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МОБІЛЬНОСТІ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
 

Стаття присвячена аналізу структури поняття професійної комунікативної мобільності та еле-
ментів готовності студента-майбутнього фахівця до її реалізації. Автор послідовно розглядає ключові 
поняття досліджуваної проблеми, визначаючи взаємозв’язок між ними. Виявлено, що у педагогічному 
та соціологічному контексті мобільність розглядається як інтегративна якість, що формується та 
розвивається під час практичної, навчальної, соціальної, соціокультурної діяльності людини та надає їй 
можливість реалізувати свої задатки, здібності, схильності. Професійна мобільність являє собою скла-
дне особистісне утворення, яке забезпечує здатність адекватно виконувати свої службові обов’язки, 
реалізовувати ключові та професійні компетенції, набуті в процесі освіти. Професійна мобільність ба-
зується на сформованих ключових компетентностях, які включають уміння здійснювати комунікацію 
як у широкому, так і вузькому розумінні цього поняття. Міжкультурна комунікативна компетент-
ність визначається як здатність подолати труднощі, що можуть виникнути в процесі взаємодії, і го-
товність здобувати знання про іншу культурну дійсність. 

Ключові  слова :  мобільність, професійна мобільність, комунікативна мобільність, ключові ком-
петентності, міжкультурна комунікативна компетентність, мультикультурне середовище. Інтенсифікація демографічних і міграційних процесів, створення багатонаціональних робочих колективів, розширення міжнародної співпраці між суспільними, економічними, політичними організаціями та у сфері виробництва значно роз-ширюють межі міжкультурної взаємодії. Це зумо-влює мультикультурність соціального середови-ща, в якому доводиться функціонувати сучасному фахівцю. Відповідно до Закону України «Про  освіту», метою вищої освіти є як професійна та практична підготовка громадян, так і всебічний розвиток особистості, її талантів, здатності до свідомого вибору. Процес формування мобільного фахівця передбачає організацію певного «поля можливостей», освітньо-виховного середовища, життєдіяльності, що орієнтують майбутнього спе-ціаліста на різноплановість вибору самопрояву, професійного розвитку, адаптованості, прагнення активно діяти в нестандартній ситуації [2, 78]. Тож, формування професійної комунікативної мобільності студентів є одним з провідних завда-вань вищого закладу освіти, який за сучасних умов являє собою природну модель мультикуль-турної спільноти.  Теоретичні та прикладні аспекти досліджен-ня поняття мобільності достатньо активно розг-лядаються в працях українських та зарубіжних учених. Проблема сутності та змістових компоне-нтів мобільності вивчалися в контексті різних наукових галузей: філософії освіти (В. Андрущен-

ко, А. Бермус, І. Бех, В. Новіков), психології (О. Бли-нова, А. Брушлинський, І. Василенко, Р. Немов, М. Слюсаревський), соціології (І. Бахов, Л. Бевзен-ко, О. Блинова, С. Вербицька, П. Друкер, Л. Жура-ковська), економіки (А. Барблан, Е. Герасимова, О. Красовська, І. Лапшина, А. Мокій, І. Смирнова, Л. Сорокіна), культурології (В. Андрущенко, Л. Губерський, Ч. Какутас, М. Михальченко, Д. Свириденко), педагогіки (M. Ali, С. Вербицька, K. Duoba, Т. Жижко, V. Kumpikaite, N. Maarof, T. Maasum, А. Урсул, Т. Урсул), професійної освіти (Л. Аміров, В. Безрукова, В. Берег, В. Воронкова, С. Гончаренко, Л. Горюнова, І. Дичківська, Е. Зеєр, Є. Іванченко, Б. Ігошев, О. Ісак, Є. Іванченко, Н. Кожемякіна, З. Курлянд, О. Савченко, Л. Умансь-кий, Л. Шевченко, М. Яценко). Однак, складна при-рода явища професійної комунікативної мобіль-ності та комплексний характер процесу підготов-ки студентів до діяльності в мультикультурному навчальному середовищі до сих пір не були пред-метом окремного дослідження. Тож, метою статті є аналіз структури поняття професійної комунікативної мобільності та еле-ментів готовності студента-майбутнього фахівця до її реалізації.  Покроково підходячи до розв’язання постав-леного завдання, розглянемо підходи до визна-чення ключових понять досліджуваної проблеми. За визначенням словника іншомовних слів «мобільність» означає рухомість, готовність до 
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швидкого виконання завдань [10, 552]. Тож, у пе-дагогічному та соціологічному контексті мобіль-ність розглядається як інтегративна якість, що формується та розвивається під час практичної, навчальної, соціальної, соціокультурної діяльнос-ті людини та надає їй можливість реалізувати свої задатки, здібності, схильності, можливості. При цьому розвиваються такі особистісні якості, як здатність спостерігати за власними діями та вчи-нками, аналізувати та оцінювати їх, проектувати та змінювати свою життєдіяльність [11]. За таких умов мобільність можна розглядати як характе-ристику особистості, яка піддається формуванню та розвитку в процесі навчання, підготовки до професійної діяльності.  У контексті нашого дослідження, спрямова-ного на вивчення проблем підготовки студентів університетів до майбутньої професійної діяль-ності, важливим є розгляд поняття професійної мобільності, адже у Законі України «Про освіту» зазначається, що вища освіта забезпечує фунда-ментальну наукову, професійну та практичну  підготовку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покли-кань, інтересів і здібностей, удосконалення науко-вої та професійної підготовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації. На думку сучасних педагогів, професійна мобі-льність є складним особистісним утворенням, яке забезпечує здатність адекватно виконувати свої службові обов’язки, реалізовувати ключові та про-фесійні компетенції, набуті в процесі освіти, про-дуктивно та ефективно працювати, дієво реагува-ти на мінливі професійні обставини і вирішувати нестандартні професійні завдання, приймати на себе відповідальність за результати своєї праці, займатися постійним особистісним та професій-ним удосконаленням [6, 160]. Ключова роль ком-петентнісної природи професійної мобільності наголошується у трактування професійної мобіль-ності як здатності швидко адаптуватися у різних сферах професійної діяльності, що базується на прагненні до самореалізації, самовдосконаленні та сформованих ключових компетентностях [2, 78].  Тому питання впровадження компетентніс-ного підходу у професійну підготовку студентів є однім із основних завдань сучасної вищої освіти. Це означає, що результат вищої освіти діагносту-ється як підготовленість випускника ВЗО до здій-снення професійної діяльності, володіння ним не лише знаннями, уміннями і навичками зі спеціа-льності, але й такими особистісними якостями як мотивація до продуктивної діяльності, рівень роз-витку інтелекту, ступінь засвоєння культурних та етичних норм.  

