт-вом, а також прийнятими в даній профе-сії прийомами професійного спілкуван-ня, соціальна відповідальність за ре-зультати своєї професійної праці; 
– особистісна компетентність – володіння прийомами особистісного самовиражен-ня та саморозвитку засобами протисто-яння професійним деформаціям особис-тості; 
– індивідуальна компетентність – воло-діння прийомами самореалізації і розви-тку індивідуальності в межах професії, готовність до професійного зростання, вміння раціонально організувати свою працю без перевантажень [4, 107].  Отже, якщо підвести підсумки компетент-нісного дискурсу можна узагальнити усі вище-наведені системи розподілу та запропонувати наступну наочну модель професійних компе-тенцій студента-практиканта освітнього на-пряму 014.13 Середня освіта (Музичне мистец-тво) спеціалізація «Художня культура»: 
– Ядерні компетенції (сума теоретичних знань які складають загальнопрофесійну ба-зу вчителя (провідна дисципліна, педагогіка, психологія); 
– Функціональні компетенції (сума ін-струментальних компетенцій галузей предмет-ної дидактики) –методика викладання курсу «Мистецтво», методика організації художнього сприйняття, методика аналізу художніх творів, методика організації художньо-освітнього про-стору, методика оцінювання знань, методика організації позакласної мистецької діяльності; 
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Таблиця 1   
Модель професійних компетенцій студента-практиканта освітнього напряму  

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) спеціалізація «Художня культура» Вид компетенції Сутність компетенції Види діяльності з реалізації компетенції під час прохо-дження педагогічної практики з мистецтва 1. Ядерні  компетенції 1.Оволодіння теоретичною інформацією з академічних дисциплін 1. Опрацювання літератури з історії мистецтва, теорії мистецтва, вікової психології та педагогіки за запропо-нованим переліком 2. Конспектування першоджерел 
3. Складання реферованого переліку опрацьованої літе-ратури 4. Організація проведення педагогічного експерименту 
5. Обробка та аналіз результатів експерименту 
6. Написання наукової статті за результатами проведен-ня експерименту 2. Функціональні  компетенції 1.Здатність застосувати  на практиці теоретичні знання з базових  академічних дисциплін 
1. Складання шкільної документації: календарного пла-нування, конспекту уроку, ведення сторінки класного журналу 2. Організація освітнього простору уроку мистецтва, навчальна, виховна та  оцінювальна діяльність педагога загальноосвітньої школи 
1. Розробка та проведення занять з курсу «Мистецтво» для учнів молодшої школи та старшої школи 2. Тренінги з подолання конфліктних ситуацій на уроці, дотримання дисципліни 3. Психологічна оцінка учнів класу, складання плану ви-ховної роботи 4. Розробка та проведення тестів, контрольного заняття з Мистецтва 3.Використання методич-ного інструментарію вчите-лем мистецтва: володіння методами, прийомами та технологіями художньої дидактики у шкільних,  позакласних та позашкіль-них умовах 

1. Використання художньо-педагогічної технології на уроці (інтерактивна, інтегративна, творчих проектів, case study) 2. Організація музичної, сценічної, образотворчої діяль-ності на уроці мистецтва 3. Складання емоційної партитури уроку мистецтва 
4. Робота з класною дошкою (scribing-технологія) 
5. Створення ілюстративної бази для уроків (презентації Power Point) 6. Організація та проведення позакласного мистецького заходу 7. Організація та проведення позашклільного мистецько-го заходу 3. Креативні  компетенції 1. Мистецька діяльність майбутнього вчителя «Мистецтва» 1. Створення моделі художньо-педагогічного аналізу-інтерпретації творів різних мистецтва (архітектура, ску-льптура, музичне, образотворче мистецтво) 2. Виконання вокального, інструментального музичного твору, хореографічного фрагменту, інсценізація, графіч-ний ескіз, фото-композиція 3. Підготовка наочності до уроку мистецтва 
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– Креативні компетенції (художньо-педагогічна діяльність вчителя мистецтва на уроці – гра на музичних інструментах, вокал, театральна діяльність, хореографічна діяль-ність,створення інформаційної художньої продукції, тощо).  Таким чином, під час проходження прак-тики діяльність студента-практиканта освіт-нього напряму 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) спеціалізація «Художня культура» буде спрямовано на реалізацію означених професійних компетенцій: Підводячи підсумки викладеного в статті дослідження та встановлюючи віхи подаль-ших наукових розвідок слід зазначити: – компетнтнісний підхід у оргаінізації практичної підготовки майбутнього вчителя галузі «Мистецтво» зумовлено необхідністю 

у імплементації концепції Нової української школи та оптимізації підготовки сучасного вчителя; – виділення фахових компетенцій майбу-тнього вчителя музичного мистецтва дозво-ляє сформулювати модель професійних ком-петенцій студента-практиканта освітнього напряму 014.13 Середня освіта (Музичне мис-тецтво) спеціалізація «Художня культура», до якої входять ядерні, функціональні та креа-тивні компетенції. Отже, практика є необхідною складовою підготовки фахівця любого напряму, особли-во важлива вона для професійного станов-лення вчителя, таким чином, наукові розвід-ки , спрямовані на вдосконалення педагогіч-ної практики, її змісту та структури не втра-чатимуть актуальності. 
Список  використаних  джерел  1. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. — К. : Вища школа, 1995. — 237с. 2. Дубасенюк О. А. Концептуальні положення теоретичної професійної діяльності / О. А. Дубасенюк // Педагогіка і психологія. — 1994. — № 4. — С. 94—97. 3. Заблоцька О. С. Компетентність, кваліфікація, компетенція як ключові категорії компетентнісної парадигми ви-щої освіти // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2008. — № 39. —  С. 52—56). 4. Іванова С. В. Функціональний підхід до визначення професійної компетентності вчителя біології та організація її вдосконалення в закладі післядипломної освіти // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія : педагогічні науки. — 2008. — Вип. 42. — 147 с.  5. Родигіна І. В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. — Х. : Вид. група «Основа», 2005. 96 с. — (Б-ка журн. «Управління школою»; вип. 8(32)). 6. Савенкова Л. Г. Педагогические условия внедрения в практику обучения школы интегрированного направления работы // Педагогика искусства: научный журнал. — № 4, 2010. — C. 67—72. 7. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно- ориентированной парадигмы образования // Ученик в общеобразовательной школе. — М. : ИОСО РАО, 2002. — C. 135—157. 8. Черемис І. Нові вимоги до спеціаліста: поняття компетентності й компетенції // Вища освіта України. — 2006. — № 2. — C. 84—88. 

References 1. Haluzynskyi V. M., Yevtukh M. B. (1995) Pedahohika: teoriia ta istoriia [Pedagogy: theory and history]. Pedagogy and ps-
ychology. Kiev [in Ukrainian]. 2. Dubaseniuk O. A. (1994) Kontseptualni polozhennia teoretychnoi profesiinoi diialnosti [Conceptual provisions of theoretical 
professional activities]. Pedagogy and psychology. Kiev [in Ukrainian]. 3. Zablotska O. S. (2008) Kompetentnist, kvalifikatsiia, kompetentsiia yak kliuchovi katehorii kompetentnisnoi paradyhmy 
vyshchoi osvity[Competence, qualification, competency as key categories of competence-based paradigm of higher ed-ucation]. Zhytomyr [in Ukrainian]. 4. Ivanova S. V. (2008) Funktsionalnyi pidkhid do vyznachennia profesiinoi kompetentnosti vchytelia biolohii ta orhanizatsiia 
yii vdoskonalennia v zakladi pisliadyplomnoi osvity [Functional approach to the definition of professional competence of 
teachers of biology and the organization of its improvement in the institution of postgraduate education]. Zhytomyr [in Ukrainian]. 5. Rodyhina I. V. (2006) Kompetentnisno oriientovanyi pidkhid do navchannia [A competency based approach to study] Kh-arkiv[in Ukrainian]. 6. Savenkova L.G.(2010). Pedagogicheskie usloviya vnedreniya v praktiku obucheniya shkolyi integrirovannogo napravleniya 
rabotyi.[Pedagogical conditions of the implementation in practice of integrated areas of school trainings]. Moscow [in Ru-ssian]. 7. Khutorskoi A. V. (2002) Kliuchevyie kompetentsyy kak komponent lychnostno- oryentyrovannoi paradyhmyi obrazovanyia 
[Key competences as a component of personality — oriented paradigm of education ] Student in a secondary school. Moscow [in Russian]. 8. Cheremys I. (2006) Novi vymohy do spetsialista: poniattia kompetentnosti y kompetentsii [New requirements for the 
specialist: the concept of competence and competence ] Higher education of Ukraine. Kiev [in Ukrainian].  

Юлія ХАЙРУЛЛІНА Компетентнісний підхід у організації  педагогічної практики з дисциплін освітньої галузі «Мистецтво» 



383 №  3  ( 5 8 ) ,  в е р е с е н ь  2 0 1 7  

Хайруллина Ю. Компетентностный подход в организации педагогической практики в 
образовательной отрасли «Искусство» 

Статья посвящена раскрытию значения компетентностного похода в организации практиче-
ской подготовки будущих учителей образовательной отрасли «Искусство». Предложено классифи-
кацию: ядерные, функциональные и креативные компетенции, раскрыта их сущность, приведены 
виды деятельности, направленные на реализацию вышеназванных компетенций в контексте про-
фессиональной подготовки студентов специальности 014.13. Среднее образование (Музыкальное 
искусство) специализация Художественная культура. 

Ключевые  слова :  образовательная отрасль «Искусство», ядерные, функциональные и креа-
тивные компетенции, педагогическая практика. 

 
Khajrullina Yu. Competence approach in pedagogical practice in the educational branch «Art» 
The article is devoted to disclosure the value of the competence approach to the organization of practi-

cal training the future teachers of educational branch «Art». The competence approach in organization of 
practical training for a future teachers of the «Art» due to the need of implementing the concept of a New 
Ukrainian school an aimed on optimization the training of the modern teacher. It was suggested the follow-
ing classification: nuclear, functional and creative competence. It was disclosed their nature and the types of 
activities to implement the competencies in the context of professional training of students of the educa-
tional direction 014.13 Secondary education (Musical art) specialization «Artistic culture». Practice is a 
necessary component of training in any direction, especially important for the professional development of 
teachers, thus, research aimed at improving pedagogical practice, its content and structure will not lose its 
relevance. 

Keywords:  the educational branch «Art», nuclear, functional and creative competence, pedagogical 
practice. Стаття надійшла до редколегії 17.09.2017     
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Гу  ЦЗІН  
 

аспірантка факультету мистецтв імені А. Авдієвського  
Національного педагогічного університету  

імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна  
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ  

ВОКАЛЬНОГО СЛУХУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 
У межах даної статті розглянуто педагогічні умови формування вокального слуху студентів 

факультетів мистецтв педагогічних університетів. Педагогічні умови визначенні як основні шля-
хи досягнення високого результату фахової діяльності у практичній роботі з школярами. Конкре-
тизовано ряд педагогічних умов, до яких належать: налаштування майбутнього вчителя музики 
на відчуття точного, вірного вокального звуку засобами музичного уявлення та безпосереднього 
творчого співацького втілення; педагогічне забезпечення вокальної орфоепічної єдності артикуля-
ційного апарату та звучання співацького голосу; зорієнтованість фахової підготовки студентів 
на формування виконавської надійності у практичній діяльності. 

Ключові  слова :  педагогічні умови, формування вокального слуху, майбутні вчителі музично-
го мистецтва, співацька діяльність, компонентна структура. Наукова проблема формування вокально-го слуху майбутніх учителів музичного мис-тецтва є актуальною проблемою сучасної те-орії та практики митецької педагогіки вищої школи. Аналіз досліджуваного феномена в теорії та практиці вокально-хорової підгото-вки дозволив структурувати її відповідно до компонентного складу вокального слуху май-бутніх фахівців. Це дозволило нам обґрунту-вати вокальний слух як форму розвиненої музично-вокальної культури слуху, здатність сприймати, аналізувати всі відчуття звучан-ня співацького голосу, його технічні та худо-жні можливості.  Дослідження критеріального підходу в сфері удосконалення вокальної підготовки майбутнього вчителя музики у системі фахо-вої підготовки на факультетах мистецтв пе-дагогічних університетів спиралося на досвід попередників і дозволило визначити, що ос-новні вимоги до критеріального апарату ма-ють бути такі: об’єктивність, під якою ми ро-зуміємо існування досліджуваного критерію незалежно від волі та бажань дослідника; на-дійність як властивість певного критерію зберігати свою вимірювальну функцію (у значенні всіх показників-параметрів) під час проведення експериментально-дослідної 

роботи у визначених педагогічним дослі-дженням межах; простота, зручність виміру як можливість повторення експерименталь-но-дослідного вимірювання у будь-якій педа-гогічній структурі. При визначенні критеріїв дослідження ми спиралися на дослідження В. Антонюк, Л. Василенко, Н. Гребенюк, Д. Євтушенко, О. Єременко, П. Ковалика, А. Козир, Г. Падал-ки, О. Ребрової, Т. Ткаченко, О. Щолокової та ін. з проблеми фахової готовності студентів-музикантів до майбутньої професійної діяль-ності в умовах загальноосвітньої школи. На основі викладеного матеріалу визначено: ос-новними вимогами до критеріального апара-ту дослідження є об’єктивність, надійність, простота та зручність виміру; компонентна структура формування музично-вокальної культури слуху в процесі фахової підготовки майбутнього вчителя музики складається з сукупності таких складових, як мотиваційно-організаційна, когнітивно-інформаційна, оці-нювально-слухова та усвідомлено-дієва. Доцільно зазначити, що вокально-теоре-тична підготовленість студентів щодо засво-єння комплексу теоретико-методичних знань у галузі вокальної педагогіки, акустики, фізіо-логії, орфоепії, підтримувався додатковими 
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обговореннями за специфікою проблемати-ки, що за нашими передбаченнями створюва-ло сприятливі умови для координованості дій студентів класу з постановки голосу, про-інструктованого та готового до проблемних обговорень за тематикою: «Фізіологоія та акустика у вокальній роботі», «Українська літературна орфоепія», колективних занять для збільшення інформації за даною темати-кою. Групові обговорення торкались пробле-мних питань: «Координованість вокально-технічних умінь – цілісний процес, що обумо-влений основним способом взаємодії дихаль-них і артикуляційних органів», й «Музично-інтонаційний розвиток майбутнього вчителя музичного мистецтва».  Доречно підкреслити, що природа інтона-ції має відчуватись студентом в елементарних частинках співацького виконання музичного твору, особливо це проявляється у роботі над вокальною технікою. Уміння правильно інто-нувати за внутрішньо-слуховими уявленнями, є складовою частиною навички звуковедення, адже процес інтонування невідривно пов’яза-ний з м’язовими відчуттями правильного спі-вацького дихання, атаки звуку, тощо. Коорди-нованість вокального та слухового начал до-дає вокально-технічної досконалості, завдяки усвідомленому співу студентів. Осмислена дія приводить до стабілізації результату, в чому ми вбачаємо секрети успіху так званих стабі-льних співаків, таких що демонструють висо-кий відсоток готовності до виконавської робо-ти. З навиком свідомого управління регістро-вим звучанням пов’язана рухливість співаць-кого голосу, його технічна досконалість.  На думку В. Ємельянова, технічні можли-вості співацького голосу надзвичайно великі. Але для того, щоб навчитися ним досконало володіти, необхідні розвинені уміння й нави-чки та особливо вокальний слух [2, 77]. За своїми справді невичерпними можливостями співацький голос перевищує найдосконаліші музичні інструменти. Але для того, щоб за-блищати всіма барвами, він має бути якнайс-таранніше опрацьований і сформований. Та й цього замало. Усе багатство голосу може роз-крити лише співак – грамотний музикант, співак-митець, спроможний не лише видобу-вати з голосу потрібні йому виконавські засо-би, а й продукувати їх. 

Методична обізнаність акустично-фізіологічного характеру, вокального слуху в поєднанні зі специфікою вокального мислен-ня на нашу думку, підвищить ступінь вокаль-но-теоретичної підготовленості майбутніх учителів музики та вплине на якість фонації завдяки координованості дій: виразної, фоне-тично визначеної вимови слів,поміркованого округлення фонем, уміння дотримуватися єдиної артикуляційної манери для всіх голос-них у процесі вокальної роботи. Важливим у співацькому процесі є вокальне дихання, що забезпечує оптимальні умови для роботи ди-хальних органів, уміння розподіляти дихання на всю музичну фразу, навички регуляції по-дачі дихання у зв’язку з завданням поступо-вого посилення або послаблення звуку, тощо [1, 34]. Ефективний розвиток вокального слу-ху неможливий без розвиненої слухової ува-ги та самоконтролю, слухового диференцію-вання якісних сторін співацького звучання, вокально-слухових уявлень співацького зву-ку та способів його досягнення.  Ступінь вокально-теоретичної підготовле-ності майбутніх учителів музики формується на основі розвитку музичного слуху у комплек-сі: вокального, динамічного, тембрового тощо та емоційної стабільності. Вокальне мислення співака у великій мірі відноситься до специфіч-ної, або особливої, налаштованості на опрацю-вання вокального твору, чому сприятиме за-стосування методів вокальної аналітики. Крім того опрацювання нотно-пісенного зразку в комплексному, міжпредметному вивченні, за-вдяки поєднанню зусиль педагогів теоретич-ного циклу (гармонії, сольфеджіо, тощо) дозво-ляє досягти бажаного результату. На основі розробленої компонентної структури означеного феномена нами конк-ретизовано ряд педагогічних умов, до яких належать: налаштування майбутнього вчите-ля музики на відчуття точного вокального звуку засобами музичного уявлення та безпо-середнього співацького втілення; педагогіч-не забезпечення вокальної орфоепічної єдно-сті артикуляційного апарату та звучання  співацького голосу; зорієнтованість фахової підготовки студентів на формування вико-навської надійності у практичній діяльності. Перша педагогічна умова – налаштуван-ня майбутнього вчителя музики на відчуття 
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точного, вірного вокального звуку засобами музичного уявлення та безпосереднього тво-рчого співацького втілення. Активізація во-кально-слухового досвіду в ході постановки та вирішення творчих навчально-пізнавальних дій спонукає студента до пошу-ку оптимальних способів відтворення автор-ського художнього задуму та вираження вла-сних емоційних переживань, думок та почут-тів. Без глибокого осмислення, міркування та пізнання неможливо осягнути цілісність ху-дожнього образу вокального твору, авторсь-ку художню концепцію бачення світу вкладе-ну в музичний твір тощо.  Цей процес упорядковує послідовність дій щодо вивчення творів мистецтва, забез-печує розуміння взаємозалежності художніх напрямків, набуття послідовності засвоєння мистецьких знань, формування вокально-виконавських умінь та навичок, окреслення напрямків вокально-виконавського самовдо-сконалення тощо. На думку Г.Падалки, музич-не навчання неможливо відокремити від тво-рчої складової, бо без неї не буде створено яскравий художній образ музичного твору. Учена обґрунтувала складові творчого проце-су в музичному навчанні студентів факульте-тів мистецтв педагогічних університетів, а саме: логічне мислення; емоційні переживан-ня; інтуїтивне осягнення змісту художніх об-разів творів; творча уява [3, 17].  Друга педагогічна умова – педагогічне забезпечення вокальної орфоепічної єдності артикуляційного апарату та звучання співа-цького голосу. Ця важлива педагогічна умова забезпечує налаштованість вокально-артикуляційного апарату співака, що визна-чає якість музично-вокальної культури слуху. Ця педагогічна умова налаштовує майбутніх учителів музичного мистецтва на визначен-ня відповідних до кожного виду методів во-кально-педагогічної роботи, за означеним спрямуванням – та опанування системою во-кально-педагогічних компетенцій, які забез-печують готовність до даного виду діяльнос-ті за різними векторами спрямування.  З цієї позиції доречно виокремити полі-функціональність професійної діяльності майбутніх учителів музики, що полягає у дос-коналому володінні музично-педагогічним інструментарієм, до якого, в першу чергу, ми 

відносимо найяскравішу виражальну складо-ву – досконале володіння співацьким голо-сом, підкріпленого пізнанням та засвоєнням фундаментальних основ музичної культури, формуванням музично-вокальної культури слуху. Успішно вирішити це завдання допо-магають мультимедійні програми, а саме: за-няття у медіа-клубі «Альма матер» за такою тематикою: «Основи співацької діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва»; «Специфіка вокальної орфоепічної єдності артикуляційного апарату співака»; «Розвиток національної вокальної культури у прикла-дах медіа-ресурсу», «Образ успішного соліста-вокаліста у мас-медіа», «Сучасні зразки вока-льного виконавства у мас-медіа: реклама чи антиреклама», тощо. Педагогічна умова – зорієнтованість фа-хової підготовки студентів на формування виконавської надійності у практичній діяль-ності є вкрай важливою умовою, яка налаш-товує майбутнього вчителя музичного мис-тецтва на продуктивну роботу. Доцільно зазначити, що великою мірою вокально-виконавська надійність має відно-шення до вокально-виконавської стабільнос-ті, обидві якості позитивного характеру, як для творення художнього продукту так і для його сприйняття. Вокально-виконавська на-дійність з позиції вдосконалення вокального слуху майбутнього учителя музики – це без-помилковий спів, завдяки спеціальній слухо-вій увазі, самоконтролю, сконцентрованому стану донесення адекватного змісту викону-ваного вокального твору в найвищому якіс-ному прояві. Слуховий самоконтроль вклю-чає: слухову увагу; чуттєве сприйняття; внут-рішній спів (з опорою на зовнішнє звучання еталонного виконання твору); вокальне відт-ворення; осмислення (узагальнення слухових вражень від дії); досягнення певної якості у особистому виконанні; повторні дії (технічне удосконалення як засіб набуття надійності та стабільності); виконання на основі постійного контролю.  Для успішного формування виконавської надійності майбутніх учителів музичного ми-стецтва необхідно підібрати такий репертуар вокальних творів, які відповідають програм-ним канонам та дидактичним принципам професійного розвитку вокалістів з ураху-
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ванням виконавських можливостей та особи-стим естетичним вимогам щодо емоційно-образного змісту вокального твору. Виявля-ти та опрацьовувати якомога більше тексто-вих й вокально-слухових комбінацій у вока-льному творі, для спеціального опрацювання з метою досягнення впевненості в якості сво-їх знань, умінь та навичок наближаючи влас-не виконання до еталонного інтонаційного та фонетично-відповідного звучання. У про-цесі цієї роботи важливо дотримуватись принципу психофізіологічної відповідності співацького навчання до можливостей учня, що відображає зумовленість ефективності вокально-педагогічного навчання, виховання і розвитку з урахуванням психофізіологічних можливостей студентів, які мають нерівномі-

рно розвинуті співацькі здібності.  У висновках доцільно зазначити, реаліза-ція вищезазначених педагогічних умов пе-редбачає врахування у змісті професійної під-готовки майбутніх учителів музичного мис-тецтва наявного рівня вокальної відповідно-сті віковим та природнім вокальним можли-востям, а саме: типу голосу, його сили, темб-ру, діапазону, витривалості, розвитку співа-цького дихання, відчуття високої співацької позиції, положення гортані, та специфічних особливостей розвитку вокального слуху та артикуляційних труднощів, особливо з ураху-ванням специфіки підготовки студентів-іноземців, що впливає на вибір методів на-вчально-виховного процесу, репертуару, об’є-му вокального навантаження, тощо. 
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Гу Цзинє. Педагогические условия формирования вокального слуха будущих учителей 
музыкального искусства 

В рамках данной статьи рассмотрены педагогические условия формирования вокального слуха 
студентов факультетов искусств педагогических университетов. Педагогические условия опреде-
лены как основные пути достижения высокого результата профессиональной деятельности в 
практической работе с школьниками. Конкретизирован целый ряд педагогических условий, к кото-
рым относятся: настройка будущего учителя музыки на ощущение точного, верного вокального 
звука средствами музыкального представления и непосредственного творческого певческого во-
площения; педагогическое обеспечение вокального орфоэпического единства артикуляционного 
аппарата и звучания певческого голоса; ориентированность профессиональной подготовки сту-
дентов на формирование исполнительской надежности в практической деятельности. 