Тож, більшість дослідників сходяться на дум-ці, що завдання сучасної вищої освіти полягає в тому, щоб не тільки дати професійні знання, а й підготувати фахівця, який глибоко розуміє і знає свою роль у суспільстві, вміє творчо використову-вати здобуті знання на практиці, а також вміє працювати з людьми у колективі [12].  Зважаючи на значну кількість вітчизняних досліджень, які розглядають сутність компетент-нісного підходу до професійної освіти, що, у свою чергу, свідчить про актуальність зазначеної проб-леми для сучасної освітньої науки та практики, зупинимося на визначеннях, які є важливими в контексті цієї публікації. Компетентнісний підхід передбачає створення умов для оволодіння ком-плексом компетенцій, які означають потенціал, здатність випускника до виживання і стійкої жит-тєдіяльності в умовах сучасного багатоаспектно-го соціально-політичного, ринково-економічного, інформаційно і комунікаційно насиченого просто-ру [9]. Він висуває на перше місце формування у студента вміння розв’язувати проблеми, що вини-кають у пізнавальній, технологічній і психічній діяльності, у сферах правових, професійних, етич-них, соціальних, особистих взаємовідносин [7]. Таким чином, важливого значення набуває умін-ня вирішувати задачі міжособистісних взаємин та здійснення комунікації. Для кращого розуміння ролі комунікативних компонентів у професійній мобільності звернемо-ся до стратегічних досліджень ключових компе-тентностей, здійснених провідними міжнародни-ми експертами. Вагомі напрацювання з розв’язан-ня проблеми визначення та відбору компетентно-стей має Організація економічного співробітницт-ва та розвитку, фахівці якої, починаючи з 80-х ро-ків, збирають і аналізують дані про освіту в різних країнах з позиції результативності та ефективно-сті. За визначенням ОЕСР, поняття ключових ком-петентностей (key competencies) доцільно засто-совувати щодо тих компетентностей, які дають змогу особистості брати ефективну участь у бага-тьох соціальних сферах і роблять внесок у поліп-шення якості суспільства, а також сприяють осо-бистому успіхові в життєдіяльності. Розглянемо запропоновану експертами ОЕСР класифікацію категорій ключових компетентнос-тей. Визначено три категорії ключових компетен-тностей: автономна дія, інтерактивне викорис-тання засобів, вміння функціонувати в соціально гетерогенних групах. У межах категорії «автономна дія» ключовими ідеями є розвиток особистості та її автономія сто-совно вибору й дії в заданому контексті. Тому до ключових компетентностей віднесена здатність 

ЛІДІЯ АЙЗІКОВА Підготовка студентів до професійної комунікативної мобільності в мультикультурному середовищі 



9 №  4  ( 6 3 ) ,  г р у д е н ь  2 0 1 8  

діяти в широкому контексті означає, що особа усвідомлює, як функціонують різні системи (контексти), які соціальні та міжособистісні взає-мини вони включають, як підтримувати та вира-жати власну позицію в них. Категорія «інтерактивне використання засо-бів» передбачає володіння низкою засобів що да-ють змогу особистості взаємодіяти з навколиш-нім світом, а саме здатність інтерактивно застосо-вувати мову, символіку й тексти, яка означає ефе-ктивне використання мов і символів у різноманіт-них формах та ситуаціях для досягнення цілей, розвиткові знань та власних можливостей. Це до-помагає розуміти світ та брати участь у діалогах, а також ефективно взаємодіяти з оточенням. У категорію «вміння функціонувати в соці-ально гетерогенних групах» експерти ОЕСР відно-сять здатності, які прямо пов’язуються з життям у полікультурному суспільстві: здатність успішно взаємодіяти з іншими, підтримувати і керувати власними взаєминами з оточуючими; здатність співпрацювати, домагаючись спільних цілей; зда-тність розв’язувати конфлікти, яка дає змогу лю-дині сприймати конфлікти як один з аспектів людських взаємин і наближати себе до їх констру-ктивного долання [4, 11–13; 5, 12–13]. Таким чином, комунікативні якості, потреба в яких зумовлена необхідністю взаємодіяти з інши-ми людьми, з об'єктами навколишнього світу і його інформаційними потоками, відшукувати, перетворювати і передавати інформацію, викону-вати різні соціальні ролі в групі і колективі, вико-ристовувати сучасні телекомунікаційні техноло-гії, є обов’язковими елементами готовності сту-дента до професійної мобільності. Усі три катего-рії ключових компетентностей включають уміння здійснювати комунікацію як у широкому, так і вузькому розумінні цього поняття, причому, зва-жаючи на міжнародний статус дослідження, йдеться про здійснення міжкультурної комуніка-ції у мультикультурному контексті.  На думку вітчизняних експертів, у широкому розумінні міжкультурна комунікація – це різнома-нітні форми взаємодії індивідів, груп або органі-зацій, які належать до різних культур. Вирішаль-ним при цьому є питання значущості культурних відмінностей, їх усвідомлення, розуміння і адеква-тне врахування в процесі комунікації [8]. Голов-ною метою і сенсом будь-якого комунікативного процесу є прагнення бути зрозумілим партнером, що передбачає необхідність максимально повно і точно донести свою інформацію, знання і досвід до співрозмовника [3]. Щодо визначення міжкуль-турної комунікативної компетентності, ми поді-ляємо думку О. Байбакової, котра характеризує її 

як здатність подолати труднощі і непорозуміння, що можуть виникнути в процесі взаємодії, усвідо-млювати помилки інтеракції, бажання і готов-ність здобувати знання про іншу культурну дійс-ність і можливість використовувати ці знання для проникнення в іншомовну культуру, встановлю-вати та підтримувати зв’язок між рідною та іншо-мовною культурою, критично оцінювати свою культуру, розуміючи специфіку чужої, демонстру-ючи відкритість по відношенню до інших людей, готовність прийняти інші думки і судження, дола-ти етноцентричні установки і упереджене став-лення до представників іншої культури [1]. Пос-луговуючись аналітичним доробком дослідниці, пропонуємо підхід, при якому міжкультурна ком-петентність розглядається в двох аспектах: 1) як здатність сформувати в собі чужу куль-турну ідентичність, що передбачає знан-ня мови, цінностей, норм, стан дартів по-ведінки іншого комунікативного співто-вариства. При такому підході засвоєння максимального обсягу інформації та адек-ватного знання іншої культури є основ-ною метою процесу комунікації. Таке за-вдання може бути поставлене для досяг-нення акультурації, аж до повної відмови від рідної культурної приналежності; 2) як здатність досягати успіху при контак-тах з представниками іншої культурної спільноти навіть при недостатньому знанні основних елементів культури своїх партнерів. Саме з цим варіантом міжкуль-турної компетентності доводиться найча-стіше стикатися в практиці комунікації. Такий двобічний підхід наголошує надзви-чайну гнучкість міжкультурної компетентності як характеристики особистості і її тісний зв'язок з іншими компонентами ключових життєвих ком-петентностей, необхідних сучасній людині як осо-бистості й професіоналу, що потребує реалізації усього комплексу своїх потреб для повноцінної життєдіяльності. Таким чином, проаналізувавши підходи до аналізу структури професійної комунікативної мобільності, можна зробити висновок про те, що це явище є складним особистісним утворенням, яке забезпечує здатність реалізовувати ключові та професійні компетенції, набуті в процесі освіти, продуктивно та ефективно реагувати на мінливі суспільні та професійні обставини і вирішувати нестандартні професійні завдання, займатися пос-тійним особистісним та професійним удоскона-ленням. Професійна комунікативна мобільність має очевидну компетентнісну природу, що забез-печує здатність до самореалізації, самовдоскона-ленні та базується на сформованих ключових ком-петентностях. Безпосереднім середовищем реалі-зації професійної комунікативної мобільності є 
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міжкультурна комунікація, що стала невід’ємною характеристикою процесу професійної діяльності сучасного фахівця. Предметом подальших пошу-ків може бути розробка конкретних методик фор-мування професійної комунікативної мобільності 
в процесі викладання дисциплін, що вивчаються студентами вищих закладів освіти, зокрема, іно-земної мови як курсу, який має надзвичайний по-тенціал для розвитку міжкультурної комуніка-тивної компетентності.  
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Лидия Айзикова. Подготовка студентов к профессиональной коммуникативной мобильно-

сти в мультикультурной среде 
Статья посвящена анализу структуры понятия профессиональной коммуникативной мобильно-

сти и элементов готовности студента-будущего специалиста к ее реализации. Автор последователь-
но рассматривает ключевые понятия исследуемой проблемы, определяя взаимосвязь между ними. Вы-
явлено, что в педагогическом и социологическом контексте мобильность рассматривается как инте-
гративное качество, которое формируется и развивается в ходе практической, учебной, социальной, 
социокультурной деятельности человека и дает ему возможность реализовать свои задатки, способ-
ности, склонности. Профессиональная мобильность представляет собой сложное личностное образо-
вание, которое обеспечивает способность адекватно выполнять свои служебные обязанности, реали-
зовывать ключевые и профессиональные компетенции, приобретенные в процессе образования. Профес-
сиональная мобильность базируется на сформированных ключевых компетентностях, которые вклю-
чают умение осуществлять коммуникацию как в широком, так и узком понимании этого понятия. 
Межкультурная коммуникативная компетентность определяется как способность преодолеть труд-
ности, которые могут возникнуть в процессе взаимодействия и готовность приобретать знания о 
другой культуре. 

Ключевые  слова :  мобильность, профессиональная мобильность, коммуникативная мобиль-
ность, ключевые компетентности, межкультурная коммуникативная компетентность, мультикуль-
турная среда. 

 
Lidiia Aizikova. Preparing students to professional communicative mobility in the multicultural 

environment 
The article deals with the analysis of the concept of professional communicative mobility and the elements of 

students’ preparedness of for its implementation. The author consistently examines the key concepts of the prob-
lem under investigation, identifying the relationship between them. It is revealed that in the pedagogical and so-
ciological context, mobility is considered as an integrative quality, which is formed and evolves during practical, 
educational, social, socio-cultural activity of a person and gives an opportunity to realize their goals, abilities, 
inclinations. Professional mobility is a complex personal entity that ensures the ability to adequately perform 
their duties, to realize key and professional competences acquired in the educational process, to work produc-
tively and efficiently, to respond effectively to changing professional circumstances and to solve non-standard 
professional tasks, to accept responsibility for the results of their work, to be engaged in the life-long personal and 
professional development. The competent nature of professional mobility is reflected in the interpretation of pro-
fessional mobility as the ability to quickly adapt in various areas of professional activity, based on the desire for 
self-realization, self-improvement and acquired key competencies including the ability to communicate in both 
broad and narrow sense. Intercultural communicative competence is defined as the ability to overcome difficulties 
and misunderstandings that may arise in the process of interaction, to realize mistakes in interaction, the desire 
and readiness to acquire knowledge about another cultural reality, and the ability to use this knowledge to mas-
ter a foreign language, to establish and maintain the connection between native and foreign culture, critically 
evaluate cultures, understanding others, demonstrating openness to other people, willingness to accept others’ 
thoughts and judgments, overcome the ethnocentric set-ups and a biased attitude towards the representatives of 
other cultures. As a subject of further researches, the authors suggests the development of methods for the profes-
sional communicative mobility formation in the process of teaching university courses, in particular, a foreign 
language course which has an extraordinary potential for the development of intercultural communicative com-
petence. 

Key  words :  mobility, professional mobility, communicative mobility, key competencies, intercultural com-
municative competence, multicultural environment.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ 
ПРИ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНІЙ ОСВІТІ  

 
Проаналізовано роль і можливості організації самостійної роботи курсантів з математики, з ура-

хуванням особливостей підготовки військових фахівців, у зв’язку з переходом на нові освітні стандарти 
та впровадженням компетентнісного підходу. Розглядається розв’язанню, яких навчальних задач спри-
яє самостійна діяльність тих, хто навчається, при формуванні професійної компетентності майбут-
ніх офіцерів. Пропонується комплекс методичних заходів по організації самостійної роботи курсантів з 
математики як аудиторної, так й позааудиторної, який забезпечує її ефективність та дозволяє об’єд-
нати розрізнені заходи по організації самостійної роботи в єдину модель. Реалізація моделі сприятиме 
активізації самостійної навчально-пізнавальної діяльності курсантів, формуванню професійних та 
ключових компетенцій. 

Ключові  слова :  самостійна робота, комплексний підхід, слайд-лекція, індивідуальна робоча про-
грама. 