Ключевые  слова :  педагогические условия, формирование вокального слуха, будущие учителя 
музыкального искусства, певческая деятельность, компонентная структура. 

 

Gu Jing. Pedagogical conditions for forming vocal hearing of future teachers of musical art 
In the framework of this article, the pedagogical conditions for the formation of vocal hearing among 

students of the faculties of the arts of pedagogical universities are examined. Pedagogical conditions are 
defined as the main ways to achieve a high result of professional activity in practical work with schoolchil-
dren. A number of pedagogical conditions are specified, including: tuning the future teacher of music to a 
sense of true vocal sound by means of musical representation and direct singing; pedagogical support of the 
vocal orthoepic unity of the articulatory apparatus and the sound of the singing voice; Orientation of voca-
tional training of students on formation of performing reliability in practical activity. 

Key  words:  pedagogical conditions, formation of vocal hearing, future teachers of musical art, singing 
activity, component structure. Стаття надійшла до редколегії 05.09.2017  
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Бі  ЦЗІНЧЕН  
 

аспірант факультету мистецтв імені А. Авдієвського  
Національного педагогічного університету  

імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна 
 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ГОТОВНОСТІ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ  

ДО ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО САМОРОЗВИТКУ  
У статті проаналізовано основні принципи готовності студентів факультетів мистецтв 

педагогічних університетів до вокально-хорового саморозвитку. Саморозвиток майбутнього вчи-
теля музичного мистецтва визначається як процес самотворення особистості внаслідок цінніс-
ної взаємодії й обміну інформацією та енергією з музично-освітнім і соціальним середовищем, в 
основі якого розкриття та реалізація його внутрішніх потенцій, набуття фахово-значущих якос-
тей у різних видах музичної діяльності. Основними принципами готовності майбутніх учителів 
музики до саморозвитку у практичній вокально-хоровій діяльності визначено: принцип індивідуалі-
зації, естетичної спрямованості, цілісності, культуровідповідності, мистецької рефлексії. 

Ключові  слова :  саморозвиток, майбутній вчитель музичного мистецтва, музично-освітнє 
середовище, принципи, вокально-хорова діяльність.  У сучасному світі ідея саморозвитку вже давно розглядається як щось очевидне, само собою зрозуміле. Природно, що світ не стоїть на місці, а кожна нова епоха ставить свої ви-клики і завдання, на які іноді потрібні та нові рішення. Тому саморозвиток є життєво необ-хідною ознакою особистісного зростання як умови повноцінного функціонування людини в системі соціуму. Оскільки термін «саморозвиток» складається з двох змістових одиниць (само- та -розвиток), головним еле-ментом, все ж таки, є «розвиток», а «само»- передбачає самостійність тих процесів, що формують особистість.  Проблема саморозвитку як психологічно-го феномена досліджена у працях В. Біблера, В. Зінченка, Л. Іваненка, М. Кагана, Г. Костю-ка, А. Маслоу, Г. Олпорта, О. Шрамко та ін.; наукові аспекти поняття «саморозвиток осо-бистості» досліджені І. Булах, О. Киричуком, О. Корніяком та ін. доцільно підкреслити, що А. Адлер, відомий німецький психолог писав, що життя – це і є розвиток, до якого нас сти-мулює почуття недовершеності і, відповідно, прагнення досягти досконалості. Принципи гуманістичного розвитку осо-бистості враховують вплив світу ідей, мис-лення, цінностей, духовності, почуттів, взає-

мовідносин людей, вражень від їх спілкування. Особлива роль належить ідеї цілісної людини, її душевне та тілесне начало, як підкреслював М. Бердяєв, що самопізнання саморозвиток від-бувається через реальну діяльність особистос-ті. Для східної цивілізації типовим є принцип затримувати погляд на самому житті. Так, на-приклад, китайці, задля усвідомлення вартості свого життя, залучаються до спостереження відмінностей між предметами, тощо. У стародавній Греції велика увага приді-лялась розвитку почуття власної гідності, са-моконтролю, самореалізації людини як особи-стості. Так, Сократ писав про забезпечення умов для позитивного психічного розвитку та саморозвитку особистості, її активного твор-чого мислення, про рівноправну участь учите-ля та учнів у навчальному процесі. Про сприяння саморозвитку писали німе-цькі педагоги А. Дистервег, Ф. Гребель, Г. Кершенштайнер, А. Лай. Вони дали психо-логічне обґрунтування необхідної активної позиції учнів у навчальному процесі. Як за-значають Є. Ісаєв і В. Слободчиков, самороз-виток – це фундаментальна здатність люди-ни ставати й бути справжнім суб’єктом свого життя, перетворювати власну життєдіяль-ність у предмет практичного перетворення. 
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Системний аналіз феномена саморозвит-ку майбутнього фахівця у психолого-педаго-гічному аспекті здійснено в наукових працях таких вчених, як В. Андрєєв, Р. Ассаджіолі, М. Гусєльцова, І. Єгоричева, І. Зязюн, П. Каптє-рєв, В. Кондратьєв, Д. Леонтьєв, С. Максимен-ко, А. Маслоу, А. Менегетті, Л. Мітіна, О. Пєхо-та, К. Роджерс, О. Сергієнко, Л. Сміт, Е. Фромм, Г. Цукерман та ін. Різні підходи до розуміння фахового становлення та саморозвитку студе-нта дозволяють встановити, що підготовку студента з метою його саморозвитку необхід-но здійснювати за такими принципами: аксіо-логічності (орієнтація на стійку позитивну мотивацію до саморозвитку, джерелом якого є система загальнолюдських та музично-педагогічних цінностей, ціннісне ставлення до творів музичного мистецтва, діалог між світом музичного мистецтва та особистістю); синергетичності (відкритості системи фахової підготовки до взаємодії й обміну інформацією та енергією з музично-освітнім і соціальним просторами, інтеграція психолого-педаго-гічних, музично-теоретичних та виконавсь-ких дисциплін, розкриття та реалізацію внут-рішніх потенцій майбутнього вчителя музич-ного мистецтва); компетентності (практична спрямованість процесу музично-виконавської підготовки студентів на досягнення заплано-ваного результату, орієнтація на практичний досвід та особистісні якості, що сприяє більш продуктивному саморозвитку). Проблема саморозвитку особистості акти-вно досліджується у різних галузях наукового знання, і музична педагогіка не є тому винят-ком. П.Харченко визначає поняття професій-ного саморозвитку педагога-музиканта як умови досягнення вершин досконалості музи-чно-педагогічної діяльності, тісно пов’язаної з особистісним розвитком і залежної від багатс-тва особистісного, професійного досвіду і ная-вності навичок самовдосконалення [5, 515].  Сутнісний вплив на процеси професійного саморозвитку, за визначенням дослідниці, ма-ють особливості ціннісно-мотиваційної сфери: загальні та вузько професійні оцінки, позитив-не ставлення до діяльності. Діючими ж механі-змами саморозвитку є ідентифікація (як ото-тожнення себе з явищами оточуючого світу і загальної культури) та відособлення (як усві-

домлення студентами неповторності свого життєвого шляху, прагнення до розкриття ін-дивідуальності, пізнання власного внутріш-нього світу. Виключно важливим є спілкуван-ня зі світом мистецтва на діалогічному рівні, що означає, насамперед, наявність власної точ-ки зору, самовираження у спілкуванні. Л. Бондаренко визначає поняття «саморозвиток особистості» як процес самот-ворення особистості внаслідок взаємодії й обміну інформацією та енергією із зовнішнім середовищем, в основі якого розкриття та реалізація його внутрішніх потенцій, набуття нових особистісних якостей [2, 23]. Поняття ж «саморозвиток майбутнього вчителя музи-чного мистецтва» визначається процесом самотворення особистості студента внаслі-док ціннісної взаємодії й обміну інформацією та енергією з музично-освітнім і соціальним середовищами, в основі якого розкриття та реалізація його внутрішніх потенцій, набуття нових фахово значущих якостей у різних ви-дах музичної діяльності. Із наведеного вище логічно припустити, що без саморозвитку педагог-музикант не може успішно реалізувати себе в якості про-фесіонала своєї справи. Тому більшість вче-них дотримуються тієї позиції, що саморозви-ток – невід’ємна складова професіоналізму педагога-музиканта. Фундамент саморозвитку майбутніх учи-телів музичного мистецтва базується на низ-ці педагогічних принципів, якими слід керу-ватись у процесі вокально-хорової підготов-ки студентів. Педагогічні принципи (від лат. principium – основа, начало) належать до фу-ндаментальних категорій педагогіки, що ви-значають ключові вимоги, вихідні положен-ня, а отже, першооснови навчання та вихо-вання, загальну спрямованість будь-якого навчально-виховного процесу. У ракурсі на-шого дослідження, ми говоримо про спрямо-ваність фахової підготовки на саморозвиток особистості студента факультету мистецтв педагогічного університету до вокально-хорового виконавства. Педагогічні принципи, за визначенням С. Гончаренка, є системою вимог, що охоплює всі сторони навчально-виховного процесу та відображає результати узагальнення досвіду 
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навчально-виховної практики [3, 270]. Саме педагогічні принципи забезпечують обґрун-тування завдань і змісту педагогічної роботи, специфіку організації та перебігу педагогіч-ного процесу, методичні напрямки їх забез-печення. У загальній педагогіці визнано, що принципи мають як широке узагальнююче, так і конкретне вузьке значення певної педа-гогічної роботи. Витоки педагогічних прин-ципів беруть свій початок із багатовікової практики навчання та виховання, передового педагогічного досвіду, з якого й узагальнюва-лися ключові положення. У сучасній музичній педагогіці стосовно виконавських напрямків підготовки визнано, що тільки індивідуальність власних мірку-вань, суджень, вражень і переживань стає за-порукою глибинного розуміння музики за критеріями «естетично цінного» (В. Антонюк, О. Бурська, О. Горбенко, Л. Гусейнова, О. Єре-менко, А. Зайцева, А. Козир, Г. Падалка та ін.). тому основними принципами з визначеної нами проблеми є: принцип індивідуалізації, естетичної спрямованості, цілісності, культу-ровідповідності, мистецької рефлексії.  Г. Падалка з цього приводу зазначає, що відсутність індивідуальних підходів призво-дить до бездумного споживання, уніфіковано-го «копіювання» мистецьких зразків за пев-ними штампами [4, 152]. Тому роботу над ви-конавською інтерпретацією вокально-хорових творів необхідно спрямовувати на розвиток індивідуальності, суб’єктивності й оригінальності їх сприйняття та переживан-ня, співвіднесення із власним внутрішнім сві-том. Звідси й виникає необхідність дотриман-ня першого принципу формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до саморозвитку в галузі вокально-хорового ви-конавства – принципу індивідуалізації.  Сутність цього принципу полягає в осо-бистісно-орієнтованому підході до навчально-виховного процесу, що передбачає виявлен-ня та підтримку індивідуальної емоційно-оцінної реакції у сприйнятті та засвоєнні змі-сту музичних образів. Доречним з цього при-воду є вислів: «Якщо діяльність у мистецтві не є для людини глибоко індивідуальним ак-том, вона починає орієнтуватися на зовнішні стандарти художній явищ» [4, 153]. 

За Г.Падалкою, поряд з принципом інди-відуалізації серед найголовніших принципів мистецької педагогіки виокремлено такі: ес-тетичної спрямованості, культуровідповідно-сті, та цілісності. Провівши певні аналогії ми визначили зміст вищезгаданих принципів з позицій готовості майбутніх учителів музич-ного мистецтва до саморозвитку у вокально-хоровому виконавстві. 
Принцип естетичної спрямованості має на меті визнання естетичної цінності музич-них творів; розвиток здатності студентів до естетичного сприймання вокально-хорового мистецтва, почуття прекрасного, формуван-ня художнього світогляду, високих естетич-них ідеалів. «Метою естетичної спрямованос-ті навчання, – як зазначає Г.Падалка, – висту-пає формування у студентів естетичного ста-влення до життя, здатності до адекватної оці-нки прекрасного у творах мистецтва і дійсно-сті, формування високих естетичних ідеалів.  Таким чином принцип естетичної спря-мованості орієнтує на досягнення певної рів-новаги і, навіть, на зміщення навчальних акце-нтів з вузько технічних завдань на художньо-творчий розвиток особистості» [4, 152]. У кон-тексті ж нашого дослідження, принцип естети-чної спрямованості передбачає змістове напо-внення процесу сприймання та втілення вока-льно-хорових образів, що узгоджується із за-вданнями естетичного розвитку особистості студента, його художнього світогляду, здатно-сті до естетичного сприйняття мистецтва. 
Принцип цілісності орієнтує на досягнен-ня сбалансованого навчального процесу, що передбачає спрямованість змісту, форм і мето-дів навчальної роботи на єдину мету – особис-тісно-художній саморозвиток студента. Прин-цип цілісності різнобічно охоплює навчальний процес з дисциплін вокально-хорового циклу, проявляючись у змістових параметрах музич-ного навчання, у його методичному забезпе-ченні й організаційних засадах. Так, відбір змісту вокально-хорового на-вчання, згідно з принципом цілісності, озна-чає залучення студентів до якомога повнішо-го охоплення кращих надбань вокально-хорового виконавства. Звернення до якомога повнішого охоплення надбань вокально-хорового мистецтва, та їх системного, упоря-
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дкованого й педагогічно доцільного залучен-ня до програм навчання.  Цілісність передбачає певну зорієнтова-ність навчальних планів і програм на ті худо-жні напрямки, мистецькі школи, жанрово-стильові підходи, які дають можливість отри-мати повне, всеохоплююче уявлення щодо розвитку вітчизняної й світової вокально-хорової культури. Художня інформація, відо-мості, представлені в навчальних планах і програмах мають бути взаємоузгодженими, задля протидії фрагментарності саморозвит-ку майбутніх учителів музичного мистецтва. Принцип цілісності проявляється у мето-дичному забезпеченні музично-педагогічного процесу підготовки майбутніх музикантів-педагогів. Вибір методів вокально-хорового навчання особистості мотивується завданням забезпечення їх взаємодії і передбачає таке їх структурування у реальному процесі, де кожен з окремо узятих методів роботи входить до закінченого, довершеного, цілісного кола пе-дагогічних засобів, що у своїй сукупності ста-новлять нерозривну єдність. 
Принцип культуровідповідності передба-чає змістове наповнення процесу навчання музики у контексті розвитку культури, орієн-тацію на її цінності та їх засвоєння, форму-вання і розвиток культури студента. «Культуровідповідність, – наголошує Г.Падалка, – необхідна ознака мистецької освіти в сучасних умовах, що орієнтована на усвідомлення студентами мистецтва як соці-ального явища, на осягнення значущості ху-дожньої культури в навколишньому бутті, на висвітлення соціальних функцій мистецької діяльності» [4, 153]. Принцип культуровідпо-відності у розробці методичних основ форму-вання готовності майбутніх учителів музич-ного мистецтва до саморозвитку в галузі во-кально-хорового виконавства орієнтує на широке ознайомлення студентів зі світом мистецтва, зокрема, вокально-хорового, пі-знання різних його напрямків, розширення досвіду спілкування з мистецтвом і форму-вання та розвиток загальної культури майбу-тніх учителів. 
Принцип рефлексії спрямовано на спону-кання студентів у вокально-хоровому вико-навстві до співвіднесення власних життєвих 

позицій, світоглядних установок зі змістом художніх образів, зіставлення цінностей вну-трішнього життя із морально-світоглядними позиціями, відтвореними у вокально-хоровому мистецтві, співвідношення найгли-бших переживань особистісного “Я” із автор-ським задумом. Повноцінне сприймання будь-якого мис-тецтва невіддільне від рефлексії. Саме здат-ність сприймати художній підтекст у площи-ні власних внутрішніх переживань стає меха-нізмом їх регуляції. Таке рефлексивне сприй-мання та виконання вокально-хорових тво-рів дає змогу студентам краще пізнати себе.  Спонукання до рефлексії виступає інстру-ментом формування особистісних якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва. Здатність майбутнього вчителя музичного мистецтва до сприймання художніх образів вокально-хорових творів крізь призму влас-них дій, життєвого досвіду, вчинків стає мо-гутнім педагогічним знаряддям його саморо-звитку та формування життєвих позицій, сві-тоглядних орієнтирів. Однак, на практиці навчальний репертуар, як правило, не зорієнтований на загальнопе-дагогічну підготовку майбутніх учителів музи-чного мистецтва, на формування їхньої готов-ності до використання розвивального потен-ціалу вокально-хорової музики подальшій му-зично-педагогічній роботі. Особливо важли-вим у такому контексті є питання вокально-хорової підготовки студентів з Китаю. Їхня педагогічна практика в школах КНР спрямова-на на підготовку та проведення уроків музики як уроків співу на основі китайської пісенної культури. Тому у вокально-хоровій роботі з китайськими студентами особливо важливо використовувати народнопісенний матеріал. На цьому наголошують китайські дослідники вокальної педагогіки Ван Лей, Ван Шань Ху, Інь Юе, Тао Сяо-Вей, Цзінь Нань та ін. У висновках доцільно зазначити, що ви-щезазначені принципи є визначальними в роботі над саморозвитком особистості вчите-ля, оскільки вони, перш за все, зорієнтовані на реалізацію просвітницької функції вокаль-но-хорового виконавства, що виявляється в: активізації пізнавальної діяльності студентів у процесі вокально-хорової підготовки 
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(пізнання жанрів, стилів, методично-технологічного забезпечення співу тощо); розширенні художнього світогляду в суміж-них галузях мистецтва; розумінні інтонацій-но-виражальних і жанрово-стильових особ-ливостей різновидів музики через інтерпре-тацію вокально-хорових творів; розвитку пі-знавальної сфери проектування вокально-хорових образів у сферу життєвих реалій; ак-

тивізації оцінного ставлення до вокально-хорового виконавства через формування уяв-лень про ідеали художньо-естетичного вико-навства; формуванні уявлень про художні традиції виконавства та вокально-хорових шкіл за умов «діалогу культур»; ознайомлен-ні з народними традиціями та художніми об-разами різних народів; спонуканні до худож-ніх узагальнень вокально-хорової культури. 
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Би Цзинчен. Основные принципы готовности будущих учителей музыки к вокально-

хоровому саморазвитию 
В статье проанализированы основные принципы готовности студентов факультетов ис-

кусств педагогических университетов к вокально-хоровому саморазвитию. Саморазвитие будуще-
го учителя музыкального искусства определяется как процесс самосозидания личности вследст-
вие ценностного взаимодействия и обмена информацией с музыкально-образовательной и соци-
альной средой, основой которого является раскрытие и реализация его внутренних потенций, при-
обретение профессионально-значимых качеств в различных видах музыкальной деятельности. 
Основными принципами готовности будущих учителей музыки к саморазвитию в практической 
вокально-хоровой деятельности определены: принцип индивидуализации, эстетической направ-
ленности, целостности, культуросоответствия, художественной рефлексии. 

Ключевые  слова :  саморазвитие, будущий учитель музыкального искусства, музыкально-
образовательная среда, принципы, вокально-хоровая деятельность. 
 

Bi Tszinchen. Main principles of readiness of future teachers of music to vocal-horized self-
development 

The article analyzes the basic principles of students' readiness of the faculties of the arts of pedagogical 
universities for vocal-choral self-development. Self-development of the future teacher of musical art is de-
fined as the process of self-creation of the personality due to value interaction and information exchange 
with the musical, educational and social environment, the basis of which is the disclosure and realization of 
its internal potencies, the acquisition of professionally significant qualities in various kinds of musical activ-
ity. The basic principles of the readiness of future music teachers for self-development in practical vocal-
choral activity are defined: the principle of individualization, aesthetic orientation, integrity, cultural con-
formity, artistic reflection. 

Key  words:  self-development, future teacher of musical art, musical and educational environment, 
principles, vocal-choral activity. Стаття надійшла до редколегії 10.09.2017 
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ТВОРЧО-ВИКОНАВСЬКИЙ ЕТАП 
 ФОРМУВАННЯ СПІВАЦЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ  

У ВОКАЛЬНИХ ГУРТКАХ 
 

Стаття розкриває творчо-виконавський етап формування співацьких здібностей підлітків у 
вокальних гуртках. Розроблено вправи на акторську майстерність, виокремлено закономірності 
підбору навчального репертуару для позакласної співацької діяльності учнів. Актуалізовано вико-
ристання методу педагогічної фасилітації у вокальній роботі з підлітками, розроблено методику 
організації творчої взаємодії керівника гуртка з виконавцями. Обгрунтовано методи та засоби 
формування співацьких здібностей учнів у позаурочній роботі.  