ОЛЕНА АКСЬОНОВА Організація самостійної роботи курсантів при компетентнісно орієнтованій освіті  

У сучасному суспільстві, що динамічно зміню-ється та розвивається, необхідні люди ініціативні та самостійні, які швидко адаптуються до нових умов. Затребуваними становляться такі якості особистості, як мобільність, рішучість, відповіда-льність, здатність засвоювати та застосовувати знання в незнайомих ситуаціях. Тому основним результатом діяльності вищого навчального за-кладу повинна стати не система знань, умінь і навиків, а здатність людини діяти у конкретних обставинах. Такі задачі постають й при підготовці військових фахівців, яки часто мають розв’язува-ти завдання та приймати рішення у нестандарт-ній, а іноді й в екстремальній ситуації. Вирішення питання якісної підготовки саме такого фахівця можливо при переході від тради-ційної моделі навчання до інноваційної. Саме з цим пов’язано виникнення у сучасних досліджен-нях освітян України ідеї компетентнісного підхо-ду, який спрямований на активізацію діяльності тих, хто навчається, сприяє розвитку самостійної навчальної діяльності.  Ідея доцільності впровадження концепції компетентнісного підходу в рамках вищої школи України ґрунтовно розглянуто в роботах Л. Анто-нюк, В. Вербицького, О. Гулай, Д. Заводчикова, Н. Мурованої, О. Овчарук, О. Пометун, М. Пустового, О. Савченко, Н. Табачук, М. Філатова, О. Ходань, А. Хуторського, О. Часнікової та ін. Осо-бливості впровадження компетентнісного підхо-ду в професійну підготовку майбутніх офіцерів висвітлюють О. Войцеховський, О. Діденко, М. Недбай, В. Чмир. 

У сучасній педагогічній літературі акцентуєть-ся також увага на підвищення ролі самостійної на-вчальної діяльності при підготовки фахівців (Т. Девтерева, В. Кравчук, О. Кечик, Н. Малиновська, А. Цюприк). Проблеми самостійної роботи воїнів в умовах служби в лавах Збройних Сил науково роз-робляли В. Ягупов, Н. Генералова, А. Кучеров та ін.  Разом з тим аналіз наукової літератури свід-чить, що бракує робіт, які б мали прикладну на-правленість. У цьому контексті проаналізуємо місце і можливості організації самостійної діяль-ності військових фахівців в рамках компетентніс-ного підходу. Створення моделі організації самос-тійної роботи курсантів розглядається на прикла-ді курсу вищої математики. Під компетентнісним підходом розуміють сукупність загальних принципів: 1) визначення цілей освіти; 2) відбір змісту освіти; 3) організація процесу освіти; 4) оцінка освітніх результатів.  В основу компетентнісного підходу до визна-чення сутності вищої освіти покладено прагнення до реалізації двох основних завдань. Одне з них націлює нас на вибір мети, змісту та організації навчального процесу і акцентує увагу на форму-ванні якостей фахівця, що необхідні йому як про-фесіоналу. Друге завдання з уніфікації критеріїв та параметрів оцінки результатів сучасної освіти відкриває можливості інтегрування вищої школи України у міжнародну систему освіти [3]. Глобаль-ний характер цих завдань підтверджує, що їх ви-конання приводить до створення некласичної парадигми, стрижень якої становить виховання особистості. 



13 №  4  ( 6 3 ) ,  г р у д е н ь  2 0 1 8  

Порівнюючи традиційні підходи організації навчальної діяльності у вищий школі та характери-стику компетентнісного підходу В. Діденко робить висновок, що в основі цієї концепції лежить ідея діяльнісного, тобто активного характеру змісту освіти й поняття «компетентність», яке є ключо-вим в цій концепції, – це не просто сума, знань, умінь та навичок. На думку автора поняття «професійна компетентність» у майбутніх офіцерів включає всі сторони діяльності: знаннєву, опера-ційно-технологічну, ціннісно-мотиваційну тощо, та являє собою складну інтегровану якість особистос-ті, що обумовлює можливість здійснювати певну діяльність, причому мова йде саме не про окремі знання чи вміння й навіть не про сукупність окре-мих процедур діяльності, а про властивість, що до-зволяє людині здійснювати діяльність в цілому [2]. Найбільш успішно засвоїти компетенції, не-обхідні для реалізації майбутньої професійної діяльності, дозволяє самостійна навчальна діяль-ність тих, хто навчається. Тому в концепції компе-тентнісного підходу велика увага приділяється самостійній навчальній діяльності. У європейських країнах, що приєднались до Болонського процесу, а також у США відзначаєть-ся стійка тенденція організації занять з підвищен-ням питомої ваги часу самостійної роботи студен-тів. У приблизному співвідношенні – 1:3. Це три-разове перевищення часу на самостійну роботу студентів порівняно з лекційною формою занять вважається найбільш ефективним способом по-ліпшення якості підготовки фахівців [1].  Переосмислюючи місце, роль самостійної  навчальної діяльності необхідно (особливо при невеликій кількості аудиторних занять) переміс-тити центр тяжіння у навчальному процесі на правильну організацію самостійної роботи [4]. Організація самостійної роботи курсантів на осно-ві компетентнісного підходу потребує комплексу заходів дидактичного характеру і контролю з бо-ку викладача, тобто потребує створення певної моделі організації самостійної діяльності курсан-та в рамках дисципліни. Такий акцент на самостійній діяльності має особливе значення при підготовці майбутніх офі-церів, тому що для тих, хто навчається у військо-вому вузі, одним з найважливіших, непоправних та дефіцитних ресурсів є час, протягом якого кур-сант не тільки отримує професію, а й несе службу, отже іноді вимушений відволікатися від занять.  Компонентами балансу часу курсантів є: 1) процес навчання (аудиторні заняття, позаауди-торна самостійна робота, проміжний та підсумко-вий контроль); 2) процес виховання (виховні, культурно-масові заходи, відпочинок, спілкуван-