Ключові  слова :  творчо-виконавський етап, підлітки, співацькі здібності, вокальні гуртки, 
педагогічна фасилітація, діалогова взаємодія, естетична свідомість.  На сучасному етапі розвитку мистецької освіти зростає роль співацької підготовки школярів у позаурочний час. Особливості ро-звитку співацьких здібностей у старшоклас-ників полягають у визначенні специфіки пси-хофізіологічного та музичного розвитку ста-ршокласників. Забезпечення позитивної ат-мосфери на співацьких заняттях залежить від досягнення такого характеру спілкування, де учень буде впевненим до кінця, що його дії, художні спроби не стануть висміяними, а ви-словлювання з приводу мистецтва, навіть і невдалі, не будуть обернені проти нього. Пов-на і беззаперечна довіра до вчителя, до його мудрості і доброзичливості – запорука досяг-нення відкритого, зацікавленого ставлення учня до предмету вокальних занять. Лише заняття такого типу можуть носити творчий характер та бути ефективними. На співацьких заняттях, особливо у поза-урочний час, має панувати заохочення, і підт-римка найменших спроб учня до самостійних дій, до вираження власної думки, до вислов-лення свого судження. В арсеналі вчителя має переважати схвалення, а не критика, від-значення кращого, а не гіршого, спрямова-ність на похвалу, а не на засудження. Учи-тель, що налаштований на добро, побачить в учнів, перш за все, їх навчальні досягнення, а не невдачі, підкреслить у взаємовідносинах 

повагу до художніх спроб, до мистецьких ус-піхів, бодай найменших. Загалом, якщо учи-тель дбає про досягнення довірливих стосун-ків у навчальній співпраці з учнями, він нама-гатиметься виходити з позитивного бачення учня, з відкриття у нього кращих рис, здібно-стей, художніх можливостей, тощо. Для розу-міння такого позитивного впливу на учнів ми використовували метод фасилітації, що давав позитивні результати. Термін «педагогічна фасилітація» є від-носно новим, він стосується традиційних ка-тегорій педагогіки та психології, але сучасна психолого-педагогічна наука містить теоре-тичні положення, які можемо використовува-ти, досліджуючи зазначене поняття. Для ро-зуміння теоретичних засад педагогічної фа-силітації звертаємося до гуманістичної пара-дигми існування людства, що належить до числа фундаментальних ідей світової педаго-гіки. Ідея гуманізму має яскраве відображен-ня у працях багатьох учених: Х. Алчевської, М. Драгоманова, О. Духновича, Т. Лубенця, А. Макаренка, М. Максимовича, М. Пирогова, С. Русової, Г. Сковороди, В. Сухомлинського, К. Ушинського, І. Франка та ін. У сфері гумані-стичної педагогіки широко використовується досвід учителів-новаторів: Ш. Амонашвілі, В. Волкова, Є. Ільїна, С. Лисенкової, В. Шатало-ва та ін. Ідея гуманізму відображена також у 
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працях таких зарубіжних учених, як О. Декролі, Дж. Дьюї, Р. Кузіне, С. Френе, Р. Штайнер та ін. Реалізація гуманістичного підходу в освіті зарубіжних країн пов’язана з іменами А. Маслоу, Дж. Оллпорта, К. Роджер-са, Р. Мея, В. Франкла та ін. Вчені рекоменду-ють використовувати саме фасилітований метод, бо він забезпечує проведення якісного самоаналізу учнем та разом з тим позитивно впливає на його самооцінку.  Доречно підкреслити, що основа досяг-нення позитивної атмосфери вокального на-вчання – щирість у взаємовідносинах. Лице-мірство, навмисне захвалювання, удавана увага до учня, до його навчальних успіхів і художніх спроб може стати настільки руйнів-ним фактором, що відновлення позитивного фону занять виявиться недосяжним. Щире, справжнє, непідробне ставлення до учня як до особистості, здатність «дорости» до його світобачення, внутрішньо поділити пробле-ми, мистецькі і життєві – необхідна умова створення позитивного настрою на опану-вання вокалу. У процесі навчання трапляються ситуації, коли вчитель невдоволений успіхами учня, гнівається, навіть може не стриматись у ви-явленні роздратування. Адже вчитель – жива людина, а у кожного учня – свій характер, устремління, нарешті, здібності. Проте, зага-льне ставлення до учня у хорошого педагога завжди сповнене позитивного бачення, доб-розичливості, бажання навчити, допомогти, піднести учня. Особливо важливий такий під-хід у навчальних стосунках, де предметом навчання виступає мистецтво. Зауважимо, що однією з граней цього таланту має вважа-тись здатність до позитивного забарвлення емоційної сторони навчального процесу, над-то, коли йдеться про музичне навчання. Слід підкреслити, що забезпечення діало-гової взаємодії вчителя з учнями – одна з до-мінантних умов в процесі навчання вокалу. Довгий час у практичній педагогіці панував авторитарний стиль викладання, при якому учні беззаперечно мали приймати міркуван-ня і поради викладача як найбільш вірні, влу-чні, найдоцільніші. Практика спілкування «викладач-учень», що існувала раніше, надто мало враховувала власну думку учнів, їхні 

творчі підходи до осягнення мистецтва, від-водячи учням, нехай і ненавмисно, роль під-леглих. На сучасному етапі практика навчання в освітніх закладах вимагає докорінних змін у стилі спілкування між учителем і учнями. На-вчальний процес в системі мистецької освіти можна визначити як певним чином організо-ване спілкування між тими, хто має високий рівень знань щодо мистецтва і тими, хто їх набуває. У результаті взаємодії тих, хто на-вчає і тих, хто навчається, відбувається пі-знання, засвоєння і створення суспільно зна-чущого мистецького досвіду. Від того, на яких засадах побудовано взаємодію, зале-жить успішність навчальної діяльності. Основу створення нового типу спілкуван-ня між учителем і учнями складають суб’єкт-суб’єктні стосунки. Міжсуб’єктний зв’язок відрізняється від суб’єкт-об’єктного тим, що педагог бачить в учневі унікальну особис-тість, яка спроможна продукувати цінності естетичного порядку, перетворювати їх, а не тільки засвоювати. Для того, щоб досягти результативності в розвитку співацьких здіб-ностей учнів важливо знайти такий характер спілкування, в якому б самостійні творчі по-шуки учнів не нівелювалась. Звичайно, худо-жній досвід викладача значно ширший і бага-тший, отже, проблема педагогічного керівни-цтва навіть при паритетному спілкуванні ли-шається. Але при цьому не абсолютизується роль учителя і не відкидаються власні самос-тійні міркування учнів, їхні художні смаки і уподобання.  Процес навчання будується так, щоб учні із пасивних об’єктів перетворюються на ак-тивних суб’єктів, від яких залежить не тільки результативність навчання, але і характер спільної діяльності з викладачем. Спілкуван-ня учнів і вчителів на діалогових засадах пе-редбачає, що не виключно в учителя, а і у то-го, хто навчається, зберігається право на іс-тину, на адекватну естетичну оцінку і ство-рення художніх цінностей. Змістом діалого-вої взаємодії викладача і учнів стає обмін ду-мками, художніми ідеями, оцінювальними підходами до мистецтва. У ході діалогового спілкування відбувається звертання до су-б’єктивного художнього досвіду і викладача, і 
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учня, взаємне «запозичення» оцінного став-лення до художньої творчості. Учитель і учень обмінюються результатами власних мистецьких спостережень і емоційного пере-живання художніх образів, а не один – визна-чає, а інший сприймає і відтворює. Учитель має ставитись до учня як до су-б’єкта спілкування, що здатен до саморегуля-ції, самореалізації відповідно до власних намі-рів. Не пасивний відтворювач волі педагога, не об’єкт для виконання розпоряджень вчите-ля, а особистість, яка включається до сумісно-го художньо-навчального пошуку, яка є відк-ритою для партнерських стосунків у процесі осягнення мистецтва. Педагогічний вплив адресується не пасивному об’єкту, а активно-му суб’єкту навчання, у якого є певні цінності, погляди, внутрішній світ. У роботі з най-меншими учнями учитель не тільки приймає до уваги, а і орієнтується на індивідуальні ре-зерви розвитку, спонукаючи дитину до взає-модії в процесі пізнання мистецьких явищ. Завдання встановлення діалогової взає-модії між учителем і учнем постає особливо нагально при організації творчої діяльності, а без спонукання до творчості неможливий поступальний процес художнього розвитку учнів. В свою чергу, прагнення учителя дося-гти навчально-творчих успіхів учня невідво-ротно стикається з проблемою власного тво-рчого потенціалу учителя. Той, хто сам на-строєний на творчість, має шанс розвинути творчі здібності в учнів. Той, хто сам далекий від творчості, навряд чи в змозі спонукати учнів до художнього творення. Продуктивним стане такий навчальний процес, де обидві сторони –учитель і учні – не лише налаштовані на творчість, а і разом, спі-льно діють у цьому полі. Якщо ж учня всіляко заохочують до творчості, а сам учитель стоїть осторонь, збоку спостерігаючи за творчими спробами учня, значних успіхів не варто очі-кувати. З цієї позиції творчо-виконавський етап формування співацьких здібностей уч-нів передбачає застосування набутих вокаль-них умінь та навичок на практиці, узагаль-нення та закріплення досвіду вокального ви-конавства, що включає підготовку учнів до виступів на шкільних концертах, фестивалях, конкурсах. 

Безумовно, усі вправи для розвитку спі-вацьких здібностей спрямовані на те, щоб підготувати учня для виконання музичних творів. Тому творчо-виконавський етап – етап вивчення твору, створення художнього образу та підготовка учня до концертного виступу. У цьому процесі є вкрай важливим вибір навчально-концертного репертуару, визначення орієнтованих списків репертуару для роботи вокального гуртка з розрахунку на три роки навчання. Сьогодні актуальною темою є викорис-тання українського репертуару, учні потребу-ють глибшого занурення в мелос української народної пісні, класичної і сучасної вокальної музики. Трагічні події на сході країни вказали на необхідність більш уважного ставлення до питань патріотичного виховання, тому доці-льно використовувати репертуар українсь-ких сучасних авторів, народні пісні. У сучасній українській освіті гостро сто-їть проблема оновлення підходів та методів викладання іноземних мов, у позашкільний час через вивчення пісню, можна удоскона-лити навички з англійської мови та парале-льно набути вокальні навички. Безумовно, обираючи матеріал необхідно враховувати смаки учнів та навчальні цілі.  Спів має передавати емоційне пережи-вання, тоді такий спів вражає слухачів, пере-дає художній зміст твору. Але для того, щоб емоції були правдиві, вокаліст повинен розу-міти сутність цих емоцій, їх глибину й зміст. Для цього учні мають володіти достатнім емоційним досвідом. Для емоційно перекон-ливого співу вокалістові необхідно мати роз-винуте естетичне чуття, забезпечене сформо-ваною естетичною свідомістю. Естетична сві-домість та естетичне чуття є чинниками роз-витку творчого мислення. Причому це є важ-ливим не лише для вокального виконання, але й для сприйняття музичних творів. Усе це разом складає естетичний потенціал творчої особистості. Лю Цюлін у роботі «Дослідження відно-шень «звуків» та «емоцій» у процесі вокаль-ного виступу» зазначає, що: виконання вока-льної музики є вищим ступенем єдності «звуку» та «емоцій», у якому втілено естети-ку почуттів. «Звуки» та «емоції» проявляють-
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ся як єдине ціле, де «емоції» відіграють про-відну роль, а «звуки» виступають у якості за-собів передачі почуттів, гарантами передачі емоцій. Якщо розірвати внутрішній зв’язок «звуків» та «емоцій», акцентувати лише один аспект як такий, буде складно досягти бажа-ного ефекту у вокальному мистецтві» [3, 12]. Науковець зауважує на існування різних пог-лядів на розвиток вокального мистецтва з приводу взаємовідношення «звуків» та «емоцій». Методична рекомендація від авто-ра наступна: «... емоції передають голос, і го-лос несе емоції, від емоцій до голосу. Тому що «звук» є основою майстерності, він сам не дає ефекту, те саме можна сказати і з приводу «емоцій». «Звук» та «емоції» є взаємодопов-нюючими компонентами» [3, 15]. У роботах багатьох китайських учених вказано на необхідність розвитку спеціаль-них професійних якостей, що забезпечують успіх використання акторських прийомів. Успішність концертних виступів часто зале-жить від впливу психологічних чинників, Уч-ням не вистачає впевненості в собі, їх хвилює, що вони не зможуть «витягнути» високі но-ти. Таким чином під час виконання перейма-ються лише технічною складовою й навичка-ми, за відсутності художньої та емоційної складових пісні, демонструють відсутність вмінь передавати художній образ твору, пе-реживати емоційно під час співу зміст твору, тому твір передається аудиторії без почуттє-вого багатства. Це, характерно, тим учням, на заняттях з якими не було достатньо приділе-но увагу розкриттю емоційного змісту твору.  На творчо-виконавському етапі необхід-но підключати рефлексивні завдання, для коригування співацької діяльності підлітків. У цьому процесі відбувається усвідомлення, проводиться аналіз, визначається що вдалося досягнути учням, які навички вони мають удосконалювати та які методи та форми вар-то застосувати для подальшого розвитку їх співацьких здібностей. Для учнів важливим є на цьому етапі за-лучити методи мистецької рефлексії. Р.Бернс розглядає рефлексію як здатність людини до 

самоаналізу, самоосмислення та переосмис-лення, що стимулює процеси самосвідомості, є важливим механізмом формування особис-тісного менталітету [1, 122]. Універсальність дії механізму рефлексії представлена проце-сами самосвідомості, що забезпечує ціліс-ність і динамізм внутрішнього духовного сві-ту людини. Щоб дати адекватну самооцінку ми виходимо із сукупності установок «на се-бе», або з «Я – концепції», що складається із: реального «я» – уявлення про те який я на-справді; ідеального «я» – уявлення про те, яким я хотів би бути; дзеркального «я» – уяв-лення про те як мене сприймають інші та яким я сам себе бачу. Люди різняться між со-бою тим, наскільки вони самостійні. «Впевненість у своїх силах визначається сту-пенем автономності особи. Наскільки людина віддалена і стриманіша, настільки вона здат-на чинити по-своєму, наскільки вона є ближ-чою до інших, настільки сильніше відчуває потребу пристосовуватися до їхніх поглядів… Між тим люди більшою мірою, ніж їм хотіло-ся б, залежать від того, що говорять і що ду-мають про них інші» [2, 151–152]. Вокальне виконання потребує від учнів умінь аналізувати свій спів, розуміти усі не-доліки та позитивні прояви. Але для успішно-го виконання творів важливо мати впевне-ність у собі. Тому так важливо навчити учнів проводити рефлексивний аналіз вокального виконання та планувати наступну роботу, виходячи з отриманих результатів. На цьому етапі доцільно проводити бесіди з учнями, пояснюючи значення даної роботи. Корис-ним є записати відео-виступ, дати можли-вість учням переглянути запис, а далі з допо-могою фасилітованої бесіди провести аналіз виконання. У висновках доцільно зазначити, що у центрі уваги гуманістичної педагогіки пере-буває цілісна особистість, котра прагне до максимальної реалізації своїх можливостей, є відкритою для сприйняття нового досвіду, здатна до свідомого й відповідального вибо-ру в різноманітних професійних і життєвих ситуаціях. 
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Шень Цзиньге. Творческо-исполнительский этап формирования певческих способно-
стей подростков в вокальном кружке 

Статья раскрывает творческо-исполнительский этап формирования певческих способностей 
подростков в вокальных кружках. Разработаны упражнения на актерское мастерство, выделены 
закономерности подбора учебного репертуара для внеклассной певческой деятельности учащихся. 
Актуализировано использование метода педагогической фасилитации в вокальной работе с под-
ростками, разработана методы организации творческого взаимодействия руководителя кружка 
с исполнителями. Обоснованы методы и средства формирования певческих способностей учащих-
ся во внеурочной работе. 

Ключевые  слова :  творческо-исполнительский этап, подростки, певцам способности, во-
кальные кружки, педагогическая фасилитация, диалоговая взаимодействие, эстетическое созна-
ние. 
 

Shen Tzinge. Creative-executive stage of forming the soils of the teenagers in the vocal circle 
The article reveals the creative and performing stage of the formation of the singing abilities of teenag-

ers in vocal circles. The exercises for acting skills are developed, the patterns of selection of the educational 
repertoire for out-of-class singing activity of students are singled out. The use of the method of pedagogical 
facilitation in vocal work with adolescents has been actualized, methods for organizing creative interaction 
between the head of the circle and the performers have been developed. The methods and means of forming 
the singing abilities of students in extracurricular work are grounded. 

Key  words: creative-performing stage, teenagers, singers abilities, vocal circles, pedagogical facilita-
tion, dialogue interaction, aesthetic consciousness. Стаття надійшла до редколегії 10.09.2017  
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КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА ДІАГНОСТИЧНИЙ 
 ІНСТРУМЕНТАРІЙ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ  

ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ 
 

У статті розглянуто основні критерії сформованості педагогічної культури батьків, а саме: 
психолого-педагогічна компетентність, усвідомлене батьківство; дитиноцентрована спрямова-
ність, сформована сфера сімейних цінностей; емоційний інтелект батьків, психологічне благопо-
луччя; стиль сімейного виховання; тип взаємодії. Автором виокремлено основні показники педаго-
гічної культури батьків та визначено рівні її сформованості.. У результаті аналітико-пошукової 
роботи визначено діагностичну програму виявлення рівня сформованості педагогічної культури 
батьків молодших школярів у взаємодії сім'ї і школи.  

Представлено результати констатувального експерименту щодо рівня сформованості педа-
гогічної культури батьків. 

Ключові  слова :  педагогічна культура батьків, критерії, показники та рівні. У дослідженнях, присвячених оцінці пе-дагогічної культури батьків, проблема обґру-нтування критеріїв і показників та рівня сфо-рмованості означеного поняття займає особ-ливе місце.  У педагогічній науці для кількісної оцін-ки сформованості або розвитку якостей, умінь, навичок, компетентностей обґрунто-вується доцільність використання різних критеріїв. Розробка науково обґрунтованих критеріїв і показників сформованості педаго-гічної культури батьків полягає в тому щоб, з одного боку, визначити її реальний рівень, а з іншого боку, визначити конкретні напрями, шляхи, умови розвитку педагогічної культу-ри батьків у взаємодії сім'ї і школи. Теоретичне обґрунтування вищезазначе-них критеріїв знайшло належне відображен-ня в роботах О. В. Антипової, Ю. А. Гладковою, О. Л. Грицай, Д. В. Качалова, О. Ю. Максименко О. С. Несторовою, та ін. Водночас доводиться констатувати відсут-ність сучасних даних з аналізу проблеми рівня сформованості педагогічної культури батьків молодших школярів у взаємодії сім'ї і школи. З огляду на це метою статті є визначен-ня критеріїв, показників і рівнів сформовано-

сті рівні сформованості педагогічної культу-ри батьків. Досягнення цієї мети передбачає проведення аналізу сучасних наукових підхо-дів, які представлені у психолого-педагогічній літературі та стосуються визна-чення діагностичного інструментарію. У педагогічній і психологічній довідковій літературі термін «критерій» визначається як: мірило для визначення, оцінка предмета, яви-ща; ознака, взята за основу класифікації [5]; підстава для оцінювання, визначення або кла-сифікації чогось; мірило, мірка ; стандарт, вихо-дячи з якого можуть прийматися рішення, ро-битись оцінки або класифікація; рівень досяг-нень, який визначається метою, за ступенем наближення до якої оцінюється прогрес [1]. У свою чергу, показник є проявом крите-рію на певному етапі формування педагогіч-ної культури батьків.  Термін «показник», за Новим тлумачним словником української мови, визначається як: свідчення, доказ, ознака чого-небудь; нао-чні дані про результати якоїсь роботи, яко-гось процесу; дані про досягнення чого-небудь[4]. Показник (ознака) як складова критерію є типовим і конкретним виявом однією з  

Таісія ЦУРКАН Критерії, показники та діагностичний інструментарій рівня  сформованості педагогічної культури батьків 



399 №  3  ( 5 8 ) ,  в е р е с е н ь  2 0 1 7  

суттєвих сторін досліджуваного явища, про-цесу, за яким можна судити не тільки про  його наявність, а й про рівень його розвитку. Говорячи про критерії та показники сфо-рмованості педагогічної культури батьків, підкреслимо, що, по суті, йдеться про визна-чення сукупності характеристик (якісних та/або кількісних), що дозволяють системно здійснити оцінку рівня сформованості педа-гогічної культури батьків у взаємодії сім'ї і школи з метою відстеження її ефективності. Розроблення спрямованості та змісту критеріїв і показників педагогічної культури батьків, що здійснювалося в нашому дослі-дженні, детермінувалося двома чинниками: сутнісною характеристикою педагогічної ку-льтури батьків молодших школярів, а також метою, завданнями, змістом і поетапністю її формування в умовах взаємодії сім'ї і школи.  Намагаючись виробити власний погляд на структуру педагогічної культури батьків молодших школярів, ми виходили з того, що вона є не просто механічною сумою інтегра-тивних компонентів особистості, а відображає їх різнобічність і взаємопов’язаність з навча-льно-виховною діяльністю школи, тобто відо-бражає особистісну й діяльнісну сторони. Ви-будувана структура, яка складається з інтег-ративних складових, що логічно між собою пов’язані, відображає когнітивний, ціннісний, 
емоційний та поведінковий компоненти. 

Критеріями когнітивного компоненту визначені: психолого-педагогічна компетент-ність(знання, уміння, навички), усвідомлене батьківство. Дослідниця Л. М. Буніна стверджує, що усвідомлене батьківство – прояв загальної культури особистості, а також її якісна харак-теристика, ступінь готовності до виховання [2, 11]. 
Ціннісний компонент представлений та-кими критеріями: дитиноцентрована спря-мованість та сформована сфера сімейних цін-ностей. До критеріїв емоційного компонента нами віднесено: емоційний інтелект батьків, психологічне благополуччя. Критеріями по-

ведінкового компонента є: стиль сімейного виховання і тип взаємодії дітей і батьків. До кожного критерію розроблена система показ-ників. 

Когнітивний компонент, що дає можли-вість виміряти психолого-педагогічну компе-тентність та усвідомлене батьківство містить такі показники. Показниками психолого-педагогічної компетентності батьків є: знан-ня законів вікового анатомо-фізіологічного і психічного розвитку дитини; здатність до свідомого пошуку, сприйняття і відбору інфо-рмації; раціональність батьківських очіку-вань і установок. Показниками усвідомленого 
батьківства виступають розуміння своєї ба-тьківської ролі та відповідальності у процесі становлення і розвитку дитини на всіх етапах її життя;відповідність цілей, задач, методів виховання сучасним уявленням про ідеал особистості дитини у сім'ї; розуміння типо-вих помилок сімейного виховання та спосо-бів їх усунення; адекватність способів і при-йомів виховного впливу. До ціннісного компонента, який дає змогу проаналізувати дитино центровану спрямо-ваність та сформованість сфери сімейних цін-ностей, визначені такі показники. Показника-
ми дитиноцетрованої спрямованості є при-йняття неповторності і самоцінності дитини; віра в дитину; ціннісно-орієнтована виховна діяльність. Показниками сформованості сфе-
ри сімейних цінностей є розуміння громадсь-ких, суспільних, національних, родинних, сві-тоглядних, та особистісних цінностей, їх зна-чення в сімейному житті; сформованість сі-мейних цінностей; узгоджена система бать-ківських цінностей, ідеалів і виховних орієн-тирів. 

Емоційний компонент, що дає можливість виміряти емоційний інтелект батьків та пси-хологічне благополуччя є такі показники. По-
казниками емоційного інтелекту обрані здат-ність до розуміння власних емоцій і емоцій інших людей, вираження свого емоційного стану; емоційне прийняття дитини, їх особ-ливостей, переваг і недоліків; емоційна гра-мотність, виражена у психологічній (самосвідомість, саморегуляція, самооцінка, самоконтроль,самоповага), соціальній (емпатія, впевненість у собі, здатність до пе-реконання, лідерство, співпраця), праксіоло-гічній (мотивація, гнучкість, сумлінність) компетентності. Показниками психологічного 
благополуччя є гедоністичні переживання, 
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стійкість до стресів, оптимістичність, праг-нення до самовдосконалення. 
Поведінковий компонент, який дає мож-ливість виміряти стиль сімейного виховання і тип взаємодії, містить такі показники. Пока-

зниками стилю сімейного виховання пріори-тетність авторитетного виховання; чіткість батьківської позиції; усвідомлення наслідків гіперопіки, перфекцінізму та «відкидання» по відношенню до дітей. Показниками типу вза-
ємодії виступили гармонійний тип взаємодії між батьками і дитиною;усвідомлення нас-лідків деструктивних типів взаємодії. На основі визначених компонентів, кри-теріїв і показників ми розробили якісну хара-ктеристику рівнів сформованості педагогіч-ної культури батьків. 

Рівень педагогічної культури батьків ви-значається рівнем їх освіти і загальної культу-ри, власної вихованості, індивідуальними осо-бливостями (здібностями, задатками, темпе-раментом, характером), життєвим досвідом.  І. Низький рівень (адаптивний) прита-манний батькам з негативним ставлення до взаємодії і характеризується безвідповідаль-ним відношенням батьків до виконання своїх виховних функцій. Простежується мотивацій-на обмеженість у вирішенні проблем навчан-

ня та розвитку дитини. Батьки низько оціню-ють можливості дитини, не вірять в її успіх. Взаємодіючи з дитиною, показують своє не-прийняття її індивідуальних особливостей, проявляючи авторитаризм, агресію. Ігнору-вання потреб дитини в емоційних та соціаль-них контактах позначається на поведінкових проявах дитини. Батькам цієї категорії при-таманний низький рівень стресостійкості та саморегуляції. Відсутність у батьків знань, не сформова-ність навичок виховання унеможливлює їх ефективну практичну спрямованість. Низький рівень педагогічної культури батьків зумовлює суперечність із зростанням ролі сім'ї в соціалізації, розвитку підростаю-чої особистості. ІІ. Середній рівень (педагогічної грамот-ності). Батьки проявляють ситуативну заці-кавленість у питаннях розвитку дитини. Су-б’єктивні уявлення про дитину, її здібності, інтереси, сильні і слабкі сторони спричиню-ють труднощі у роботі над інтелектуальним та особистісним зростанням дитини. Батьки цієї категорії або недооцінюють, або переоці-нюють реальні можливості дитини.   При вступі дитини в школу всю відпові-дальність за навчання і виховання учня пере-
Таблиця 1 

Діагностична програма для виявлення рівня сформованості педагогічної культури 
 батьків молодших школярів у взаємодії сім'ї та школи Компоненти Критерії Назва методики Автор методики Когнітивний психолого-педагогічна ком-петентність Анкета для батьків Авторська усвідомлене батьківство Методика незакінченої ситуації (МНС) для діагностики батьківської компетентності Н. Д. Міхєєва 

Ціннісний дитиноцентрована спрямо-ваність Тест-опитувальник батьківського ставлення А. Я. Варга В.В. Столін сформована сфера сімейних цінностей Діагностика ціннісних орієнтацій (опитувач термінальних цінностей (ОТеЦ) І. Г. Сенін 
Емоційний емоційний інтелект батьків Діагностика «емоційного інтелекту» Н. Холл психологічне благополуччя Опитувальник «Безперервності психі-чного здоров’я – коротка форма» К. Кіз в адаптації  Е. Л. Носенко та  А. Г. Четверик-Бурчак Поведінковий стиль сімейного виховання Опитувальник «Стратегії сімейного виховання»  С. С. Степанов в моди-фікації І. І. Махоніної тип взаємодії Методика «Батьківський твір» В. В. Столін 
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кладають на учителя. Взаємодіючи з дити-ною, можуть слідувати ліберальному стилю, надаючи дитині свободу вибору, слабо конт-ролюючи її діяльність, або, навпаки, прагнуть утримати дитину, позбавити її самостійності. Неузгодженість сімейних цінностей призво-дить до суперечливого виховання. Рівень психолого-педагогічних знань  недостатній, проблеми сімейного виховання не знаходять ефективного вирішення на практиці.  ІІІ. Високий рівень (компетентісний) ви-значається проявом стійкого вмотивованого інтересу до проблем виховання, навчання та розвитку дитини.  Батьки сприймають дитину такою, якою вона є, поважають її індивідуальність, заохо-чують її самостійність. Їм притаманна здат-ність до рефлексії виховних впливів, плано-мірної реалізації своїх намірів. Батьки цієї категорії добре прогнозують подальший роз-виток всіх сторін особистості дитини відпові-дно до її реальними можливостей і здібнос-тей. Взаємодіючи з дитиною, такі батьки час-то використовують широкий спектр вихов-них методів і прийомів. Клімат взаємостосунків у сім'ї вирізня-ється емоційною стабільністю, психологіч-ним комфортом. Пріоритетом батьківства визначають гармонійний інтелектуальний, емоційний, духовний, фізичний розвиток ди-тини, сприяння її професійному та життєво-му самовизначенню.  На нашу думку, перехід від попереднього до наступного рівня педагогічної культури батьків відбувається за умови виникнення змін у компонентах, а саме змінюються пока-зники когнітивного, ціннісного, емоційного та поведінкового компонентів. Кількісні по-казники компонентів педагогічної культури 

батьків можуть визначатися за наявними чи розробленими методиками.  З метою виявлення рівня сформованості педагогічної культури батьків молодших школярів у взаємодії сім'ї та школи нами піді-брані методи і методики, які дали змогу ви-значити рівень сформованості кожного окре-мого критерію і на основі отриманих показ-ників вивести загальний рівень педагогічної культури батьків молодших школярів (див.таб.1) Як зазначає С. Гончаренко, «сукупність застосовуваних методів дослідження, а також порядок і правила їх застосування являють собою методику конкретного досліджен-ня» [3, 111]. За обраними методиками нами було про-ведене констатувальне дослідження, яке до-зволило встановити рівень педагогічної ку-льтури батьків молодших школярів. Вибірка становила 308 осіб. Узагальнені результати представлені в таблиці 2. З таблиці 2 видно, що переважна біль-шість батьків має низький та середній рівень педагогічної культури (37,6% і 49,3%), знач-но менший відсоток респондентів продемон-стрували високі показники (13,1%), що акту-алізує потребу підвищення їх рівня педагогі-чної культури. Під поняттям «рівень педагогічної куль-тури батьків» ми розуміємо визначальну ха-рактеристику успішності і результативності батьківської діяльності, ступінь готовності батьків до ефективної організації виховного процесу в сім'ї на основі сформованості нави-чок педагогічної взаємодії з дитиною. Отри-мані результати діагностування на констату-вальному етапі зумовлюють потребу у розро-бці моделі формування педагогічної культу-ри батьків у взаємодії сім'ї і школи. 

Таблиця 2 
Узагальнені результати рівня сформованості педагогічної культури батьків молодших школярів 

(констатувальний етап) Рівень Компоненти сформованості педагогічної культури батьків Загальний  відсоток когнітивний (%) ціннісний (%) емоційний (%) поведінковий (%) Низький 48,1 28,9 31,9 41,5 37,6 Середній 35,7 57 52,5 52,1 49,3 Високий 16,2 14,1 15,6 6,4 13,1 
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Цуркан Т. Критерии, показатели и диагностический инструментарий уровня сформиро-

ванности педагогической культуры родителей 
В статье рассмотрены основные критерии сформированности педагогической культуры ро-

дителей, а именно: психолого-педагогическая компетентность, осознанное родительство; ребен-
коцентрованая направленность, сформированная сфера семейных ценностей; эмоциональный ин-
теллект родителей, психологическое благополучие; стиль семейного воспитания; тип взаимодей-
ствия. Автором выделены основные показатели педагогической культуры родителей и определе-
ны уровни ее сформированности .. В результате аналитико-поисковой работы определена диагно-
стическуя программа выявления уровня сформированности педагогической культуры родителей 
младших школьников во взаимодействии семьи и школы. Представлены результаты констати-
рующего эксперимента по уровню сформированности педагогической культуры родителей. 

Ключевые  слова :  педагогическая культура родителей, критерии, показатели и уровни. 
 
Tsurkan T. Criteria, indicators and diagnostic instrumentation of the level of parents 

'pedagogical culture 
The article considers the main criteria for the formation of parents' pedagogical culture, namely: psy-

chological and pedagogical competence, conscious parenting; child-centered orientation, formed sphere of 
family values; emotional intelligence of parents, psychological well-being; the style of family upbringing; 
type of interaction. The author examines the main indicators of the pedagogical culture of parents and de-
termines the levels of its formation.  

The low level (adaptive) is inherent in parents with a negative attitude to interaction and is character-
ized by an irresponsible attitude of parents to fulfilling their educational functions. The lack of knowledge 
among parents, the lack of formation of training skills makes their effective practical orientation impossible. 

The average level (pedagogical literacy). By interacting with the child, parents can follow a liberal style, 
giving the child the freedom to choose. The level of psychological and pedagogical knowledge is insufficient, 
the problems of family upbringing do not find an effective solution in practice. 

The high level (competent) is determined by the manifestation of stable motivated interest in the prob-
lems of education, training and development of the child. Parents perceive the child as it is, respects her per-
sonality, and encourages her independence. The priority of paternity determine the harmonious intellectual, 
emotional, spiritual, physical development of the child, promotion of its professional and vital self-
determination. 

As a result of analytical and research work, a diagnostic program for identifying the level of formation 
of the pedagogical culture of parents of junior pupils in the interaction of family and school is determined. 

Key  words:  pedagogical culture of parents, criteria, indicators and levels. Стаття надійшла до редколегії 06.09.2017  
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Чжу  ЧЖЕНЬ  
 

аспірант факультету мистецтв імені А. Авдієвського  
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 

Київ, Україна  
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ  

СЛУХОВИХ УЯВЛЕНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ  
ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
Реформування сучасної мистецької освіти спрямоване на оновлення змісту й упровадження 

інноваційних технологій організації навчання, формування високого рівня фахової компетентнос-
ті майбутнього вчителя музичного мистецтва, удосконалення методичних аспектів йоговокаль-
но-хорової підготовки та формування вокально-методичної компетентності. Взаємодія вокально-
го і методичного компонентів процесу підготовки майбутніх фахівців музично-педагогічного про-
філю спрямована на здобуття студентами знань та практичного досвіду співацької та виклада-
цької діяльності. Успішність вокально-хорової підготовки майбутнього вчителя-музиканта зале-
жить від гармонічного поєднання вокально-теоретичних знань із диригентсько-педагогічними. 
Формування певних педагогічних здібностей та вмінь передавати свої знання і досвід учням сприяє 
підвищенню професійної майстерності педагога, яка формується в таких педагогічних умовах: 
володіння основами мистецької педагогіки; посилення світоглядної, методологічної і загальнонау-
кової підготовки; уміння аналізувати педагогічний досвід, на основі чого виокремлюються ефекти-
вні форми і методи роботи; достатнього рівня особистісної культури і професійної компетентно-
сті, володіння навичками спілкування.  

Ключові  слова :  учитель музичного мистецтва, вокально-диригентська підготовка, методич-
на підготовка, спів, постановка голосу, професійна підготовка, компетентність.  В умовах демократичного розвитку на-шої країни питання формування нової гене-рації культурно освіченої та духовно розви-неної студентської молоді набувають особли-вої актуальності. Тому реформування сучас-ної мистецько-педагогічної освіти спрямова-не на оновлення змісту й упровадження інно-ваційних технологій організації навчання студентів, які забезпечать формування висо-кого рівня фахової компетентності майбут-нього педагога, удосконалення його вокаль-но-хорової підготовки, одним із провідних компонентів якої є формування методичної компетентності вчителя музичного мистецт-ва. Взаємодія вокального і хорового компоне-нтів процесу підготовки майбутніх фахівців музично-педагогічного профілю спрямована на здобуття студентами знань та практично-го досвіду співацької, диригентської та ви-кладацької діяльності. Майбутній учитель повинен свідомо оволодіти процесом голосо-утворення, сформувати вміння обирати й за-

стосовувати потрібні методи, прийоми і спо-соби удосконалення власного співу та корис-туватися ними в процесі вокально-хорового розвитку школярів. Успішність вокально-хорової підготовки майбутнього вчителя му-зичного мистецтва залежить від гармонічно-го поєднання теоретичних та методичних знань з педагогічними. Формування певних педагогічних здібностей та вмінь передавати свої знання і досвід учням сприяє підвищен-ню професійної майстерності педагога, яка формується в таких педагогічних умовах: во-лодіння основами мистецької педагогіки; по-силення світоглядної, методологічної і зага-льнонаукової підготовки; уміння аналізувати педагогічний досвід, на основі чого виокрем-люються ефективні форми і методи роботи; достатнього рівня особистісної культури і професійної компетентності, володіння нави-чками спілкування.  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спів є провідною музичною діяльністю учнів. 

Чжу ЧЖЕНЬ · Методичні аспекти формування слухових уявлень  майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вокально-хорової підготовки 
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Про важливість вокально-хорового виховання школярів наголошують у своїх наукових пра-цях Л. Абелян, Н. Добровольська, А. Луканін, О. Малініна, Д. Огороднов, В. Шацька. Концепту-альні основи професійної підготовки майбут-нього вчителя музичного мистецтва висвітле-но в працях Е. Абдулліна, Л. Арчажнікової, А. Козир, Г. Падалки, О. Ростовського, Н. Терентьєвої. Проблеми спеціальної музичної підготовки студентів мистецького профілю у вищих навчальних закладах розкриваються в дослідженнях Л. Безбородової, І. Зязюна, Н. Кузьміної, В. Краєвського, І. Лернера, Л. Масол, О. Рудницької, В. Сластьоніна, О. Щолокової. Вивчаючи питання музично-теоретичної, інструментальної, диригентсько-хорової, вокальної та методичної підготовки, учені розглядають музичне мистецтво, як скла-дову педагогічного процесу, доводять, що ре-зультативність педагогічного впливу вчителя на формування духовних цінностей підростаю-чого покоління залежить від професійних якос-тей педагога, рівня його фахової культури [2, 389]. Методичні аспекти професійної підготов-ки майбутніх учителів музичного мистецтва розглядаються в роботах М. Іванова, О. Коваленко, В. Краєвського, Л. Матвєєвої, О. Назарова, М. Немикіної, М. Нікітенко, Н. Плешкової, Л. Таланової. Учені обґрунтову-ють і чітко визначають зміст вокально-хорової підготовки, розглядають проблему формуван-ня професійно значущих якостей педагога-музиканта у процесі вокально-хорової підгото-вки (О. Далецький, О. Краснова-Соколова, А. Менабені, Н. Орлова, Г. Стасько, Г. Стулова, Ю. Юцевич). Сутність професійної діяльності фахівців музично-педагогічного профілю пе-редбачає проектування і використання такої методики навчання співу, яка забезпечує фор-мування співацьких можливостей і здібностей студентів, готує до майбутньої вокально-хорової роботи із школярами. Проте напрямок опанування методично-практичним досвідом у контексті вокально-хорового навчання в нау-ково-педагогічній літературі розглянуто недо-статньо. Проблеми формування методичної компетентності майбутнього вчителя музич-ного мистецтва, методичні аспекти вокально-хорової підготовки студентів спеціальності «Музичне мистецтво» потребують спеціально-

го дослідження. Мета статті полягає в розкрит-ті сутності спеціально орієнтованої методичної підготовки в контексті вокально-хорового на-вчання майбутніх учителів музичного мисте-цтва.  У науково-педагогічній практиці сьогодні вивчаються проблеми вокально-хорового навчання фахівців, розробляється методика сольного та ансамблевого співу, досліджу-ються новітні технології співацької діяльнос-ті та питання формування психологічних якостей майбутніх педагогів-музикантів. Ос-новними принципами, які вирішують музич-но-педагогічні завдання вокально-хорового навчання, ми вважаємо гармонічний розви-ток музично-творчих здібностей майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі роз-витку загальної вокально-хорової культури, всебічний розвиток індивідуальних якостей, їх самостійності та творчої активності. Вока-льно-хорова підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва спрямована на вихо-вання високих духовних художньо-естетичних потреб особистості студента, фо-рмування компетентності студентів у процесі співацької діяльності та виховання відповіда-льного і свідомого ставлення до обраної про-фесії. Вокально-хорове навчання є однією з основних виконавських та практичних дис-циплін фахового циклу у процесі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Вокально-хорова підготовка спрямована на пристосування голосового апарату студентів до професійного сольного та ансамблевого співу. Цей процес ґрунтується на формуванні стійких вокальних умінь і навичок, які фор-муються на основі оволодіння механізмами «постановки голосу». Серед основних харак-теристик голосоутворення майбутнього вчи-теля музичного мистецтва є: 
– акустичні – висота звуку, чистота інто-нації, сила звуку, висока співацька фор-манта, вібрато, імпеданс; 
– фізіологічні – співацьке дихання, атака та опора звуку, вокальна моторика; 
– орфоепічні – чіткість дикції, округлість та прикритість звуку, навички з вокаль-ної орфоепії;  
– психологічні – усвідомлене керування процесом власного голосоутворення і звуковедення.  
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Зміст формування вокально-хорової ком-петентності майбутніх учителів музичного мистецтва повинен реалізовувати такі за-вдання: виховання морально-естетичних від-чуттів і переконань, музичних смаків і потреб особистості майбутнього вчителя; оволодін-ня компетенціями вокально-хорового мисте-цтва; розвиток музично-творчих здібностей, які визначають успіх співацької діяльності. Вокально-хорова підготовка майбутнього педагога-музиканта забезпечує знання і практичний досвід спеціальної виконавської діяльності, тренованості і витривалості голо-сового та диригентського апарата, формує вміння передавати ці знання учням, володіти методикою вокально-хорового навчання. В умовах професійної освіти вокально-хорова підготовка розглядається, як структурна складова фахової компетенції педагога-музиканта, і здійснюється в результаті систе-много підходу [5, 152]. Такий підхід забезпе-чує високий рівень вокально-хорової підго-товки фахівців у різних аспектах: наявність наукових знань про співацький процес як ху-дожньо-фізіологічне явище; індивідуальна вокально-виконавська майстерність; педаго-гічні знання, уміння і навички формування співацької культури учнів; знання вокально-хорового матеріалу, науково-методичної лі-тератури; сформованість вокально-хорової культури; розуміння змісту вокально-хорового навчання (теоретичного, виконав-ського та методичного); володіння обсягом методичних прийомів, які необхідні для тво-рчого використання на заняттях з постанов-ки голосу та хорового диригування [6, 124].  Аналіз досвіду викладання основних про-фесійно орієнтованих дисциплін доводить необхідність розробки і впровадження у на-вчальний процес вузівської підготовки май-бутнього вчителя музичного мистецтва такої методичної системи вокально-хорової підго-товки, яка б забезпечувала повноцінне усві-домлення теоретичних основ вокально-хорової педагогіки, технології постановки голосу та диригентської бази, використову-вала диференційований підхід до навчання студентів з різними особистісними задатка-ми та базовою підготовкою, давала змогу освоювати методичні прийоми коригування 