ня); 3) несення військової служби. За цей час вуз має підготовити висококваліфікованого фахівця, який володіє ґрунтовними знаннями, має розви-нені професійні здібності, досконалі професійні уміння, професійну самосвідомість, творче мис-лення, володіє навиками самонавчання, самовдос-коналення, тобто підготовлений до професійної діяльності. Все труднішим стає у порівняно короткий термін сформувати у курсантів відповідні профе-сійні компетенції. Можливо вирішення питання не просто у виборі форм та методів самостійної роботи, а в удосконаленні програм, виборі змісту, методів і форм організації занять з підвищенням питомої ваги самостійної роботи курсантів. Раціо-нально організовані аудиторні та позааудиторні форми і види самостійних робіт, їх інтеграція в єдину взаємопов’язану систему можуть сприяти формуванню повноцінних знань і позитивного відношення до навчання. Згідно наказу Міністра Оборони України що-тижневе навантаження курсантів на виконання навчального плану за освітньо-професійною про-грамою становить 45 академічних годин. При цьо-му щотижневий час на самостійну роботу курсан-та складає для початкового рівня (короткого цик-лу) вищої освіти та першого (бакалаврського) рівня не менше ніж 15 годин, для другого (магістерського) рівня не менше ніж 21 годину. Оскільки самостійна робота являє собою одну з форм навчального процесу та є суттєвою його частиною, то особливості самостійної роботи за-лежать від конкретного типу навчального закла-ду і від вікових особливостей курсантів.  Вища школа відрізняється від середньої зага-льноосвітньої методикою навчальної роботи та ступенем самостійності тих, хто навчається. Пер-шокурсники, які є недавніми випускниками шко-ли, навчаються основним прийомам самостійної роботи та пошуку необхідної інформації. Старшо-курсників вже треба орієнтувати на результатив-ність самостійної роботи, систематизацію та усві-домлення навчального матеріалу.  Пізнавальну діяльність курсантів організує викладач, а курсанти здійснюють пізнання, й то-му самостійна робота завершує задачі всіх видів навчальної роботи і сприяє: 1) поглибленню та розширенню знань; 2) формуванню інтересу до пізнавальної діяльності; 3) оволодінню прийома-ми процесу пізнання; 4) розвитку пізнавальних здібностей. Саме тому самостійна робота є резер-вом підвищення ефективності підготовки майбут-ніх фахівців. Сьогодні в більшості вузів існують дві загаль-ноприйняті форми самостійної роботи: традиційна, 
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тобто та, що виконується самостійно у позаауди-торний час (час самостійної роботи у військовому вузі); аудиторна самостійна робота під контролем викладача, який при необхідності може надати консультацію підчас виконання завдання. Оскільки підхід до організації самостійної роботи має бути комплексним, то в процесі ство-рення моделі організації самостійної роботи кур-санта з математики в умовах обмеженої кількості годин, що відведені на вивчення дисципліни, не-обхідно продумати декілька важливих питань:  
– співвідношення аудиторних занять та са-мостійної роботи;  
– оптимальний обсяг самостійної роботи; 
– яку частину навчального матеріалу та якої складності можна виносити на самостійну роботу;  
– розподілення відібраного матеріалу по формах аудиторної та позааудиторної са-мостійної роботи;  
– яку навчальну та методичну літературу можна використовувати; 
– скільки часу відводиться на виконання навчальної роботи тощо. Для успішного виконання самостійної роботи курсанти повинні бути ознайомлені з відповідями на всі ці запитання. Наявність індивідуальних ро-бочих програм курсантів, розроблених виклада-чем, може вирішити цю проблему при умові, що такі програми будуть на руках курсантів протя-гом цілого семестру. В робочих програмах повин-ні бути чітко визначені мета та задачі до досяг-нення яких має підійти курсант виконуючи за-вдання з тем дисципліни, який він має отримати обсяг знань, які набути навички.  На основі цих робочих програм розробляють-ся лабораторні, розрахунково-графічні та конт-рольні роботи, тести, методичні вказівки з органі-зації та змісту самостійної роботи. Такий план роботи допоможе курсантові, який може відволі-катися від навчання або самопідготовки для не-сення військової служби, зорієнтуватися у загаль-ному обсязі самостійної роботи, опрацювати пот-рібну тему індивідуально. Модель організації самостійної роботи курса-нтів з математики передбачає самостійну діяль-ність на лекційних, практичних заняттях та під-час самостійної підготовки. Незважаючи на те, що йде тенденція змен-шення лекційного часу, вузівська лекція залиша-ється головним ланцюгом дидактичного циклу навчання. Досвід свідчить, що відмовлення від лекції знижує науковий рівень підготовки тих, хто навчається, порушує системність та рівномір-ність роботи протягом семестру. Крім того, викла-дач передає курсантові не тільки професійні знан-

ня, але й свій досвід, особистісні та ділові якості, тобто те, що можна передати лише в процесі спіл-кування.  Має цінність не просто механічний запис лек-ційного матеріалу, а творче спілкування лектора з аудиторією, співтворчість, емоційний вплив й тому вітається проблемне, дискусійне викладен-ня матеріалу. Пожвавлюється творче спілкування, обернений зв'язок з аудиторією при застосуванні таких освітніх технологій як випереджальна само-стійна робота, міждисциплінарне та проблемне навчання. Активізує розумову і творчу діяльність курсантів лекція у вигляді роздавального матері-алу, який може мати вигляд опорного конспекту.  Специфіка математичних дисциплін така, що методика складання опорного конспекту лекції, або дисципліни в цілому, яка була запропонована ще у 1970 роки видатним українським педагогом В. Шаталовим, завжди залишається актуальною [5].  В умовах активного впровадження сучасних технологій у навчальний процес з’являється мож-ливість підтримувати лекційний матеріал за до-помогою слайдів. Складання опорних конспектів можна запропонувати у вигляді оглядової слайд-лекції. Головна функція оглядової лекції – стиму-лювання самостійного мислення, цілеспрямована і кваліфікована подача структурної логіки всієї теми, пов’язування теорії з практикою професій-ної спрямованості. При викладенні математичних дисциплін мають значення демонстраційні ілюст-рації, які допомагають побачити застосування математичного апарату, певних математичних законів, методів при вирішенні проблем і задач воєнної тематики.  Для ілюстрації лекційного курсу можна засто-совувати мультимедійний проектор, сенсорний екран, де в презентаційній формі PowerPoint представлені демонстраційні матеріали, які су-проводжуються формулами, рисунками, графіка-ми та розв’язаними задачами прикладного харак-теру. При переході слайдів бажано обрати такий ефект, при якому курсанти встигатимуть конс-пектувати запропонований матеріал та коментарі лектора. При використанні сенсорного екрану, де зображення виводиться за допомогою проектора, лектор має інструменти для вводу додаткових зображень – маркери, якими пишуть на електрон-них дошках. Наприклад, у комплект дошки Smart Board 660i входять чотири маркери (чорний,  червоний, зелений та синій), які не потребують зарядки. Крім того, замість цих маркерів можна застосовувати будь-який інший предмет для управління об’єктами – їх переміщенням, обер-танням тощо. 
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Оглядова слайд-лекція дозволяє передати складний навчальний матеріал у гранично дохід-ливій формі, у виді логічно розбудованих структур-них схем за окремими темами і навіть дисципліни в цілому. Підготовлені слайд-лекції можуть бути ви-користані й для самостійної роботи курсантів. Практичне заняття з математики призначено для поглибленого вивчення дисципліни. Пра-вильно організована на ньому самостійна робота, сприятиме реалізації принципів індивідуального та диференційованого підходів у навчанні, що є дуже важливим саме для такої дисципліни як ма-тематика. На практичному занятті доцільно мати велику кількість різного дидактичного матеріалу із завданнями, які можуть відрізнятися за ступе-нем складності та за цільовою установою. Всі  види завдань діляться на три рівня. Завдання  першого рівня містять тестові питання з основ-них визначень та понять теми і спрямовані на перевірку знань , пов’язаних з теоретичним мате-ріалом. Другий рівень завдань – це типові задачі і приклади, які дозволяють виробити у курсантів навички застосування теоретичних знань. Мате-ріал може містити методичні вказівки з теми за-няття, після вивчення яких можна приступати до розв’язання задач. У разі необхідності на занятті завжди є можливість звернутися за консультаці-єю до викладача. До другого рівня завдань відно-сяться контрольні роботи, які призначені для пе-ревірки засвоєння матеріалу з теми або модуля.  Завдання третього рівня спрямовані на фор-мування креативного мислення тих, хто навчаєть-ся. Достатньо добре підготовленим курсантам пропонується завдання з математики пізнаваль-ного характеру з певними невизначеностями в умовах, із суперечливими, надлишковими або альтернативними даними. До таких завдань від-носяться так звані задачі із зірочкою, тобто більш складні, розв’язання яких потребує творчої на-вчальної діяльності.  Самостійна робота, яка організована на за-нятті таким чином, створює умови для активізації пізнавальної діяльності, розвитку ініціативи та мислення. Організація самостійної роботи у позааудито-рний час потребує від викладача якісного методи-чного забезпечення навчання курсантів, надання консультативної допомоги. Згідно нормативним документам Міністерства оборони України одні-єю з форм керівництва самостійною роботою тих, хто навчається, та надання їм допомоги в засвоєн-ні навчального матеріалу є консультації. Індиві-дуальні консультації проводяться черговим ви-кладачем кафедри щоденно, групові – перед залі-