роботи вокально-хорової освіти школярів. На початковому етапі формування вокально-хорових навичок студентів (перший – другий курси) необхідно забезпечити певну адапта-цію студентів у налагодженні рефлекторних зв’язків системи утворення звуку з позицій як постановки голосу, так і хорового диригуван-ня, його психологічної готовності до вокально-хорової роботи в цілому. На даному етапі музи-чного розвитку особистості хорова музика ви-ступає сферою вираження почуттів, образів, настрою. Засвоєння музичної мови формує більш узагальнене ставлення особистості до музики. Наступний етап підготовки спрямова-ний на професійну підготовку педагога-музиканта, формування співацької та дириге-нтської культури студентів, яка ґрунтується на основних дидактичних методах та дифере-нційованій вокально-хоровій роботі виклада-ча зі студентами. Важливим на цьому етапі є використання навчально-теоретичного мате-ріалу з основ вокально-хорової педагогіки, спрямованої на ґрунтовне освоєння хорового мистецтва через складну інтегративну функ-цію мислення студента. Послідовне викладен-ня теоретичного матеріалу забезпечує практи-чне засвоєння вокальних та диригентських технічних навичок, сприяє раціональному під-ходу до співу при рефлекторній узгодженості роботи голосоутворюючих органів виконавця як свідомо керованого процесу нагромаджен-ня спеціальних знань і умінь [3, 44]. Процес вокально-хорового навчання – це взаємодія студента, у якого в процесі оволодіння вокаль-но-хоровими компетенціями формуються осо-бистісні якості, і викладача, який користується у своїй діяльності метою музичного розвитку й виховання. Процес керування вокально-хоровою діяльністю ґрунтується на природі вокального сприйняття і відбувається в такій послідовності:  
– сприйняття еталона співацького звучан-ня;  
– формування вокально-слухових уяв-лень;  
– відтворення голосом уявленого звуку;  
– оцінне ставлення до якості виконаного звука;  
– раціональне сприйняття якісних харак-теристик звучання голосу і способу зву-коутворення;  
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–  повторне відтворення звучання голосу на основі набутих знань;  
– творче виконання поставленого завдан-ня [1, 211].  У студентів 3-4 курсів виникають естети-чні знання й особисте ставлення до музики. Особливістю вокально-хорової підготовки студентів є те, що співацька діяльність майбу-тнього вчителя музичного мистецтва ґрунту-ється на розвитку його музично-творчих про-фесійних здібностей. Вокальні та диригентсь-кі здібності існують у постійному процесі роз-витку. Лише завдяки постійним технічним вправам, пов’язаним із систематичними за-няттями співом та роботи з хоровим колекти-вом, студенти розвивають та удосконалюють свої музично-творчі здібності. Спираючись на наукові дослідження вітчизняних та зарубіж-них учених (Л.Дмитрієв, В.Морозов, Р.Юссон, Ю.Юцевич), у практиці вищої школи викорис-товуємо такі методи співацького навчання як, методи, які формують м'язові установки або рухи (форма рота, положення гортані, особли-вості артикуляції та дикції, дихальні установ-ки та рухи); методи, які впливають на тембр голосу на основі зміни забарвлення голосних (фонетичні методи, які призводять до зміни імпедансу); методи фіксації внутрішніх від-чуттів (формують диригентську техніку із сильним, проміжним або слабким імпедан-сом); методи використання внутрішніх вольо-вих наказів та емоційних станів; методи слу-хових впливів [6, 87].  Засвоєння методів, які ґрунтуються на сприйнятті та оцінці внутрішніх відчуттів, дозволяє здійснювати контроль за вокально-хоровою технікою, сприяє її вдосконаленню та розвитку вокального унісонного та гармо-нічного слуху. До педагогічних факторів, які забезпечують високий рівень вокально-хорової готовності майбутнього фахівця, ми відносимо біофізичні, психологічні, мистецт-вознавчі та організаційні. Для вивчення й опрацювання вокально-хорової техніки сту-дентам пропонуються вправи та тренінги. Вони усвідомлюють, що залежно від змісту та характеру хорового твору, що виконується, диригент використовує різні типи дихання, а необхідний характер звуку будується на тіс-ному зв’язку співацького звуку і дихання. Під 

час виконання вокально-хорових вправ сту-денти звертають увагу на те, що особливість дихання залежить від художнього образу. Вокально-технічне тренування є основним шляхом оволодіння механізмом вдиху і види-ху, що є підґрунтям для якісного виконання вокальних творів будь-якої складності. Мето-дична підготовка студентів спеціальності «Музичне мистецтво» розглядається, як на-вчальний процес, що забезпечує оволодіння ними упорядкованими способами взаємопо-в’язаної діяльності вчителя й учнів, спрямо-вану на музичне навчання й виховання шко-лярів. Вокально-хорова підготовка передба-чає усвідомлення студентами ролі співу в си-стемі життєдіяльності, загальнокультурного і музичного розвитку особистості, а також вироблення у майбутніх учителів музичного мистецтва умінь застосовувати методи й ор-ганізаційні форми, адекватні завданням во-кально-хорового навчання учнів [4, 69]. За-своєння класичної вокально-хорової спадщи-ни, що є підґрунтям оцінювання творів вока-льно-хорового мистецтва, узагальнення му-зичних знань сприяє формуванню вокально-хорової культури студента і є, на нашу думку, основою формування вокально-хорової ком-петентності майбутнього вчителя музичного мистецтва, його відношення до музичного мистецтва й життєвої позиції особистості у світі музики в цілому. До педагогічних умов, які забезпечують успішне формування вока-льно-хорової готовності майбутнього педаго-га, відносимо систематизацію теоретичного матеріалу з основ вокально-хорової педагогі-ки, диференційований підхід до навчання співу з урахуванням базової музичної підго-товки студентів та їхніх індивідуальних здіб-ностей та практично-методичну спрямова-ність спеціальних навчальних дисциплін. Ви-сновки. Вокально-хорову підготовку майбут-ніх учителів музичного мистецтва ми розгля-даємо як процес, спрямований на максималь-ний розвиток у них глибокого розуміння змі-сту музичних образів та втілення їх у співаць-ко-виконавській формі високого рівня. Фор-мування вокально-хорових навичок студен-тів потребує впровадження в навчальний процес вищої школи сучасних методів та при-йомів навчання. Особливого значення при 
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цьому надається актуалізації не тільки фор-муванню власної вокально-хорової компете-нтності, але й усвідомленню студентами тео-ретичних засад вокально-хорового розвитку школярів. Багатоаспектність підходів до під-готовки музично-педагогічних кадрів у ви-
щих навчальних закладах та недостатність розробки методичної системи їх вокально-хорової підготовки потребують подальшого дослідження в аспекті професійного станов-лення майбутнього вчителя музичного мис-тецтва.  
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Чжу Чжень. Методические аспекты формирования слуховых представлений будущих 
учителей музыкального искусства в процессе вокально-хоровой підготовки 

Реформирование современного художественного образования направлено на обновление содер-
жания и внедрение инновационных технологий организации обучения, формирование высокого 
уровня профессиональной компетентности будущего учителя музыкального искусства, совершен-
ствование его методической подготовки и формирование вокально-методической компетентно-
сти. Взаимодействие вокального и методического компонентов процесса подготовки будущих спе-
циалистов музыкально-педагогического профиля направлено на получение студентами знаний и 
практического опыта певческой и преподавательской деятельности. Успешность вокально-
методической подготовки будущего учителя-музыканта зависит от гармоничного сочетания 
вокально-теоретических и педагогических знаний. Формирование определенных педагогических 
способностей, умений передавать свои знания и опыт ученикам способствует повышению профес-
сионального мастерства педагога. Вокальные способности формируются в таких педагогических 
условиях: владение основами художественной педагогики; усиление мировоззренческой, методоло-
гической и общенаучной подготовки; умение анализировать педагогический опыт, на основе чего 
выделяются эффективные формы и методы работы; достаточному уровню личностной культу-
ры и профессиональной компетентности, владению навыками общения.  

Ключевые  слова :  учитель музыкального искусства, вокально-дирижерская подготовка, ме-
тодическая подготовка, пение, постановка голоса, профессиональная подготовка, компетент-
ность.   

Chzu Chzen. Methodological aspects of the formation of behaviorists of future teachers of mu-
sic art in the process of vocal-choir preparation 

Reform of modern art education aimed at updating the content and implementation of innovative tech-
nologies for training, formation of a high level of professional competence of future music teachers, improv-
ing his methodical preparation and formation of vocal and methodical competence. Vocal interaction and 
methodological components of the process of preparation of future specialists of musical-pedagogical pro-
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file is aimed at students with knowledge and practical experience of singing and teaching. The success of the 
vocal-methodical preparation of the future teacher-musician depends on the harmonious combination of 
vocal and theoretical and pedagogical knowledge. The formation of certain pedagogical skills, ability to 
transfer their knowledge and experience of students enhances the professional skills of the teacher. Vocal 
abilities are formed in such pedagogical conditions: possession of the basics of artistic pedagogy; strength-
ening ideological, methodological and scientific preparation; ability to analyze teaching experience, which 
is allocated on the basis of effective forms and methods of work; an adequate level of personal culture and 
professional competence, communication skills possession. Analysis of experience in teaching basic profes-
sional oriented disciplines proves the necessity of the development and implementation in the educational 
process of high school preparation of future teachers of music special methodical system of vocal training. It 
will provide a full awareness of the theoretical foundations of vocal pedagogy and technology of voice, uses 
a differentiated approach to teaching students to sing with various physiological instincts and basic train-
ing, instructional techniques will develop the correct operation of voice students. Vocal training student’s 
musical-pedagogical faculties we consider as a process aimed at maximum development in the future 
teacher of music understanding of the content of musical images and transform them into high-level form of 
singing. Formation of vocal and technical skills of students requires the implementation of the educational 
process in the higher school of modern methods and techniques of teaching. Particular emphasis is placed 
on updating not only the formation of his own vocal competence, but also awareness of the students the 
theoretical foundations of vocal students.  

Keywords:  teacher of music, vocal training, methodical preparation, singing, voice training, voca-
tional training, competence. Стаття надійшла до редколегії 10.09.2017  
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CONTENT PECULIARITIES OF ELEMENTARY  
SCHOOL  TEACHERS’ PEDAGOGICAL EDUCATION  

AT UNIVERSITIES OF THE USA  
The problem of educational content is central in teacher training in the USA, and, in particular, elemen-

tary school teachers. It is the subject of attention of the Carnegie Council on Higher Education, professional 
associations, teachers-practitioners of colleges and universities, teachers-theorists who predict the educa-
tional content and study the nature of its interaction with all the components of the education process. Dif-
ferent curriculum models developed by teachers-theorists (G. Beauchamp, H. Taba, D. Wheelar) have been 
characterized in the paper. The disciplines taught at US universities while training elementary school teach-
ers have been considered. It has been found out that in the USA pedagogy is not paid considerable attention 
to and American pedagogues are concerned about insufficient pedagogical training of future teachers and, 
in particular, elementary school teachers. To improve this situation, American educators have developed the 
course called “Foundations or Social Foundations”. This course combines philosophy, sociology, education 
anthropology and history of education, that is usually studied within a Bachelor’s degree in Elementary 
Education. Masters and doctors study these subjects individually. It has been emphasized that in order to 
justify the process of educational content planning in American higher education institutions, considerable 
attention is paid to the following factors: using specific approaches (morphological and functional), but also 
educators use different methods (introspection, analysis of specialists’ professional duties, critical incident 
method etc.) that allow to determine specific educational content for future specialists’training, including 
elementary school, which is a part of curricula. 

Keywords:  higher education, pedagogical education content, elementary school teacher, training of 
elementary school teachers in the USA.  In the USA education administration is decen-tralized as it is carried out at State level and is not regulated by the Constitution. Significant rights in solving educational problems are given to approxi-mately 15 thousand school districts. The Federal Interagency Committee on Education develops strategic federal programs for education develop-ment, finances federal programs for schools devel-opment (e.g., Title 1 of the Elementary and Secon-dary Education Act, which is traditionally aimed at ensuring social justice in education, Title 11 – at stipulating for teachers’ professional development, etc.). The Department of Education is to deal with education statistics and scientific-pedagogical pro-vision of schooling development. The aim of the study is to characterize differ-ent curriculum models developed by teachers-theorists (G. Beauchamp, H. Taba, D. Wheelar); to consider those disciplines taught at US univer-sities while training elementary school teachers; to find out which approaches and methods peda-

gogues use to determine specific educational content for future specialists’ training, including elementary school, which is a part of curricula. In order to modernize the system of modern teacher’s training in Ukraine, native and foreign scholars have paid much attention to the peculi-arities of professional education development in the USA (G. Beauchamp, N. Bidiuk, F. Bobbitt, S. Brudina, L. Chorna, L. Darling-Hammond, E. Eisner, N. Gage, V. Korniyenko, D. Monk, M. Nagach, I. Pasynkova, E. Sawyer, A. Sbruieva, N. Sobchak, R. Strauss, H. Taba, D. Wheelar, S. Wilson, R. Zais and many others). To achieve the set aim such methods as analysis, synthesis, generalization and systema-tization have been used.  The modern stage of education reform de-velopment in the USA started at the initiative of G. Bush Administration in 2001–2002 after The No Child Left Behind Act of 2001 had been adopted. The new Act demanded all the states: 
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1) to immediately complete implementing educational content standards and quality of lan-guage and mathematics knowledge, and begin-ning from 2005–2006 – natural sciences;  2) to implement programs of internal knowledge assessment for all pupils of public schools; 3) to ensure pupils’ achieving proficient level in language, mathematics and natural sci-ences testing organized by the States and to de-velop the system of sanctions for those schools that are unable to achieve the outlined learning outcomes that will provide for both assistance and penitentiary actions; 4) to increase focus on professional educa-tion and professional development of teachers, requirements to their efficiency (development of new professional contracts with teachers and administrators that define the requirements to performance quality; establishment of wages’ dependence on performance results; develop-ment of career levels in teaching).  In general, education reforms of the 21st cen-tury are characterized by increasing social re-quirements to education system efficiency, striv-ing for enhancing teachers and administrators’ responsibility for their performance quality [17, 869–870]. The problem of educational content is cen-tral in teacher training in the USA, and, in par-ticular, elementary school teachers. It is the sub-ject of attention of the Carnegie Council on Higher Education, professional associations, teachers-practitioners of colleges and universi-ties, teachers-theorists who predict the educa-tional content and study the nature of its interac-tion with all the components of the education process. In order to solve this problem, Ameri-can educators believe it necessary to reveal the term curriculum [15, 15–16]. The term curriculum includes a list, objec-tives and content of certain courses in the pro-gram offered by an education institution: ex-pected learning outcomes: knowledge, values, that are formed using various methods. As for the objectives of courses, scholars de-termine their various types. In particular, E. Eis-ner along with behavioural objectives that dic-tate exactly what one must do indicate perform-ance results, singles out expressive educational 

objectives describing problematic situations that require extraordinary, creative solutions. These objectives, as E. Eisner and N. Lizunova indicate, orient students and teachers toward learning individuality, activate their cognitive activities; activity methods serve as the leading component [4; 15, 64]. The division of objectives into behavioural and expressive is supported by G. Dmitriev [14], who states that the leading component of behav-ioural objectives is knowledge, and expressive – activity methods. In Ukraine, similar content is included in terms navchalnyi plan (syllabus) and 
navchalna programa (study program). N. Lizunova indicates that there are no docu-ments similar to our syllabi and study programs in the USA; each university or college publish their own materials (catalogues, newsletters) that serve as curricula and programs [15, 18]. In the USA the content of teacher education, in particular, elementary education, is rather various. If the study program meets all the re-quirements of the State directory materials and education standards, the State entitles this edu-cation institution to issue diplomas which pro-vide graduates with the right to work as a teacher there. Every five years education institu-tions are checked by inspectors (they review graduates’ academic progress, compliance of curricula with education standards adopted by this State). In the USA there is a range of agree-ments between States under which one State recognizes the diplomas issued by another [16, 77–78]. Each faculty of education at universities has several departments, and, thus, several study programs. It should be mentioned that each de-partment also offers several study programs and, therefore, curricula, focused on training teachers, in partiular, elementary school teach-ers at various levels. However, the curriculum directed at training Bachelors significantly dif-fers from that, aimed at training PhDs [16, 79]. Within our paper we would like to charac-terize those academic disciplines that are taught while training elementary school teachers.  The number of disciplines of psycho-pedagogical orientation is considerable, as they are grouped in blocks (up to 10). Due to the sig-nificant amount of information obtained during 
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the courses, departments have developed the selective attendance system and elective courses. Generally, psychological and pedagogical disci-plines are divided into 4 blocks: theoretical, that provide students with the knowledge of educa-tional psychology associated with development and learning of students as well as fundamentals of education, which include philosophy, sociol-ogy, politics. The course in assessment, testing and statistics are sometimes included into educa-tional psychology [16, 80]. Within psycho-pedagogical training students attend lectures on school law, where the cases of student abuse are considered, legal requirements to teachers, etc.; master courses in multicultural education, where they find out how to stimulate cognitive activity of children from poor families. According to N. Malkova’s, findings, psychol-ogy is the leading discipline in teacher training in the United States. Psychological cycle includes general psychology that reflects psychological research methods, mental processes and proper-ties of personality; developmental psychology, which pays much attention to the study of age-related peculiarities of children and adolescents, given the crisis phases of development; educa-tional psychology, which studies different types of testing and student intelligence evaluation as well as teaching placement organization [16, 82]. Apart from theoretical block, psychological and pedagogical cycle of disciplines includes practical one. Within faculties of education that offer elementary education programs, it is pre-sented by reading methodology; mathematics methodology; natural sciences methodology; social sciences methodology, etc. [16, 81]. School placement and research unit belong to psycho-pedagogical disciplines [16, 80]. Thus, the cycle of psychological disciplines includes 4 blocks: theoretical, practical (methodological), research unit and school placement. The program “Curriculum and Instruction” is central in education as it may help to solve certain issues, namely, obtaining education by those groups of people who have not had such an opportunity before; lesson planning; stan-dards and monitoring; using technologies – fun-damental problems of educational content and training [16, 82]. 

In the USA education is the object of study for many sciences: philosophy of education, cog-nitive psychology, psychopedagogy, sociology of education, etc. Instead of the term pedagogy they use the term educational studies. In addition, the term didactics is used rather rarely in literature of English-speaking countries, they do not distin-guish pedagogy as an independent scientific dis-cipline [16, 4]. Representatives of educational psychology paid much attention to the study of students’ abilities and academic progress, social aspects and motifs for learning and much less to the structure of students’ mental activity within a classroom, as noted by N. Malkova [16, 33]. It should be noted that psychology is preva-lent in most approaches in education in the USA. According to N. Gage, the science about teaching (didactics) is not effective because it creates a framework for teachers. Teachers tend to be creative, have their own opinion, be intui-tive in different situations that occur in a class-room in order to achieve better results in learn-ing [6, 114]. However, on the website of the Uni-versity of Washington they say about the science of teaching that is as important as knowledge of the discipline that is taught (Malkova, 2008; Strauss, Sawyer, 1986). In 1985 N. Gage pub-lished his work called “Hard Gains in the Soft Sciences: The Case of Pedagogy” in which the scholar proves that the science that controls teaching is not psychology, and scientifically de-veloped knowledge is the basis for teaching [16, 32; 5, 7]. It must be noted that in the USA pedagogy is not paid considerable attention to and American educators are concerned about insufficient peda-gogical training of future teachers and, in par-ticular, elementary school teachers. To improve this situation, they have developed the course called “Foundations or Social Foundations”. This course combines philosophy, sociology, educa-tion anthropology and history of education, that is usually studied within a Bachelor’s degree in Elementary Education. Masters and doctors study these subjects individually [16, 84]. To obtain a degree of Master of Arts with specialization in educational technologies, one should master the following subjects: 
– Curriculum Design; 
– Cultural Democracy; 
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– Program Design; 
– Models of Teaching; 
– Instructional Technology; 
– Evaluation and Research; 
– Effect of Technology on Teaching; 
– Media and Technology in Teaching; 
– Using the Internet in the Classroom; 
– Research Art [16, 84–85]. At the University of California, whose rating is extremely high, much attention in the process of elementary school teachers’ training is paid to educational psychology [16, 84–86], although in 2002 the Minister of Education emphasized that those teachers who received alternative training, are theoretically more prepared, work more effi-ciently and more often stick to their profession than those who received traditional training [16, 89], At the same time, the findings of Ameri-can researchers in the 1980s proved that the efficiency of teachers’ peformance depended on their teacher training. D. Monk conducting longitudinal studies of over 2,800 students concluded that college edu-cation has some positive effects and is necessary, but insufficient to ensure future performance efficiency [7, 142], R. Strauss and E. Sawyer conducted similar studies in North Carolina and stated that their analysis shows that improving the quality of ele-mentary school teachers’ training will signifi-cantly contribute to better preparation of stu-dents than reducing the number of students within a classroom and improving financing [8, 47]. L. Darling-Hammond leads the movement for promoting elementary school teachers’ train-ing in education system of the USA. Also it is sup-ported by the National Commission on Teaching & America’s Future (NCTAF), the National Coun-cil for Accreditation of Teacher Education (NCATE), the National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS) [16, 99–100]. So, some American scholars emphasize that highly qualified elementary school teachers along with knowledge of the subject they teach should also have profound teacher training, that prestigiosness of training is revealed in the ratio of knowledge of the subject and professional training, an important role is played by the qual-ity of teaching placement that future elementary 

school teacher undergoes while studying at uni-versity. According to N. Malkova’s [16, 102], find-ings, strong were the positions of those who sup-port the abolition of professional teacher train-ing within alternative programs, giving reasons for the fact that professional teacher training at traditional universities is insufficient. Thus, the Minister of Education of the USA cites data of The National Center for Education Statistics (NCES) under which students of teacher colleges receive lower academic knowledge than those at universities as well as teacher colleges pay more attention to psycho-pedagogical training. Over a period of 4 years students study theory of educa-tion, simultaneously undergo teaching place-ment, and, as a result, master both theory and practice in education and acquire knowledge of those subjects they are to teach in school [16, 96]. This movement is supported by Carnegie Corporation, Charitable Church Funds, Ford Foundation, The DeWitt Wallace-Reader’s Digest Fund, some political groups [16, 100]. However, N. Malkova notes that [16, 97], 80% of graduates of teacher colleges in Ken-tucky, 70% – in the California State University, 3000 beginning teachers in New York, who un-derwent traditional teacher training, positively evaluated their obtained education. It should be mentioned that in relation to such different approaches to organizing teacher training, there appeared the need for standardiz-ing teacher training at pedagogical universities [16, 103]. The program of G. Bush Jr. emphasized the need for strengthening federal influence on the level of standards in teacher education that are to be uniform across the country and, in ad-dition, all teachers are to be certified [18, p. 42]. Theoretical problems in planning the con-tent of professional teacher training have been developed by G. Brody, J. Brunner, G. Burnett, J. Dewey, B. Smith, H. Spencer who put forward the following criteria to justify the process of planning the training content for higher peda-gogical education institutions in the United States: 
– social significance of the material; 
– relevance (focus on practical significance of knowledge); 
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– knowledge of disciplines’ fundamental structure; 
– selection of the leading ideas in science (the ability to take into account only rele-vant and important facts); 
– relations between learning and life (the criteria of social efficiency); 
– consideration of students’ interests as a form of cognitive needs manifestation [12]. In the process of planning the content of professional training, American specialists use various methods: introspection, analysis of spe-cialists’ professional duties, critical incident method, etc. that allow to determine specific educational content for future specialists’ train-ing, including elementary school, which is a part of curricula. We would like to present their brief description within this paper. Thus, V. Busel indicates that introspection is the method of psychological study that consists in researcher’s monitoring their own feelings, thoughts, namely, self-observation [13, 402]; N. Lizunova believes that in order to find relevant training content scholars analyze current study programs, interview those experts involved in planning the content of training, study the cata-logues of colleges and universities, journals, pro-fessional literature, etc. [15, 84–85]. Critical inci-dent method allows to reveal certain patterns in the occurrence of such phenomena as unsatisfac-tory professional performance, discharge, being 

late for work and following excuses, and – the influence of different factors: technical, social and economic, medical, etc. [15, 85]. To determine the content of training Ameri-can educators use morphological and functional approaches. The morphological approach re-flects the hierarchy of learning material that is presented in academic disciplines and reveals the procedure for teaching learning material during training. The functional approach facili-tates taking into acount the objects of study (subject knowledge, thinking techniques, values) during students’ training [15, 87]. As we can see from the mentioned above, in order to justify the process of educational content planning in American higher education institu-tions, considerable attention is paid to the follow-ing factors: using specific approaches (morpho-logical and functional), but also educators use dif-ferent methods (introspection, analysis of special-ists’ professional duties, critical incident method, etc.) that allow to determine specific educational content for future specialists’ training, including elementary school, which is a part of curricula. Rather perspective we consider the follow-ing steps: to develop and impelent the learning and methodical complex that should consist of the special course and textbooks for students and hearers of teacher advancement courses that will improve teacher education in Ukraine. 
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16. Malkova, N. (2008). Theoretical and Methodological Aspects in Planning Pedagogical Training Content for Future Teach-ers in the USA. Thesis for PhD. Vladimir. [in Russian]. 17. Sbruieva, А. (2008). The United States of America (USA). In: Kremen V. G. (Ed.) Education Encyclopedia. К. : Yurinkom Inter, pp. 868–870 [in Ukrainian]. 18. Shirokovа, М. (2010). Leading Trends in Management of Pedagogical Education Quality in the USA]. Thesis for PhD. Bel-gorod [in Russian].   
Чичук А. Особливості змісту педагогічної освіти вчителя початкової школи у ВНЗ США 
Проблема змісту навчання займає центральне місце у підготовці педагога США, зокрема поча-

ткової школи. Вона являє собою предмет уваги з боку Ради Карнеги з питань вищої освіти, профе-
сійних асоціацій, викладачів-практиків коледжів та університетів, педагогів-теоретиків, що про-
гнозують склад змісту навчання та вивчають характер його взаємодії з усіма компонентами на-
вчально-виховного процесу. 

У статті схарактеризовано різні моделі курикулуму, які розробили педагоги-теоретики  
(Д. Уілера, Х. Таба, Дж. Бічампа). 

Розглянуто дисципліни, що викладаються у ВНЗ США при підготовці вчителя початкової школи. 
З’ясовано, що у США практично відсутня педагогічна наука і педагоги США турбуються про 

недостатність педагогічної підготовки майбутніх учителів, зокрема початкової школи. Компен-
сувати відсутність педагогічної науки вдається за допомогою курсу «Foundations or Social Foundati-
ons». Це поєднаний курс філософії, соціології, антропології освіти та історії педагогіки, який зви-
чайно вивчається на рівні бакалавра початкової школи. Для магістрів та докторів ці предмети 
викладаються кожний окремо. 

Підкреслено, що для обґрунтування процесу відбору змісту навчання для вищих педагогічних 
навчальних закладів США приділяється значна увага: застосовують певні підходи (морфологічний 
та функціональний), а також фахівці користуються різними методами (інтроспекція, аналіз про-
фесійних обов’язків фахівця, метод критичного інциденту та ін.), які дозволяють визначити пев-
ний конкретний зміст навчання для підготовки майбутніх фахівців, зокрема початкової школи, 
який входить до складу куррікулумів. 

Ключові  слова :  вища освіта, зміст педагогічної освіти, вчитель початкової школи, підгото-
вка вчителя початкової школи у США.  

Чичук А. Особенности содержания педагогического образования учителей начальной 
школы в ВУЗах США 

Проблема содержания обучения занимает центральное место в подготовке педагога США, в 
частности начальной школы. Она представляет собой предмет внимания со стороны Совета 
Карнеги по вопросам высшего образования, профессиональных ассоциаций, преподавателей-
практиков колледжей и университетов, педагогов-теоретиков, прогнозируют состав содержания 
обучения и изучают характер его взаимодействия со всеми компонентами учебно-
воспитательного процесса. 

В статье охарактеризованы различные модели курикулуму, которые разработали педагоги-
теоретики (Д. Уилера, Х. Таба, Дж. Бичампа). Рассмотрены дисциплины, преподаваемые в вузе США 
при подготовке учителя начальной школы. Установлено, что в США практически отсутствует 
педагогическая наука и педагоги США беспокоятся о недостаточности педагогической подготовки 
будущих учителей, в частности начальной школы. Компенсировать отсутствие педагогической 
науки удается с помощью курса «Foundations or Social Foundations». Это совмещенный курс филосо-
фии, социологии, антропологии образования и истории педагогики, который обычно изучается на 
уровне бакалавра начальной школы. Для магистров и докторов эти предметы преподаются каж-
дый отдельно. 

Подчеркнуто, что для обоснования процесса отбора содержания обучения для высших педаго-
гических учебных заведений США уделяется значительное внимание: применяют определенные 
подходы (морфологический и функциональный), а также специалисты пользуются разными мето-
дами (интроспекция, анализ профессиональных обязанностей специалиста, метод критического 
инцидента и др.), которые позволяют определить определенный конкретный смысл обучения для 
подготовки будущих специалистов, в частности начальной школы, который входит в состав кур-
рикулум.  

Ключевые  слова :  высшее образование, содержание педагогического образования, учитель 
начальной школы, подготовка учителя начальной школы в США. Стаття надійшла до редколегії 10.09.2017   
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ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ 
МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В ХЕРСОНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ 

НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. 
 

Автором проаналізовано джерельну базу дослідження розвитку медичної освіти в Херсонській 
губернії (кінець ХІХ-початок ХХ ст.) як наукового фундаменту формування уявлень про систему 
навчальних закладів Херсонської губернії, що займалися підготовкою кваліфікованих медичних пра-
цівників різних ланок: лікарів, фельдшерів, сестер милосердя, акушерок. В статті здійснено класи-
фікацію джерел дослідження на документальні, наративні та архівні, а також детально охарак-
теризована кожна група джерел з точки зору рівня висвітленості проблеми, ставлення авторів 
до проблеми, місця у дослідженні. 

Ключові  слова :  джерело дослідження, джерельна база, джерелознавство, медична освіта, 
Херсонська губернія, розвиток освіти, історія медичної освіти. За безспірним судженням Сухомлинсь-кої О. В. «джерельна та джерелознавча база й способи її опрацювання є основою історико-педагогічного дослідження» [15,47]. і форму-лювання джерельної бази є одним із найваж-ливіших етапів історико-педагогічного дослі-дження. Погоджуючись з думкою Петрен-ко О. Б. [11,537], в цілому, всебічний аналіз будь-якого явища неможливий без залучення широкого кола джерел, без оволодіння осно-вними методами систематизації та групуван-ня джерельної бази, адже пізнання процесу розвитку освіти, виховання, педагогічної нау-ки ускладнюється, а іноді навіть є неможли-вим без продуманої класифікації історико-педагогічних джерел. Оцінюючи ту чи іншу працю, фахівець завжди звертає увагу на джерельну базу дос-лідження, її повноту, різноманітність, тема-тичну відповідність. У науковій сфері й дони-ні відсутнє цілісне дослідження розвитку ме-дичної освіти на теренах України, що актуалі-зує необхідність вивчення та систематизацію джерельної бази дослідження розвитку меди-

чної освіти в Херсонській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Спеціального аналізу джерельної бази проблеми розвитку медичної освіти Херсон-ської губернії не було, але низка науковців, таких як Кушик М. Л., Кузовова Н. М., Рябо-вол Л. Т., Кисельов А. Ф., Черно В.С., Сточик А.М. Затравкін С.Н., Єгоришева І.В., Даниліши-на О.І., Криштопа Б. П., Губанов С. М., Наконеч-ний І., Руденко А., Кокошко Ф., Пархоменко О., Дергунова Л. Ю., Васильєв К. К., Федишин-Сорока М. А., Козак Д. В., Вороненко Ю. В., Чер-нишенко Т. І., Шегедин М. Б. займалися пи-таннями розвитку та становлення медичної освіти в України взагалі та в містах, що вхо-дили до складу Херсонської губернії – Мико-лаєві, Одесі, Херсоні. Мета статті – здійснення аналізу та сис-тематизації джерельної бази дослідження розвитку медичної освіти в Херсонській гу-бернії (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.). Під час підбору джерельної бази дослідж-ення ми скористалися найбільш відповідним, на нашу думку, визначення, запропонованим 
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Раскіним Д., який під історико-педагогічним джерелом розуміє «продукт соціальної діяль-ності, що містить у вигляді певної знакової системи інформацію про суспільні процеси виховання та навчання, закріплює цю інфор-мацію та володіє потенційними умовами для включення цієї інформації в систему історико-педагогічних знань» [12,191]. В результаті узагальнення різних підхо-дів до систематизації історико-педагогічних джерел нами було здійснено такий класифі-кацію джерел дослідження проблеми розвит-ку медичної освіти в Херсонській губернії на-прикінці ХІХ – на початку ХХ століття: 1 – до-кументальні джерела; 2 – наративні джерела; 3 – архівні документи. Зупинимось детальніше на аналізі доку-ментальних джерел, до яких ми віднесли нор-мативно-правові акти відповідного історич-ного періоду, звіти різного характеру, стату-ти різних закладів, правила та керівництва для майбутніх студентів. До нормативно-правових актів нами від-несено постанови по Міністерству народної освіти, закони та постанови уряду з лікарсь-кої та санітарної частини, військові постано-ви, циркуляри та штати по Одеському навча-льному округу, Циркуляри та інструкцій по Міністерству внутрішніх справ. Великий масив проаналізованих нами джерел документальної групи знаходиться в фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Національної наукової ме-дичної бібліотеки України, Науково-довідкової бібліотеки центральних держав-них архівів України і представлені «Сборни-ками постановлений по Министерству народ-ного просвещения» (1865-1870, 1874-1876, 1877-1881, 1881-1883, 1864-1904, 1866-1907), що вміщують законодавчі акти загального та місцевого значення, «Сводами узаконений и распоряжений правительства по врачебной и санитарной части в империи» (1896-1897, 18-95-1896, 1897-1898) із законами та постанова-ми уряду з лікарської та санітарної частини, «Сводом военных постановлений» (1869).  Джерелами дослідження стали статути багатьох закладів, що займалися підготовкою медичних працівників різних спеціальнос-тей: Загальний статут імператорських Росій-

ських університетів (1863), Статут земської фельдшерської школи при Херсонській зем-ській лікарні (1870), Статут Одеського това-риства по догляду за немовлятами та поро-діллями (1885, 1894), Статут Одеської Стур-дзовської богадільні сердобольних сетер (1881), Статут приватного пологового Приту-лку з гінекологічним відділенням, засновано-го лікарями М. З. Райхом та В. М. Уфтюжані-новим в м. Одесі (1906), Статут Товариства Червоного Хреста (1914). Окремої уваги нами приділено друкова-ним правилам та керівництвам для майбутніх студентів: керівництво для вступників до ви-щих навчальних закладів «Справочник по вы-сшему образованию» (1911) повідомляє поря-док вступу до навчальних закладів:, «Правила о производстве испытаний на звание лекаря в медицинской комиссии» (1887), «Правила о производстве полукурсового испытания на медицинском факультете» (1887) вміщують організаційні засади проведення підсумково-го та поточного контролю. Великий обсяг інформації надали для до-слідження звіти різного характеру, що стосу-ються безпосередньо медицини як Російської імперії взагалі, так і Херсонської губернії зок-рема, такі як звіти Міністерства внутрішніх справ про стан народного здоров'я та органі-зацію лікарської допомоги в Російській імпе-рії (1905), звіти Медичного департаменту Ро-сійської імперії (1876, 1877), звіти земських лікарів Херсонської губернії Томіліна С. О. (1908), Кондорського М. К. (1898), Корчак-Чепурковського О. В.(1890), Кудрявцева П. Ф.(1895). У звітах по Морському Міністерству (1911) нами отримані відомості про кількість учнів та вихователів, про розподіл та перемі-щення учнів та випускників фельдшерської школи в м. Миколаєві. Результати роботи лікувальних закладів також відображалися у звітах і якщо такий лікувальний заклад виховував у своїх стінах майбутніх медичних працівників, то в них ми черпаємо інформацію про обсяги зарахуван-ня, успішність у навчанні, методичні основи навчальної діяльності. Нами опрацьовані зві-ти Правління Євангелістської лікарні в Одесі (1891, 1892), звіт Одеського товариства по догляду за немовлятами та породіллями 
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(1892), звіти Нарадчого комітету про діяль-ність Одеського товариства по догляду за не-мовлятами та породіллями (1894, 1896, 1899), звіт про діяльність Одеського місцевого управління Російського Товариства Червоно-го Хреста (1900), звіт про підготовку запас-них сестер милосердя Червоного Хреста (1912-1913). Відомості про наявність фельд-шерських учениць та аптекарських учнів міс-тять звіти Одеської Єврейської лікарні (1878 1890, 1891, 1892, 1896, 1897, 1903), Акерман-ської єврейської лікарні (1885), Миколаївсь-кої єврейської лікарні (1896, 1897 ,1898). Другу групу джерел дослідження станов-лять наративні джерела, до яких ми віднесли публікації на сторінках періодичної преси, мо-нографії, статистичні описи, календарі Херсон-ської губернії, спогади та мемуари, тощо. На думку багатьох дослідників періодич-ні видання є вагомим джерелом у історико-педагогічних дослідженнях. Опрацьовані на-ми матеріали періодичних видань ІІ полови-ни ХІХ – початку ХХ ст., такі як «Врачебная хро-ника Херсонской губернии» (1898, 1896) (газета, що видавалася в період 1892-1915 рр.), «Земский ежегодник», «Сборник Херсонсько-го земства» (1892, 1897-1905), «Южно-русская медицинская газета», що виходила з 1892 по 1896 р., газета «Сведения о врачебно-санитарной организации г.Одессы», що вида-валася з 1895 р., газети «Врач» (1895, 1898), «Русская медицина» (1884, 1889, 1890, 1895), «Фельдшер» (1981, 1892, 1893), «Вестник Ев-ропы» (1871, 1901), «Николаевский вест-ник» (1873) інформують про відкриття тих чи інших навчальних закладів, про стан ме-дицини та освіти, про актуальні події того часу, публікації повсякчас зачіпали гостро актуальні теми та викликали гарячі супереч-ки. Як в статтях, друкованих у пресі, так і в окремих працях йшла полеміка про необхід-ність реформування системи університетсь-кої освіти, зокрема медичної. Багато публіка-цій спеціалістів медико-педагогічної справи – професорського складу університетів стосу-валися реформування освіти лікарів через незадоволення громадськості станом їх про-фесійної підготовки. Роботи заслуженого професорів університетів Російської імперії стосувалися саме мети та задач медичної 

освіти того часу, представлялися проекти організації медичної освіти в Росії, активно відстоювалися ідеї спеціалізації навчальних дисциплін та наголошувалося на важливості практичних занять – професор Скліфосовсь-кий І. В. [14] в своїй промові пропонує пов’я-зати медичний факультет з усіма клініками міста та дворічне стажування молодого ліка-ря в шпиталі, клініці або лікарні в якості ор-динатора. Конкретизуючи питання реформи медичної освіти, професура та видатні лікарі того часу висували питання викладання тих чи інших навчальних дисциплін на медичних факультетах, методиці викладання, ступені зацікавленості професорів у студентських досягненнях, питаннях теорії та практики під час навчання на медичному факультеті, ана-лізуються заходи для поліпшення медичних шкіл, а саме: автономія, свобода викладання та свобода учіння, заходи, що стосуються об’єму, засобів, системи та термінів викла-дання, екзаменів та ін. Така полеміка розгорталася як навколо проблем лікарської освіти, так і навколо пи-тань освіти середнього медичного персоналу. Значна кількість публікацій в пресі того часу стосувалися акушерської справи. Автори на-магалися надати вагомі рекомендації щодо покращення стану освіти акушерок в Росії, і повсякчас стаття у пресі викликала цілу низ-ку полемічних відгуків з різними точками зору на окреслену проблему. Неабияку заці-кавленість у практикуючих медичних праців-ників викликала стаття доктора Перфильє-ва М. [10] з приводу викладання у фельдшер-ських школах такого предмету як акушерст-во, де автор наголошує на тому, що фельдше-рам повсякчас приходиться діяти в якості акушера і пропонує надати майбутньому фе-льдшеру під час навчання у школі елементар-них знань в цій області. Тема виявилася дуже актуальною і викликала велику кількість від-гуків у пресі від працюючих фельдшерів. Не обійшли увагою публіцисти і таке поняття як «фельдшеризм», що в негативному сенсі за-стосовувалося для визначення неосвічених, малограмотних сільських медичних праців-ників, в результаті чого була опублікована ціла низка статей фельдшерів-практиків в газетах «Русская медицина», «Фельдшер» з 
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критикою цього ганебного явища та конкре-тними пропозиціями реформування фельд-шерської освіти.  В фондах Національної бібліотеки Украї-ни ім. В.І. Вернадського цікавими є надруко-вані в періодичних виданнях спогади земсь-ких лікарів (1907), слухачок медичних факу-льтетів (1907) або жіночих лікарських курсів, які несуть в собі інформацію «з перших вуст», «від першої особи».  Збірники, що у великій кількості виходи-ли в Російській імперії містять відомості про стан земської медицини, санітарний стан Херсонської губернії. Нами опрацьовані мате-ріали збірників «Земская медицина Херсонс-кой губернии» (1888), «Земская медицина и санитарное состояние Александрийского уез-да Херсонской губернии» (1902), «Земская медицина и санитарное состояние Херсонс-кого уезда» (1902), «Земско-медицинский сборник» (1890), «Сборник Херсонского земс-тва» (1885). Матеріали збірників «Земско-медицин-ский сборник» стосуються Російської імперії взагалі та надають можливість розкрити стан захворюваності в Херсонській губернії, забез-печеність медичним персоналом у порівнянні з іншими губерніями. Такі ж збірники видава-лися Херсонським земством – «Сборник Херсонского земства» вміщує матеріали, що стосуються виключно стану медичного забез-печення Херсонської губернії. Розглянуті та проаналізовані нами матеріали збірників «Сборник статистических сведений о состоя-нии низшего, среднего и профессионального образования в России» (1910), «Лечебные за-ведения Херсонского уездного земст-ва» (1904) включають перелік освітніх та лі-кувальних установ різних рівнів, що навчали середній медичний персонал в свої стінах. В фондах Національної історичної бібліо-теки містяться періодичні видання, багаті відомостями про навчальні заклади Херсон-ської губернії, їх кількість, професорсько-викладацький склад, розміщення: «Памятная книжка (Адрес-Календарь) Херсонской губер-нии» (1912), «Памятная книжка морского ве-домства» (1876) в якій цікавими є дані про м.Миколаїв та військові фельдшерські  школи, «Специальные учебные заведения 

мужские и женские в 50-ти губерніях Евро-пейской России и 10 губерниях Привислянс-ких» (1880). Достатньо інформативними у відобра-женні атмосфери життя Новоросійського уні-верситету, впливу політичної неспокійної ситуації в країні стали збірники «Журналы заседаний Совета Императорского Новорос-сийского университета» (1907), де задокуме-нтовані як політичні, так і педагогічні позиції професорського складу медичного факульте-ту, а також позиції студентства, що підтриму-вало або оголошувало «бойкот» своїм викла-дачам, виражаючи своє ставлення до подій та ситуацій на «сходках». Друковані праці періоду після 1917 р відрі-зняються популярною в той час соціально-економічною проблематикою. Публікації пері-одичної преси розглянуті в об’ємі журнальних статей «Вопросы здравоохранения» (1929), «Медицинский работник» (1930), «Врачебное дело» (1950). Автори, заглиблюючись в істо-ричні питання освіти минулого, відшукуючи негативні риси, намагалися знайти кардина-льно нові шляхи в освіті, в тому числі і в ме-дичній. Загалом публікації цього періоду від-різнялися упередженістю, наявністю штам-пів, знеціненням досягнень, віднесених до жовтневого перевороту. Окремі дослідження в цей час присвячуються вивченню історії дореволюційної освіти на території України. Робота Сергія Миколайовича Ігумнова [4] – одного з видатних діячів земської медицини з 1900 року, який вів свою роботу зокрема і на Україні, висвітлює питання фельдшерсь-кої освіти, становлення фельдшерських шкіл. Більш жвавим інтересом до питань істо-рії медичної освіти спостерігається з 60-тих років ХХ століття. Значна кількість публіка-цій в періодичних виданнях, таких як «Фельдшер и акушерка» (1963, 1964, 1966, 1972), «Медицинская сестра» (1966, 1978), «Советское здравоохранение» (1954, 1961, 1964, 1965, 1966), «Здоровье» (1972), відо-бражали спроби пошуків нових методів та прийомів для вдосконалення медичних освіт-ніх технологій. Більшість з них присвячувала-ся проблемам освіти майбутніх медиків того часу і лише невелика їх кількість стосувалася саме історії медичної освіти в ІІ половині  
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ХІХ – на початку ХХ ст. Низка праць розкри-ває роль земства в постановці на наукову ос-нову фельдшерської освіти, гортають сторін-ки історії розвитку освіти середнього медич-ного персоналу: акушерок, фельдшерів, меди-чних сестер, розповідають про історію ство-рення товариств фельдшерів та періодичні видання, які об’єднували усіх фельдшерів до-революційної Росії, характеризуються основ-ні віхи становлення вищої медичної освіти жінок. Збірники наукових праць «Вопросы социальной гигиены, организации здравоох-ранения и истории медицины» (1970), «Итоги и перспективы исследований по исто-рии медицины» (1973), «Актуальные вопро-сы истории медицины в Украинской ССР» (1978), присвячуються питаннями істо-рії медицини з цікавими фактами організації медичного обслуговування, становлення ви-щої медичної освіти на Україні.  Після 1991 року публікації, пов’язані з історією медичної освіти стали більш відкри-тими, менш догматичними, відчувалася пот-реба в змінах, і в медичній освіти зокрема. Проаналізовані статті в спеціальних журна-лах «Медична освіта» (2000, 2001, 2005, 2006 2007, 2015), «Медсестринство» (2011, 2012) являють собою пошуки науковців віднайти відповіді на болючі питання подолання про-галин у медичній освіті. Загальні праці з істо-рії вищої та середньої освіти, хоч і опосеред-ковано, розкривають риси медичної освіти різних часів: Верхратський С. А., Заблудовсь-кий П. Ю. [1] в історичному аспекті розкрили становлення та розвитку земської медицини, роботу акушерських, зуболікарських шкіл, історії становлення медсестринської освіти стосувалися роботи Федишин-Сорока М. А. та Козак Д. В. [20] та інших науковців, опубліко-вані в спеціалізованому науково-практич-ному журналі «Медсестринство». Вагомий внесок у дослідження історії розвитку меди-цини та медичної освіти Миколаївщини нале-жить професору Миколаївського національ-ного університету ім. В. О. Сухомлинського Кисельову А. Ф., який видав низку праць як особисто, так і у співавторстві [5; 6]. Що стосується дисертаційних досліджень в напрямку медичної освіти України, і Херсонської губернії зокрема, то перелік дос-