ками, екзаменами, лабораторними та практични-ми заняттями за необхідністю.  Позааудиторна самостійна робота з матема-тики передбачає, як правило, опрацювання конс-пекту лекцій, вивчення навчальної літератури, підготовку до практичних, лабораторних занять, підсумкового контролю з дисципліни. Особливості навчально-виховного процесу в військовому вузі дозволяють активно використо-вувати групову та парну самостійну діяльність курсантів, яка сприятиме розвитку необхідних компетенцій. Групова і парна діяльність припус-кає додаткову можливість продемонструвати го-товність курсантів до кооперації, взаєморозумін-ня, до командної роботи, що є дуже важливим для військового фахівця. Індивідуальна самостійна діяльність дозволяє курсантові критично оцінити свої особистісні якості, намітити шляхи та обрати засоби розвитку позитивних якостей та усунення недоліків. Форми організації позааудиторної самостій-ної роботи курсантів не можуть носити універса-льного характеру, а визначаються творчим підхо-дом викладача при видачі індивідуальних за-вдань для самостійної роботи тим, хто навчаєть-ся. Необхідно враховувати рівень підготовки на-вчальної групи, кожного курсанта, курсу навчан-ня та інші фактори. На наш погляд, доцільно за-стосовувати також види завдань трьох рівнів, про які вже було згадано. При виконанні завдань під-час поза аудиторної самостійної роботи вітається застосування теоретичних джерел: підручників, посібників, довідників тощо. В такому випадку курсант отримує додаткові «бонусні» бали за ви-конане завдання.  Для успішного засвоєння математики доціль-но запропонувати курсантам широкій набір освіт-ніх технологій: робота в колективі, випереджальна самостійна робота, навчання на основі досвіду, між-дисциплінарне та проблемне навчання. Наші дослі-дження приводять до висновку, що обережний, індивідуальний підхід викладача при роботі з кур-сантом збільшує ефективність, результативність самостійної роботи і допомагає курсантові зробити перші кроки в оволодінні методами наукового дос-лідження. Достатньо добре підготовленим курсан-там пропонується завдання з математики пізна-вального характеру з певними невизначеностями в умовах, із суперечливими, надлишковими або аль-тернативними даними. Розв’язання таких завдань потребує творчої навчальної діяльності. При організації позааудиторної самостійної роботи бажано переслідувати такі цілі: 
– допомогти курсантам оволодіти прийома-ми роботи з різними носіями інформації; 
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– формувати досвід застосування базових знань з математики при розв’язанні різ-них завдань професійної спрямованості; 
– створювати умови для розвитку у курсан-тів уміння інтегрувати отриманні знання з математики для вирішення творчих за-вдань, дослідницьких умінь та навиків; 
– розвивати здібності до самоконтролю та самооцінки; 
– розвивати у курсантів професійно важливі особистісні якості, такі як вибір вірної стратегії, відповідальність за прийняте рішення тощо. Як показує наш практичний досвід, такий комплексний підхід в організації самостійної ро-боти з математики спрямований не тільки на до-сягнення навчальних цілей дисципліни, а й на розвиток у курсантів особистісних якостей, фор-

мування початкового досвіду вирішення фахових завдань на основі отриманих знань, успішне за-своєння компетенцій, необхідних для реалізації майбутньої професійної діяльності. В умовах компетентнісного підходу навчання націлено не стільки на механічну передачу знань, скільки на навчання методикам самостійної і колек-тивної роботи по створенню нового знання. У зв’яз-ку з цим сьогодні центр тяжіння у навчанні перено-ситься на навчання як самостійну діяльність курса-нтів. Для реалізація такого підходу розробляється модель організації самостійної роботи курсантів, комплекс методичних заходів якої позволить: акти-візувати самостійну навчально-пізнавальну діяль-ність курсантів; забезпечити формування загальних умінь та навиків самостійної роботи; сформувати професійні та ключові компетенції. 
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Елена Аксенова. Организация самостоятельной работы курсантов при компетентностно  

ориентированном образовании 
Анализируется роль и возможности организации самостоятельной работы курсантов по матема-

тике, с учетом особенностей подготовки военных специалистов, в связи с переходом на новые образова-
тельные стандарты и внедрением компетентностного подхода. Рассматривается решению, каких 
учебных задач способствует самостоятельная деятельность обучаемых при формировании профессио-
нальной компетентности будущих офицеров. Предлагается комплекс методических мероприятий по 
организации самостоятельной работы курсантов по математики как аудиторной, так и внеаудитор-
ной, который обеспечивает ее эффективность и позволяет объединить разрозненные мероприятия по 
организации самостоятельной работы в единую модель. Реализация модели будет способствовать 
активизации самостоятельной учебно-познавательной деятельности курсантов, формированию про-
фессиональных и ключевых компетенций. 