ліджень досить невеликий. Найбільшої уваги педагогічним проблемам розвитку медичної освіти наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в Україні приділено в дослідженні Ку-шик М. Л. [8] Але, очевидно відсутність чітко-го окреслення територіальних меж дослі-дження обумовило той факт, що зовсім поза увагою дисертанта залишилася територія Херсонської губернії. В дисертаційному дослі-дженні Шегедин М. Б. [17] розкриті питання становлення медсестринської справи в Украї-ні (в складі Російської, Австро-Угорської та Польської імперій, СРСР, УРСР, за часу незале-жності) Автор вказує та науково обґрунтовує основні напрямки реформування сестринсь-кої справи та медсестринської освіти в Україні  Деякі науковці опосередковано розгляда-ли питання медичної освіти в Херсонській губернії як частини діяльності земств: Кузо-вова Н. М.[7] представила динаміку розвитку мережі навчальних закладів в Херсонській губернії, Рябовол Л. Т. [13] приділила увагу проблемам становлення Херсонської губерн-ської фельдшерської школі.  Однією з найактуальніших професій жі-нок того часу, на рівні з педагогічною, була професія медика, тому вартими уваги були роботи Добровольської В. А. [2], Драч О. О. [3], Мельник О. В. [9], що частково торкалися ас-пектів медичної освіти, розкриваючи питан-ня історії жіночої освіти. Третьою групою виділених нами джерел є архівні документи, що представлені матері-алами фондів архівів. Фонди Центрального державного історичного архіву (м Київ) міс-тять інформацію про стан медичного забез-печення Херсонської губернії, списки студе-нтського та викладацького складу медичних навчальних закладів того часу, через щоден-ники студентів була проаналізована інфор-мація про атмосферу, що царювала в стінах навчальних закладів. Фонд «Канцелярія Київ-ського, Подільського та Волинського генерал-губернатора» містить циркуляри Медичного департаменту МВД щодо різних аспектів ме-дичної освіти, наприклад, про введення в акушерсько-фельдшерських школах навчаль-них планів та програм викладання, затвер-джених Міністерством внутрішніх справ. Фонд «Жандармське управління м. Одеси» 
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містить документи стосовно особового скла-ду різних навчальних закладів, розташованих в місті, правила та результати перевірок та-ких закладів. Фонд «Одеське охоронне відді-лення» також містить документи, пов’язані з наглядом влади за діяльністю навчальних закладів, їх викладацького та студентського складу.  В фондах Державного архіву Миколаївсь-кої області (м. Миколаїв) нами опрацьовані відомості про роботу лікувальних та навчаль-них закладів середини ХІХ-початку ХХ ст. Фонд 308 описує роботу міської лікарні. З йо-го документів ми дізнаємося про стан лікар-ні, порядок підвищення кваліфікації лікарів, про можливості отримання звання сестри милосердя при лікарні. Фонд 20 Державного архіву Херсонської області (м. Херсон) цікавлять нас відомостя-ми про Херсонську фельдшерську школу із збірками протоколів засідань педагогічної ради школи, списками учнів, результатами іспитів. З матеріалів цього фонду дізнаємося про устрій побуту школярів, виховні заходи, методичні основи навчальної діяльності. Державний архів Одеської області вміщує вагомі джерельні дані щодо організації осві-ти в Херсонській губернії (Ф. 42 – Канцелярія попечителя Одеського учбового округу) та медицини м. Одеси (Ф. 322 – Одеське міське лікарське управління), організації навчальної діяльності на медичному факультеті Новоро-

сійського університету (Ф. 45 – Новоросійсь-кий університет), Вищих жіночих медичних курсів – навчальному закладі м. Одеси, що надавав медичної освіти жінкам (Ф. 62 – Оде-ські вищі жіночі медичні курси), в закладах, що надавали освіту майбутнім акушеркам (Ф. 96 – Одеський міський притулок для опіку-вання немовлят Ф. 622 – Повивальна школа при Одеському Павловському пологовому притулку) та майбутнім зубним лікарям (Ф. 130 – Одеська [приватна] зуболікарська шко-ла І.І.Марголіна, Ф. 254 – Приватна зуболікар-ська школа Равинського). Отже, сучасне бачення проблеми розвит-ку медичної освіти в Херсонській губернії на-прикінці ХІХ – на початку ХХ ст. підготовлене означеною вище джерельною базою, але для сучасного етапу науково-педагогічної думки характерне прагнення для об’єктивного осмислення проблем розвитку медичної осві-ти та всебічного аналізу педагогічного про-цесу періоду ІІ половини ХІХ – початку ХХ ст. Тому недостатнє висвітлення та незаверше-ність процесу формування науковцями уяв-лень про розвиток та становлення медичної освіти в окреслений історичний період в Україні дозволяє зробити висновок про нага-льну потребу детального дослідження про-блем розвитку медичної освіти на регіональ-ному рівні (в Херсонській губернії) періоду кінця ХІХ – початку ХХ ст., як невід’ємної час-тини системи освіти України. 
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Якименко С., Селятенко О.В. Источиковая база исследования развития медицинского 
образования в Херсонской губернии (ІІ половина ХIХ – начало ХХ в.) 

Автором проанализирована источниковая база исследования развития медицинского образо-
вания в Херсонской губернии (конец ХIХ-начало ХХ в.) как научный фундамент формирования пред-
ставлений о системе учебных заведений Херсонской губернии, занимавшихся подготовкой квали-
фицированных медицинских работников различных специальностей: врачей, фельдшеров, сестер 
милосердия, акушерок. В статье осуществлена классификация источников исследования на доку-
ментальные, нарративные и архивные, а также подробно описаны каждая группа источников с 
точки зрения уровня освещенности проблемы, отношения авторов к проблеме, места в исследова-
нии. 

Ключевые  слова :  источник исследования, источниковая база, источниковедение, медицин-
ское образование, Херсонская губерния, развитие образования, история медицинского образования.  

Yakymenko S., Seliatenko O. The source base for research on the development of medical edu-
cation in the Kherson province at the end of the nineteenth and early twentieth centuries 

The author has analyzed the source of the research on the development of medical education in the 
Kherson province (end of the 19th and early 20th centuries) as a scientific basis for the formation of ideas 
about the system of educational institutions of the Kherson province, which trained qualified medical staff of 
various units: doctors, paramedics, sisters of mercy, midwives. The article deals with the classification of 
research sources for documentary, narrative and archival materials. The author describes in details each 
group of sources, expanding on smaller components. By documentary sources, the author refers to the legal 
acts of the relevant historical period, reports of various nature, statutes of various institutions, rules and 
guidance for future students. A group of narrative sources consists of publications on the pages of the peri-
odical press, monographs, statistical descriptions, calendars of the Kherson province, memories and mem-
oirs. Archival sources are organized by the archives of the archival institutions of Ukraine.  

The article contains a large list of references to the laws and regulations of the government, journalistic 
articles in the press of various historical periods, scientific developments, archival materials that became 
sources of research on the development of medical education in the Kherson province at the end of the nine-
teenth and early twentieth centuries. On the basis of the analysis of the above material, the author concludes 
the urgent need on the basis of a significant source base of a detailed study of the problems of the develop-
ment of medical education at the regional level (in the Kherson province) during the late nineteenth and 
early twentieth centuries as an integral part of the education system of Ukraine. 

Key  words:  source of research, source base, source study, medical education, Kherson province, devel-
opment of education, history of medical education. Стаття надійшла до редколегії 10.09.2017 
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ  
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ЗАНЯТТЯХ  
З ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО ВИКОНАВСТВА 

 
У статті доведена актуальність питання щодо національно-патріотичного напрямку робо-

ти ВНЗ, ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави; розкрито позитивний вплив 
патріотичного виховання майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях з вокально-
хорового виконавства засобами народної пісні, духовного співу, пісень військово-патріотичного 
спрямування; охарактеризовано моральну, естетичну, громадянсько-патріотичну виховну сут-
ність даних творів; показано їх сприяння психофізіологічному, емоційному, інтелектуальному роз-
витку студентської молоді; доведено визначне місце духовних творів у становленні хорового мис-
тецтва України, розвитку етнодидактики і родинного виховання.  

Ключові  слова :  національно-патріотичне виховання, громадянські цінності, духовність, мо-
ральність, традиції, хоровий спів, освіта, вокально-хорове виконавство.  

Сучасні тенденції розвитку українського суспільства обумовлені змінами в багатьох сферах суспільного життя, трансформацією системи цінностей і пріоритетів. Важливою метою соціального розвитку нашої країни є формування громадянського суспільства та побудова правової демократичної держави. Головною запорукою становлення демокра-тичної держави є передусім виховання в сту-дентській молоді чіткої громадянської пози-ції, толерантності у вирішенні будь-яких кон-фліктних ситуацій, з високим рівнем націона-льно-патріотичних, моральних, духовних якостей та соціальної активності.  Розвиток демократичної держави та ста-новлення громадянського суспільства в Україні вимагають адекватних змін у роботі ВНЗ. Сьогодні українська освіта переживає складні та відповідальні часи, пов’язані з ін-теграцією у світовий та європейський освіт-ній простір. Така трансформація супроводжу-ється суттєвим оновленням педагогічної тео-рії й практики, відбувається зміна освітньої парадигми, пропонується інший зміст, підхо-ди, педагогічний менталітет, удосконалю-ються форми й методи навчання. В 

«Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті» освіта розглядається як «стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, найбільш мас-штабна сфера суспільства, його соціально-економічної, культурної і наукової організа-ції» [2, 4]. Естетичне виховання молоді, як засіб формування духовного світу людини, морально-етичних норм, займає провідне мі-сце у системі всього навчально-виховного процесу. Актуальними є політичні цінності: патріотизм, національна гідність, громадян-ськість, які ґрунтуються на емоційному сприйнятті інтересів та ідеалів суспільства. Виховання громадянина-патріота, високомо-ральної особистості та відродження духовно-сті у суспільстві – є сьогодні необхідним ета-пом у майбутнє України. Патріотизм являє собою одне з найбільш глобальних людських почуттів, закріплених віками і тисячоліття-ми. Він поєднує в собі любов до своєї Вітчиз-ни, свого народу, гордість за їх минуле і сьо-годення, готовність до їх захисту.  Патріотичне виховання молоді є актуаль-ною проблемою сьогодення, яка досліджу-ється сучасною психолого-педагогічною  
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наукою. Теоретичну основу досвіду склада-ють ґрунтовні дослідження психологів музи-кознавців, педагогів, музикантів, хормейсте-рів. Серед них: О. Апраксіна, Н. Гродзенська, Г. Ільїна, О. Костюк, І. Мусін, Б. Теплов, В. Шацька. Патріотичному вихованню багато уваги приділяли українські діячі: М. Драгома-нов, М. Костомаров, Т. Шевченко. На теперіш-ній час існує багато теоретичних здобутків, на яких базується патріотичне виховання в позашкільній освіті. Його розробляли такі українські вчені, як Н. Бібік, Л. Ващенко, З. Жигаль, А. Ковбасюк, О. Локшина, Т. Мед-відь, О. Овчарук, О. Пометун, О. Сможаник, Г. Стець та ін. Ідея громадянського виховання молоді була розвинута у книзі В. О. Сухом-линського «Народження громадянина». У ній автор подав систему роботи педагога вихова-теля, яка б оптимально впливала на грома-дянський розвиток особистості. Він розгля-дав формування громадянської компетент-ності на основi людяностi й гуманiзму. Пер-шочерговою умовою успiшного формування рис громадянина педагог вважав органiзацiю емоцiйно насиченого, дiяльного життя шко-ли, розвиток громадянської активностi кож-ного iндивiда, що відбувається завдяки уро-кам музичного мистецтва. На думку В.О Сухо-млинського, музика здатна виховувати, змі-нювати характери людей, стимулювати їх до добрих вчинків та високих почуттів. В тяж-кий післявоєнний час йому довелось переви-ховувати дітей-сиріт, які були бездомними, голодними та холодними. Великий педагог неодноразово підкреслював, що музика, її мелодика, краса та задушевність здатні пере-виховувати, змінювати на краще маленькі серця його підопічних. Вона є першочерго-вим засобом морального та розумового вихо-вання людини, джерелом благородства серця та чистоти душі. З метою пошуків шляхів удосконалення діяльності ВНЗ необхідно синтезувати новіт-ні досягнення педагогіки та давні педагогічні традиції, проаналізувати досвід минулого, віднайти та підняти на поверхню сучасності все найкраще і найпрогресивніше. Державот-ворення в Україні передбачає відтворення забутого, реабілітацію заборонених націона-льних традицій та обрядів, виховання мора-льно здорового суспільства. Ми не маємо пра-

ва ігнорувати наше минуле, багатовіковий дос-від у сфері культури, мистецтва, педагогіки. У процесі національного відродження України особливо гостро постає проблема громадянського виховання особистості, адже історія розвитку людства доводить, що май-бутнє кожної держави залежить від того, на-скільки вона зможе забезпечити виховання духовно зрілих, соціально-активних грома-дян. В наш час значно зросла роль патріотич-ного виховання молоді. Це пов’язано з висо-ким рівнем розвитку людини стосовно своїх співвітчизників, суспільного і державного укладу народного життя. Виховання свідомо-го громадянина починається із засвоєнням дітьми духовних надбань своєї нації, її тради-цій, звичаїв, обрядів. З дорослішанням дити-на вбирає те, чим живе його сім'я, родина, народ України, поступово формується як гро-мадянин, патріот своєї країни. «Сьогодні ді-ти – завтра народ!» – наголошував великий педагог В.О.Сухомлинський. На його думку, патріотизм – це суспільно-психологічне та моральне почуття, яке містить відданість і любов до своєї Батьківщини, до свого народу. Патріотизм як яскрава емоційна якість люди-ни має моральне значення, оскільки виявля-ється в її громадянській позиції, у пам’яті та прихильності до традицій своїх батьків.  Саме викладач відповідальний за те, щоб у його студентів поєдналися такі риси свідо-мого громадянина України, як моральність, духовність, відповідальність, прагнення до самореалізації. Педагог ВНЗ на своїх заняттях повинен ненав'язливо розвинути високі по-чуття в людині.  Важливе значення в системі освіти має музичне виховання. Це значною мірою стосу-ється системи вищої освіти, дисциплін так званого художнього циклу, в якому музиці належить особливе місце і як засіб виховання надає естетичного забарвлення духовному життю людини. Видатний педагог В. Сухомлинський писав: «Пізнання світу по-чуттів неможливе без розуміння і переживан-ня музики, без глибокої духовної потреби слухати музику і діставати насолоду від неї. Без музики важко переконати людину, яка вступає в світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання, по суті, є основою емоцій-ної, естетичної, моральної культури» [2]. Ву-
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зівська підготовка майбутнього вчителя му-зичного мистецтва вимагає складних за сво-єю структурою професійних якостей, які фор-муються в процесі навчання. Дисципліни ди-ригентсько-хорового циклу, зокрема вокаль-но-хорове виконавство, посідають профілюю-че місце в підготовці вчителя музичного мис-тецтва, є одним із засобів морального, твор-чого та розумового виховання молоді, яке навчає вокально-хоровим прийомам вико-нання, формує почуття колективізму та дру-жби, сприяє гармонійному розвитку особис-тості. Залучення студентської молоді до пре-красного світу музики здійснюється саме че-рез спів. Вдосконалення системи музичного виховання молоді торкнулось, насамперед, питань використання українського націона-льного фольклору. І педагоги і музиканти одностайні в тому, що віковічні духовні тра-диції українського народу повинні стати над-банням молоді. Прилучення студентів спеціа-льності музичне мистецтво до українського музичного фольклору є одним із шляхів духо-вного відродження України. Дуже важливо, що сьогодні шкільні програми повертаються до вивчення історії українського народу, яка знайшла своє відображення і в українській пісні – наймогутнішій складовій українського національного фольклору. Надзвичайно важ-ливо ознайомити молодь з багатою спадщи-ною української народної творчості та донес-ти до неї глибину й важливість цього явища для становлення особистості з багатим внут-рішнім світом та патріотичним запалом. Заняття з вокально-хорового виконавст-ва – основна форма організації музично-виховної роботи на спеціальності музичне мистецтво, що формує свідомого громадяни-на, патріота, моральну особистість, розвиває національну самосвідомість. Під час індивіду-альних занять студенти знайомляться з кра-щими зразками української народної музики, фольклору, творами композиторів-класиків, масовими піснями, в яких порушуються пи-тання національної самосвідомості, патріоти-зму, поваги до національної спадщини нала-штовують майбутніх вчителів музичного ми-стецтва на формування ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави, спри-яють розвитку громадянської освідченності студентів. 

Основу духовного виховання студентсь-кої молоді складають базові національні цін-ності, джерелами яких для кожного є Батьків-щина, народ, сім’я, творча праця, мистецтво, наука, релігія, природа тощо. Головне питан-ня – це репертуар, який має великий вплив на особистість. Правильно, з точки зору худо-жньої цінності, цікаво, різнобічно в стилісти-чному відношенні, підібраний репертуар ак-тивно впливає на формування естетичного смаку майбутніх вчителів музичного мистец-тва, їх творчого практичного досвіду, на розу-міння ними можливостей і особливостей во-кально-хорового виконавства.  Зміст пісенного репертуару повинен бути націлений на розвиток у студентів позитив-ного відношення до навколишнього світу че-рез пізнання ним емоційно-морального зміс-ту кожного музичного твору, через форму-вання особистісної оцінки музики, яку вико-нують. Як справедливо зауважив К. К. Пігров, «тільки ті твори, які подобаються, з більшою охотою і скоріше вивчаються» [4, 134].  Тільки ті музичні твори вивчаються з ці-кавістю, у яких емоційна насиченість образів у поєднанні з навчальним пошуком освічу-ється радістю відкриття. Молоді цікаве те, що дається не просто. Вони повинні усвідомлю-вати, що переборюють певні труднощі, хоча необов’язково матеріал повинен бути важ-ким. Пісенна творчість є величезним надбан-ням української національної культури.  Пісня – це душа народу, його найбільший духовний скарб. В навчальному репертуарі студентів з дисципліни вокально-хорове ви-конавство є: обробки українських народних пісень (a capрella та з інструментальним су-проводом), що виховують любов до рідної землі, звичаїв українського народу; твори видатних майстрів хорової української музи-ки (М. Леонтович, М. Лисенко, Л. Ревуцький, М. Вериківський, В. Верховинець, П. Козиць-кий, О. Кошиць, Я. Степовий, К. Стеценко, С. Людкевич), музика яких глибоко прониза-на любов'ю до української народної пісні;  велика спадщина духовної музики, що є  найбільш етично повноцінною. Сьогодні з особливою гостротою виникає проблема від-родження духовної музики як основного чин-ника виховання молоді (Д. Березовський, А. Ведель, Д.Бортнянський,); творчість компо-
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зиторів-сучасників, активних громадських дія-чів (Т. Петриненко, М. Скорик, В. Івасюк, О. Бі-лаш, І. Карабіц, О. Ківа, В. Філіпенко, Я. Дубра-він, С. Вакарчук, які піднесли українську музику на новий рівень; масові патріотичні пісні – це могутній засіб у вихованні любові до рідного краю, гордості за свою Батьківщину, дають мо-жливість майбутнім вчителям музичного мис-тецтва глибше замислитись над поняттям «патріот», «громадянин (Білаш О.»Два кольо-ри»; Білик І. «Хай живе надія»; Верменич В. «Чорнобривці»; Дащак В. «Вкраїно моя»; Двор-ський П. «Батькова сорочка»; Злот-ник О. »Барви рідної землі»; Івасюк В. «Червона рута»; Лебедєва І. «Срібна тополина»; Майборо-да П. «Пісня про рушник»; Мозговий М. «Моя земля»; Петрененко Т. «Україна»; Повалій Т. «Рідна земля»; Поклад І. «Чарівна скрипка»; Самойдюк О. «Мова єднання»; Тарасова С. «Намалюй»; Шамо І. «Три поради» та інші; тво-ри вітчизняних і зарубіжних композиторів-класиків (М. Попов, К. Мясков, Л. В. Бетховен, В. Лелека, Р. Бойко, В. Таловирі, І. Іванченко, А. Пашкевич, Г. Верьовка, В. Верменич, О. Хрому-шин, В. Шаповаленко, Є. Станкович тощо). Художньо-виконавська діяльність студе-нтів обумовлюється принципом досягнення цілісності змісту та форми у виконавській інтерпретації вокально-хорових творів, котра базується на єдності засобів музичної вираз-ності та структурних особливостей втілення ідейно-емоційної передачі змісту музичного твору. Патріотичний напрямок роботи май-бутніх вчителів музичного мистецтва відо-бражається в активній участі в заходах, прис-вячених Дню міста, Дню визволення України від німецько-фашистських загарбників, Дню соборності України, в різноманітних концер-тних програмах. Студенти спеціальності му-зичне мистецтво ідентифікують себе з Украї-ною, сприймають історію свого міста, як час-тину загальної історії України, відчувають власну причетність до долі рідного краю, як невід’ємної складової єдиної країни.  У сучасних умовах розбудови демократи-чної держави погляди її прогресивної гро-мадськості зосереджені на гармонійному роз-витку молоді, підвищенні його духовного по-тенціалу. Тому з особливою гостротою постає проблема відродження національної культу-ри і духовності, формування особистості з 

високими моральними принципами і потре-бою творити добро. Культурна спадщина українців містить у собі цінні думки, ідеї, досвід, які збагачують світову педагогічну думку. Вивчення цього потенціалу за умови використання досягнень сучасної науки допоможе відтворити теоре-тичні основи і практику виховання, тобто в історичному аспекті виявити специфічні на-ціональні ознаки, суттєві особливості і зако-номірності педагогічного процесу та загальні тенденції його розвитку. Це дасть можли-вість використати досвід попередніх поко-лінь для збагачення змісту, форм, методів виховання молоді у ВНЗ. З метою пошуків шляхів удосконалення діяльності студентів на заняттях з вокально-хорового виконавства необхідно синтезувати новітні досягнення музичної педагогіки та давні педагогічні традиції, проаналізувати досвід минулого, віднайти та підняти на по-верхню сучасності все найкраще і найпрогре-сивніше. Державотворення в Україні перед-бачає відтворення забутого, реабілітацію за-боронених національних традицій та обрядів, виховання морально здорового суспільства, використання багатовікового досвіду у сфері культури, мистецтва, педагогіки.  Видатний педагог В. Сухомлинський на-голошував, що «кожен повинен відчувати себе сином Вітчизни, переживати особисте почуття гордості від того, що він спадко-ємець її слави, творець її героїчного сього-дення». Патріотичне виховання починається з пізнання Малої Батьківщини, яка є ніби по-ріг нашого життя. «Батьківщина без нас обій-тися може, ми ж без неї – ніщо», – вважав В. Сухомлинський. Педагог завжди був і є патрі-отом, громадянином своєї Батьківщини, який дбайливо відноситься до народних традицій, поділяє долю свого народу. Орієнтація вихов-ного процесу на політичні цінності наповнює життя молодого покоління глибоким духов-ним змістом. Творча спадщина українських митців та їх педагогічна діяльність, яку ви-вчають студенти спеціальності музичне мис-тецтво на заняттях з вокально-хорового ви-конавства відіграють важливу роль в форму-ванні національної свідомості, характеру, ку-льтури, розвитку волі та розуму майбутніх вчителів музичного мистецтва.  
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Ярошевская Л.В. Патриотическое воспитание будущих учителей музыкального искусст-
ва на занятиях вокально-хорового исполнительства 

В статье освещены вопросы национально-патриотического направления работы ВУЗ, ценно-
стного отношения личности к обществу и государству; раскрыто положительное влияние пат-
риотического воспитания будущих учителей музыкального искусства на занятиях вокально-
хорового исполнительства народной песней, духовными произведениями, песнями военно-
патриотического направления; охарактеризовано моральную, эстетическую, гражданско-
патриотическую воспитательную суть данных произведений, способствующих психофизиологиче-
скому, эмоциональному, интеллектуальному развитию студентов; доказано важную роль духов-
ных произведений в становлении хорового искусства Украины, развитии этнодидактики и семей-
ного воспитания.  

Ключевые  слова :  национально-патриотическое воспитание, гражданские ценности, духов-
ность, моральность, традиции, хоровое пение, образование, вокально-хоровое исполнительство.  
 

Yaroshevska L. Patriotic education of future teachers in the classroom musical art with vocal 
and choral performance 

 The article proves the relevance of the issue of national-patriotic work of the university, valuable atti-
tude of the individual to society and the state; revealed positive influence of patriotic education of future 
teachers of music in class on vocal and choral performance of traditional songs, spiritual songs, songs of 
military-patriotic; characterized moral, aesthetic, civic and patriotic educational nature of these works; 
show promoting their physiological, emotional, intellectual development of students; proved landmark spiri-
tual works in the development of choral art Ukraine, etnodydaktyky development and family education. 

Ihe successful solution of tasks of musical – aesthetical and artistic – creative development of children in 
a secondary school directly depends on the level of professional mastership, erudition and culture of the Mu-
sic teacher. Under conditions of building a new society the problem of training of a creative, professionally 
competent teacher’s personality, able to new search and discoveries, based on the effective development of 
their musical skills, becomes especially urgent. 

Theoretical understanding of this phenomenon on the basis of the modern paradigm of national higher 
education makes it possible to consider it as a process of preparing students for conducting and choral inno-
vative work, the end result is an integrated readiness of students to perform various types of music and edu-
cational activities based 

Forming and development of people’s skills are impossible without the skills of many generations men-
tioned in the cultural heritage. A musical aptitude means the combination of skills which gives the opportu-
nity of successful realizations of musical activities. It is the skill of “based on music” world perception. Such 
life perception is always connected with people’s special skills. 

Key  words:  national-patriotic education, civic values, spirituality, morality, tradition, choir, educa-
tion, vocal and choral performance. Стаття надійшла до редколегії 15.09.2017  
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 РЕПЕРТУАРУ 
 

У статті висвітлюються проблеми становлення поліхудожнього світогляду вчителя музики 
в умовах фортепіанного навчання. Обґрунтовується доцільність формування поліхудожніх світо-
глядних уявлень студентів у процесі роботи над музичними творами. Навчально-виконавський 
репертуар розглядається як основа для вивчення світоглядних позицій видатних композиторів. 
Важливим критерієм вибору репертуару визначено високохудожність та гуманістичну спрямова-
ність творів. Крізь призму світоглядних засад проаналізовано творчість композиторів, які уособ-
люють характерні риси відповідних епох. Наголошується на соціально-історичній детермінованос-
ті мистецьких явищ, необхідності забезпечення культурно-художнього контексту при роботі над 
виконавським репертуаром. 

Ключові  слова :  поліхудожній світогляд, навчально-виконавський репертуар, проблеми фор-
мування, вчитель музики, виховання, творчість видатних композиторів, фортепіанне навчання. 

Виступаючи невід’ємною складовою ку-льтурного розвитку людства, музика завжди є відображенням духовного буття. Мислите-лі, філософи, вчені, прагнучи осягнути своєрі-дну природу музичного мистецтва, намагали-ся винайти різні засади його функціонуван-ня: раціональні (Піфагор), морально-етичні (Платон), естетичні (Аполлон). Втілюючи емоційний досвід людства, музика викликає розмаїття почуттів, сповнює моральних сил, виховує витонченість та чутливість, збагачує інтелект і уяву. Здійснюючи такий різнобіч-ний вплив на свідомість особистості, музика виступає потужним засобом формування сві-товідчуття та світогляду людини.  Пріоритетами розвитку сучасного суспі-льства визнано виховання творчо активного покоління, здатного до саморозвитку та са-мореалізації. В галузі професійної музичної освіти визначальним у цьому процесі висту-пає цілеспрямоване формування поліхудож-нього світогляду майбутніх фахівців. Стимулюючи становлення художньої сві-домості, цілісне осмислення мистецьких вра-жень, поліхудожній світогляд створює уста-новку на духовний контекст, сприяє усвідом-ленню художнього образу як частини цілого. 

Віддзеркалюючи дійсність в художніх обра-зах, музика потребує розуміння світоглядних засад відповідних культурно-історичних пе-ріодів. В системі інструментально-виконавської підготовки вчителя музики на-буття досвіду подібного розуміння забезпе-чує навчально-виконавський репертуар. Перебуваючи в колі наукових інтересів ві-домих вчених, феномен світогляду різнобічно висвітлений з філософських (Ю. Афанасьєв, М. Бердяєв, І. Кант, О. Лосєв) та психологічних (Л. Виготський, Г. Костюк, В. Петрушин, С. Рубінштейн) позицій; багатоаспектно світо-гляд представлено в працях фундаторів педа-гогічної науки (А. Дістервег, Я. Коменський, Г. Сковорода, Ж. Ж. Русо, К. Ушинський) та ро-ботах сучасних вчених-музикантів (К. Васильковська, О. Гайдамака, Т. Дорошенко, Л. Масол, Г. Падалка, Л. Паньків, Ж. Сироткіна, О. Рудницька, О. Щербініна, Б. Юсов).  Незважаючи на існуючий ґрунтовний на-уковий доробок, актуальним залишається пошук ефективних шляхів формування полі-художнього світогляду вчителя музики в умовах фортепіанного навчання.  Мета статті полягає в обґрунтуванні ви-ховного впливу навчально-виконавського 
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репертуару на формування поліхудожнього світогляду майбутнього вчителя музики.  До завдань дослідження входить висвіт-лення значимості репертуару для художньо-го розвитку музиканта, визначення критеріїв відбору навчально-виконавського репертуа-ру, аналіз світоглядних засад видатних ком-позиторів різних епох.  Впродовж тисячоліть людство виробило певні форми збереження та передачі духов-ного досвіду. За допомогою синтетичних ху-дожніх образів, що втілюють ідеали та соціо-культурні цінності людини, музика відтво-рює процеси пізнання, переживання й став-лення до світових явищ. Зумовлені культур-но-суспільними чинниками, світоглядні по-зиції композиторів різних епох безпосеред-ньо відображаються в змісті музичних творів.  Психологами доведено, що діяльність, яка поєднує інтелектуальні процеси з практичним відтворенням навчального матеріалу, стиму-лює засвоєння нових знань і виступає ефектив-ним розвиваючим засобом. У цьому відношенні фортепіанна підготовка володіє потужним по-тенціалом, створюючи найсприятливіші умови для становлення художньої свідомості особис-тості, розвитку художнього кругозору музика-нта, формування його поліхудожнього світо-гляду. Відбуваючись у процесі вивчення конк-ретних музичних творів, становлення поліху-дожнього світогляду музиканта потребує від-повідних підходів щодо вибору виконавського репертуару. Проблемі формування виконавського ре-пертуару надавалось важливе значення бага-тьма видатними музикантами-педагогами. Підкреслюючи значимість вивчення творів всіх видатних композиторів, пропонуючи «кожній епосі віддати по заслугах», Р. Шуман наголошував, що усвідомлення художньо-естетичного, морального та духовного потен-ціалу музичних творів, гармонічне формуван-ня інтелектуального, духовного та емоційно-го світу особистості потребує «любити не од-ного митця», знайомитися з найкращими творами видатних композиторів [8]. Відбір високохудожніх творів гуманістич-ної спрямованості залишається одним з най-важливіших критеріїв відбору навчально-виконавського репертуару і для сучасної му-

зичної педагогіки. Наголошується, що «до навчальних програм треба включати тільки високохудожні, сповнені глибокого змісту твори, художні образи, що відтворюють люд-ські переживання, оспівують красу навколи-шнього світу, людського буття, прославля-ють життя як найвищу цінність» [5, 124]. Важливо зазначити, що успішність фор-мування поліхудожнього світогляду значною мірою зумовлюється спрямуванням цього процесу на становлення національної свідо-мості майбутнього вчителя музики. Вихован-ня особистості музикою, звеличення мистец-твом духовного життя є найбільш характер-ним для українського народу, оскільки музи-кальність є невід’ємною складовою менталь-ності українців. Загальні тенденції розвитку українського мистецтва визначили винятко-ву роль в ньому сучасної фортепіанної музи-ки, що «несе на собі печатку історичної долі та етнічного характеру свого народу; насліду-ючи традиціям вітчизняної фортепіанної школи, сучасні композитори втілюють роз-маїття образів національного буття українсь-кого народу, збагачують музичну мову, уріз-номанітнюють композиторську техніку, та найголовнішим сьогодні є сформованість на-ціональної свідомості сучасних українських композиторів» [9, 180].  Вважаючи музику «комплексним подраз-ником» (Б. Теплов), вчені підкреслюють, що музичне світовідчуття є результатом та вод-ночас показником певної культури. Особливо наголошується на значенні розгорнутих емо-ційно-чуттєвих станів-переживань, що «охоплюють» особистість у всій її цілісності, акцентується на катарсичній силі впливу по-дібних емоцій, на причетності естетичних емоцій до особистісно-творчих актів світо-глядної рефлексії [4, 65]. В системі фортепіанного навчання своє-рідним індикатором здатності до «особистісно-творчих актів світоглядної реф-лексії», сформованості музичної культури та поліхудожнього світогляду музиканта є ви-конання творів Й. С. Баха. Аналізуючи світо-глядні засади бахівського мистецтва, музико-знавці відносять композитора до об’єктивних художників, підкреслюючи, що всі художні пошуки й прагнення попередніх поколінь 
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відбилися в ньому. «Хто вивчить цей час та дізнається, до чого він веде – для того він стане історією розвитку досконалого духу, яким він був, перш ніж реалізував себе в окремій особистості – в композиторі на ім’я Бах» [7, 7]. Відкриваючи неосяжні глибини буття, знань і почуттів, музика Баха сповнена релігійним змістом. Поширеною є думка про те, що музика Й. С. Баха глибше розкриває таємницю існування Бога, ніж всі служителі церкви разом. «В творчості Баха шлях віри відбився з цілковито немислимою гостро-тою… Тільки в нього є це безпосереднє спіл-кування Людини з Богом» [3]. Світогляд композитора зумовлює музич-но-естетичні норми його мислення, основою якого виступає лінеарно-поліфонічний склад письма. Важливим аспектом пізнання смислу бахівських творів є розуміння смислу стійких мелодійних інтонаційних зворотів, які вира-жають емоції та ідеї композитора, утворюю-чи основу його музичної мови. Саме вони ста-ли визначальним для цілісного осягнення музичного мистецтва бахівської доби. Складаючи невід’ємну і вагому частину світової культурної спадщини, виступаючи обов’язковим компонентом концертного та навчально-педагогічного репертуару, музика Й. С. Баха спрямована в майбутнє музичного мистецтва. За словами Г. Ковтуна, звернення до неї завжди викликає цілковито особливе світовідчуття − «занурюючись в органну му-зику токат, прелюдій, фуг, ніби розкриваєш душу перед світом, стаєш чистіше, зливаєшся з космосом» [6].  Понад двох століть привертають увагу музикантів-виконавців, педагогів, дослідни-ків, пересічних слухачів твори В. А. Моцарта. Вирізняючись життєвою правдивістю, опти-мізмом, високим гуманізмом, музика компо-зитора сприймається як «втілений смисл бут-тя», «крізь Моцарта люди дивляться на світ» [2, 149]. Унікальність художнього мис-лення В. А. Моцарта безпосередньо витікає з особливостей світосприйняття, сутність яко-го виражається в підвищеному інтересі до дійсності людського буття, реальної живої людини, розумінні духовної сутності людини як єдності різноманітних, суперечливих, мін-ливих почуттів. Дослідники підкреслюють 

відсутність у Моцарта прагнення формувати свій світогляд на філософському підґрунті, наголошуючи, що центром моцартівського світу завжди залишалась людина.  Сьогодні твори Моцарта входять як до репертуару учнів музичних освітніх закладів, так і до програм концертуючих піаністів. Привертаючи увагу людей різного віку та на-ціональності, будучи сучасним композитором для багатьох поколінь, В. А. Моцарт давно став символом геніальності та високої мора-льності, а його музика назавжди залишиться зразком втілення найкращих людських по-чуттів. Яскравим взірцем зумовленості змісту музики світоглядною позицією художника є творчість Л. Бетховена. Світогляд композито-ра формувався під впливом Просвітництва і волелюбних ідеалів Французької революції, прогресивних ідей німецької філософії, літе-ратури, поезії та театру. У творчості компози-тора закарбувалось велике пробудження на-родів, героїка і драматизм революційної епо-хи. Дослідники наголошують, що геніальний музикант, сучасник революції народився в епоху, яка точно відповідає його таланту, йо-го титанічній натурі. Відомі слова композито-ра про те, що «музика повинна викрисати во-гонь з людських сердець» з усією повнотою відображають життєве й творче кредо Л. Бетховена. Світогляд Бетховена зазнав впливу таких видатних письменників-філософів як У. Шекспір, О. Хайям, а бетховенська естетика ґрунтується на відчутті гармонії з миром, зв’язку з людством та світом у цілому; твор-чість композитора пронизано силою, вірою та радістю життя. Загальновизнаною є думка про те, що од-ним з найулюбленіших композиторів, твори якого посідають чільне місце у фортепіанно-му репертуарі, є Ф. Шопен. Властива роман-тизму індивідуалізація образів, увага до по-чуттєвого світу з усією повнотою втілена в творах композитора. Будучи яскравим пред-ставником романтичного мистецтва, що роз-вивалось на підґрунті нової світоглядної сис-теми, Шопен відтворює різноманітну гаму людських почуттів – від інтимних пережи-вань до почуттів цілої нації. Вирізняючись 
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багатством та розмаїттям образів, твори ком-позитора відображають глибоко романтичне відчуття світу і ностальгічні почуття до Польщі. Основою світосприйняття романти-ків стає пошук втраченої гармонії, ідеального буття окремої людини. Важливе значення мала боротьба митців за свободу особистості, ствердження самостійної цінності людини та її духовного світу. У XXI столітті музика Ф. Шопена як ніколи актуальна, вона дає те, чого не вистачає у сучасній повсякденності – щирості, безпосередності, природності у ви-раженні почуттів та емоцій. Глобальні зміни в історії суспільства зу-мовлюють нові світовідчуття, інше сприйнят-тя дійсності, зміни світоглядних позицій мит-ців. Імпресіонізм, як «останній універсально значущий европейський стиль» (А. Хаузер), представляє завершальний етап цілої епохи, а спадщина К. Дебюсі висвітлює найцікавіші грані цього стилю. Філософія пантеїзму, відт-ворившись в мистецтві імпресіонізму, визна-чила одухотворення природи, потяг до пі-знання таємничих сил природних явищ. Стве-рджуючи, що музика є найближчою до приро-ди, К. Дебюсі прагнув у своїх творах відтвори-ти витончені особисті враження та спостере-ження мінливих миттєвих відчуттів та пере-живань. Композитор стверджував, що навко-лишній світ, справляючи незабутні враження, зумовлює мимовільне виникнення різномані-тних вражень та спогадів, які втілюються мо-вою музики. На думку дослідників, К. Дебюссі можна вважати справжнім духовним спадко-ємцем великого Ф. Шопена. Вчені-музиканти зазначають, що спорідненість К. Дебюссі та Ф. Шопена в композиторській творчості та вико-навському стилі є унікальним явищем в істо-рії музичного мистецтва.  Наведений загальний аналіз творчості видатних митців крізь призму їх світогляд-них позицій демонструє підходи до цілісного 

осмислення музичних явищ, націлює на вибір відповідних критеріїв компонування навча-льно-виконавського репертуару, доводить можливість цілеспрямованого формування поліхудожнього світогляду вчителя у процесі вивчення спадщини геніальних музикантів.  Вживаючи термін «поліхудожній» здебі-льшого для характеристики образу світу, ві-дображеного сукупністю видів мистецтв, вче-ні вказують на соціально-історичну детермі-нованість мистецьких явищ. З огляду на це, робота над творами навчально-викона-вського репертуару, що складає основу фор-тепіанної підготовки вчителя, зумовлює мо-жливість і потребу зануритися в культурно-художній контекст відповідної епохи, пізнати особливості світобачення митців, які стали символом свого часу, творчість яких виступає вагомим чинником становлення світогляду сучасного музиканта, педагога. Репертуар, що ґрунтується на творах таких композиторів, в процесі фортепіанного навчання виконує фу-нкції генератора, здатного зробити виконав-ця дотичним до піднесених ідей високого ми-стецтва, відкрити поліхудожню панораму різ-номанітних світоглядів. Практична значущість досліджуваної проблеми потребує її подальшого вивчення. Окремим напрямком досліджуваної пробле-ми має стати вивчення світоглядних засад в творчості китайських композиторів, що кар-динально відрізняються особливостями сві-тосприйняття від європейських митців. Та-кож, з огляду на те, що творча діяльність піа-ніста охоплює значний за обсягом і різнома-нітністю виконавський репертуар, необхід-ним є забезпечення студентів відповідними мистецькими знаннями. Опанування цими знаннями потребує розробки ефективних методів та продуктивних форм навчання, впровадження їх в процес фортепіанної під-готовки.  
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Ван Яюеци Формирование полихудожественного мировоззрения учителя музыки сред-

ствами исполнительского репертуара 
В статье освещются проблемы становления полихудожественного мировоззрения учителя 

музыки в условиях фортепианного обучения. Обосновывается целесообразность формирования 
полихудожественных мировоззренческих представлений студентов в процессе работы над музы-
кальными произведениями. Учебно-исполнительский репертуар рассматривается как основа для 
изучения мировоззренческих позиций выдающихся композиторов. Важным критерием выбора ре-
пертуара определено высокохудожественность и гуманистическую направленность произведе-
ний. Через призму мировоззренческих основ проанализировано творчество композиторов, которые 
воплощают характерные черты определённых эпох. Акцентируется социально-историческая де-
терминированность художественных явлений, необходимость обеспечения культурно-
художественного контекста при работе над исполнительским репертуаром. 

Ключевые  слова :  полихудожественное мировоззрение, учебно-исполнительский репертуар, 
проблемы формирования, учитель музыки, воспитание, творчество выдающихся композиторов, 
фортепианное обучение.  

Van Yaiuietsy. Formation of the polyart worldview of the music teacher by means of perform-
ing repertoire 

The article deals with the problems of a polyart worldview formation of a music teacher in conditions of 
piano training. The significance of music in the spiritual existence of society and the powerful influence of 
musical art on the formation of a person's outlook are revealed. The purposeful formation of the polyart 
worldview of the music teacher is considered determinative for the creative development and self-
realization of the future specialist. 

The advisability of formation of polyart outlook ideas of future teachers in the process of musical works 
learning is grounded. The educational repertoire is considered as the basis for the study of the outlook of 
outstanding composers. The importance of diverse and high-quality educational material is emphasized. An 
important criterion for choosing a repertoire is high-art and humanistic orientation of educational works. 

The creativity of outstanding composers, which embody the characteristic features of the respective 
epochs, is analyzed through the prism of worldview principles. It is noted that global changes in the history 
of society predetermine a new attitude of life, another perception of reality, change the outlook of artists. 
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This analysis reveals the special qualities of composers world perception in different historical periods, high-
lights their differences and reveals the dependence of music content via the artist's worldview position. An 
understanding of the socio-historical determinism of artistic phenomena and the provision of an appropri-
ate cultural and artistic context when working on a variety of educational and performing repertoire is con-
sidered as a factor in the effective formation of a polyart worldview of a music teacher. 

Key  words:  polyart worldview, educational repertoire, problems of forming, music teacher, upbring-
ing, creativity of outstanding composers, piano training. Стаття надійшла до редколегії 10.09.2017 
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