Ключевые  слова :  самостоятельная работа, комплексный подход, слайд-лекция, индивидуальная 
рабочая программа. 
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ГЕННАДІЙ АНДРІЙЧЕНКО, ІГОР БУГАЄВСЬКИЙ Конфлікти та їх профілактика як умова успішної інтеграції студентської молоді в суспільство 

Світова історія, у т.ч. військова історія з дав-ніх часів до сьогодення показала, що конфлікти неминучі, існували завжди і будуть існувати, вони є невід’ємною частиною суспільного життя. Сьо-годні нікому не треба доводити, що проблемати-ка, яка пов’язана з вивченням конфліктів, не тіль-ки має право на існування, а розглядається як са-мостійна галузь знань, яка активно розвивається в Україні. До проблем виникнення та ефективно-

го вирішення конфліктів виявляють великий ін-терес не тільки професіональні психологи але й політики, військові, керівники підприємств і уста-нов, педагоги, соціальні працівники, словом, всі ті, хто в своїй практичній діяльності пов’язаний з проблемами людського соціуму. Нажаль, цей інте-рес в чималій мірі пов’язаний і з підвищенням напруги в різних сферах соціальної взаємодії, з гострою потребою різних громадських структур й 

Olena Aksonova. The organization of cadet’s independent work in competence-oriented education 
The article analyzes the possibility of cadet’s independent work on mathematics organization in competence-

oriented education taking into account the training of military specialists. The cadet’s independent activity con-
tributes to the solution of certain learning tasks in forming of future officers’s professional competence.  

The focus on self-employment is very important within the military university, because cadet is not just study-
ing, but carrying military service and sometimes is destructed from his classes. 

It is proposed the complex of methodical activities on organization of cadet’s independent work on mathe-
matics in the classroom (at lectures and practical classes) and outside of auditorium.  

We make slide lectures, which reflect training material as block diagrams all over the theme or whole disci-
pline. Main functions of these lectures are: stimulating of independent thinking, structural logic of specific theme 
targeted delivering, emphasizing the connection between theory and professional practice. It is advisable to pre-
pare the sufficient amount of didactic material with different degree of difficulty and with guidelines, which must 
help cadet to work on practical classes. The organization of cadet’s independent work outside of auditorium sug-
gests individual and differentiated approach. The kernel of the complex of methodical activities on organization 
of independent work is the cadet’s individual working program.  

The complex provides efficiency of cadet’s independent work and allows combine disparate activities on or-
ganization of independent work into a single model. Implementation of the model will promote cadet’s independ-
ent educational and cognitive activity, forming of professional and core competencies.  

Key  words :  independent work, complex approach, slide lecture, individual work program.     УДК 316.454.5 
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КОНФЛІКТИ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА ЯК УМОВА УСПІШНОЇ ІНТЕГРА-

ЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В СУСПІЛЬСТВО  
За умов трансформації українського суспільства проблема дослідження конфліктів стала особливо 

актуальною. Складна соціально-економічна та політична ситуація в Україні призводить до поширення 
проявів конфліктної поведінки серед молоді, в тому числі студентської. В роботі аналізуються причини 
виникнення конфліктів в молодіжному середовищі та розкриваються питання профілактики таких 
конфліктів, як умови успішної інтеграції молоді в суспільство. Також, визначаються пріоритетні пози-
ції, що регулюють конфліктні процеси серед студентської молоді і сприяють попередженню негатив-
них проявів конфлікту, а також окреслюються заходи, які сприяють зниженню потенціалу конфлікто-
генних факторів в молодіжному середовищі. 

Ключові  слова :  суспільство, студентська молодь, конфлікти, профілактика, інтеграція. 
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окремих людей в практичній допомозі по вирі-шенню конфліктів. Особливо вразливою, в цьому аспекті є молоде покоління, в нашому випадку – студентська молодь. Актуальність проблеми посилюється тим, що неврегульовані соціальні конфлікти мають де-структивну характеристику і викликають нега-тивні наслідки. Саме актуальність і недостатня розробленість проблеми профілактики конфліктів у молодіжному (в т.ч. студентському) середовищі, обумовили звернення автора до цієї проблеми. Дослідженню конфліктів, причин їх появи, місцю конфліктів в становленні та розвитку сус-пільства присвячено багато досліджень вчених різних напрямів: філософів, соціологів, психологів, юристів. Військова психологія також приділяє ве-лику увагу аналізу причин появи та шляхів подо-лання конфліктних ситуацій в лавах збройних сил. Аналіз соціальних конфліктів у роботах віт-чизняних та закордонних науковців, в основному має характер прикладних досліджень, на базі яких робляться спроби узагальнення проблеми і фор-мування концепцій. Головне тут усвідомлення конфлікту як соціального феномену, його раціо-налізація і надання цивілізованих, конструктив-них форм. Перед дослідниками пострадянського простору стоять завдання, як теоретичного так і практичного плану. Розроблені різні концепту-альні підходи щодо визначення соціальних конф-ліктів. Науковці працюють над теоретико-методологічними проблемами конфлікту та роз-робкою методик і технологій, що дозволять прак-тично застосувати конфліктологічну теорію. Най-важливішими напрямами досліджень є питання когнітивної теорії конфліктів і дослідження меха-нізмів соціальних конфліктів; дослідження конф-ліктів на макрорівні та питання соціології конфлі-кту; виявлення причин перетворення взаємодії на конфліктну та соціологічні питання співробіт-ництва і конфліктів. Над вирішенням означених проблем працюють такі вчені, як А. Т. Ішмуратов, О. Г. Здравомислов, С. Ф. Фролов, В. О. Друзь, О. М. Бандурка. Аналізу конфлікту з огляду існування трьох типів конфліктів присвячені роботи А. Я. Анцупо-ва, А. І. Шипілова. Вони розглядають «демокра-тію» як поле постійних конфліктів. Гришина Н. В. вважає, що атрибутивні ознаки конфлікту або інваріанти, обов’язково присутні в будь-якому конфлікті і працює над проблемами психології конфлікту. Важливою складовою вивчення проблеми є її соціально-педагогічний аспект. Питання конфлік-тної взаємодії в педагогічному процесі, методики діагностики стратегій розв’язання конфліктних 

ситуацій і подолання конфліктності серед педаго-гів розглядаються у роботах Т. Д. Кушнірук і М. М. Рибакової. Питання особистості, конфлікту і гармонії вивчають Є. А. Донченко і Т. М. Титарен-ко. У роботах Г. В. Ложкіна, Н. І. Пов’якель, Т. С. Сулімової, А. І. Тимохіної розкриваються пи-тання соціальної роботи, проблеми попереджен-ня, профілактики і конструктивного вирішення конфліктів. Значний внесок в розробку проблеми конфлі-ктів зробили також М. І. Пірен, О. М. Громова, С. М. Ємельянов, В. М. Кудрявцев, О. С. Кармін, Д. П. Зеркін, І. Є. Бекешкіна. Але аналіз їх праць не входить в завдання нашого дослідження. Сьогодні суспільство виявилось не підготов-леним до такої складної ситуації, коли суспільні проблеми виливаються у конфліктогенні ситуації, що іноді вирішуються з використанням зброї.  Орієнтація на «безконфліктний» розвиток сус-пільства, яка існувала за часів СРСР, робила проб-лематику конфліктів неперспективною. Це приз-вело не тільки до її фактичного виключення з об-ласті наукового дослідження, але й до того, що в суспільстві не сформувались механізми роботи з конфліктами. Не вистачає підготовлених спеціалі-стів, а некомпетентні зусилля по подоланню кон-фліктності лише ускладнюють ситуацію. Спроби копіювання досвіду зарубіжних конфліктологів, особливо в області соціальних проблем, звичайно, не розрахованого на універсальне пристосування в будь-яких соціокультурних умовах, виявляється малоуспішним [5]. Останніми роками погіршується криміноген-на ситуація в Україні, а молодіжна злочинність зростає. Конфлікти мають місце і в студентському середовищі. Молодь досить часто знаходиться в центрі конфліктів, є жертвою політичних, націо-нальних амбіцій. Сучасні конфліктологи спрямо-вують свої зусилля на прояснення сутності різно-манітних соціальних конфліктів та на виявлення факторів, що впливають на їх ескалацію. Вчені спрямовують свої зусилля на пошук адекватних соціальних технологій їх вирішення та врегулю-вання [3; 4; 9]. Мета дослідження полягає у аналізі причин виникнення конфліктів в молодіжному (сту-дентському) середовищі зумовлених реформами політичної та економічної сфер, а також змінами думок, установок, цінностей та окресленні факто-рів, що запобігають виникненню конфліктів з конфронтаційними стратегіями вирішення як умови успішної інтеграції молоді в суспільство. Завданням статті є визначення приорітетних позицій, що регулюють конфліктні процеси серед студентської молоді і сприяють попередженню 
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негативних проявів конфлікту, а також окреслен-ня заходів, які сприяють зниженню потенціалу конфліктогенних факторів в молодіжному середо-вищі. Молодіжний вік – це період найважливіших соціальних і демографічних подій в житті люди-ни, час формування соціальних і професійних орі-єнтирів, світогляду (в основі якого ціннісно-мотиваційна і нормативна структура), початок трудової діяльності і створення сім’ї. Важливим компонентом соціалізації та успішної інтеграції молоді в суспільство є її соціально-психологічна адаптація до суспільних змін [7, 32]. На сучасному етапі соціалізація особистості молодих людей, в т. ч. студентів проходить в екстремальних умовах, детермінованих кардинальними змінами політич-ної, економічної, соціальної, соціокультурної під-систем держави. Проблеми, з якими сьогодні сти-кається студентська молодь, – нестабільність і агресивні тенденції в суспільстві, соціально-правова незахищеність, практично повна відсут-ність досугової діяльності, втрата сім’єю функції традиційного ефективного інститута соціалізації, непотрібність у спеціалістах, можливість втрати роботи, незадовільність заробітною платою, від-сутність перспективи кар’єрного зростання. Можна сказати, що у мікросоціумі склалась двояка ситуація, пов’язана із змінами ціннісних орієнтацій молодого покоління. З одного боку, в молодіжному середовищі спостережується зрос-тання кількості правопорушень, рання наркоти-зація, непевність в безпеці, виникнення особистих проблем, конфліктів, психологічниїх стресів. З іншого боку, в молодіжному середовищі починає все більше зростати інтерес до особистісних цін-ностей, незалежності, самореалізації. Молодь пра-гне до соціально-економічного самоутвердження, матеріального забезпеченого здорового життя, кращої освіти як можливості, в майбутньому, одержати престижну професію і місце роботи для досягнення соціального успіху і матеріального благополуччя [12, 171]. На протязі 90-х рр. ХХ ст. склалася важка соці-ально-економічна та суспільно-політична ситуа-ція. Вона пов’язана з зубожінням широких верств населення, а також широким майновим розшару-ванням, економічною деградацією як України в цілому, так і окремих регіонів. За даними соціоло-гічних досліджень Українського інституту соці-альних досліджень, здійснених разом з Центром «Соціальний моніторинг» протягом 1998–1999 років на скрутне матеріальне становище молоді вказують відповіді більш як половини респонден-тів. Можна сказати, що молодь є однією з най-менш забезпечених категорій населення країни. 

Впродовж останніх років погіршилось становище безробітної молоді. В 1999 р. статус безробітного отримали 395,4 тис. осіб віком до 28 років. Порів-няно з 1994 р. їхня кількість збільшилась в 7 разів [5]. Серед конфліктогенних факторів соціально-економічної сфери можна відмітити: зниження рівня життя, зростання цін, безробіття, незадово-леність умовами праці та її оплатою. За останнє десятиліття посилюється конфліктогенність цих факторів. У соціально-політичній сфері, на думку молодих людей конфліктогенним потенціалом є такі фактори, як зниження рівня духовно-моральної культури, тероризм, зростання кримі-нальних явищ. Треба зауважити, що складна соці-ально-економічна та етнополітична ситуація в Україні призводить до поширення проявів неадек-ватної поведінки, правопорушень, а також злочи-нів серед молоді, в тому числі студентської молоді. Життєві, медичні, виробничі, освітні, сімейні проблеми викликають конфлікти, які частіше всього пов’язані з порушенням конституційних прав молодих громадян. Права порушуються при прийомі на роботу, отриманні житла, просуненні по службових сходинках. Порушення правових норм призводять до виникнення конфліктів в молодіжному соціумі, а що найнебезпечніше, кон-фліктів з конфронтаційними стратегіями вирі-шення. За даними соціологічного дослідження, про-веденим Українським інститутом соціальних дос-ліджень, стан здоров’я молоді викликає збентеже-ність. За даними 1999 р. в Україні 74% населення віком 10–22 років хворіли [5]. Погіршується здо-ров’я підлітків і молоді. Тривогу викликає висо-кий рівень захворюваності на соціально значимі хвороби: венеричні, злоякісні новоутворення, ал-коголізм, наркоманія. Залишається високою смертність молоді, як за рахунок несчасних ви-падків, так і через самогубство. Значних змін в останні роки набуває система освіти: впроваджуються новітні технології, зрос-тає мережа навчально-виховних закладів. Але значна кількість дітей та підлітків неохоплена загальним шкільним навчанням (приблизно 30 тис. дітей не відвідує школу). Великими темпа-ми розширюється мережа вищих навчальних за-кладів; та це не впливає на загальну доступність вищої освіти. Зростає кількість студентської мо-лоді, яка змушена оплачувати своє навчання, ціни на яке зростають, хоча якість навчання залишає бажати кращого. В середньому 90% загального обсягу витрат на молодіжну політику, припадає на освіту, але цього занадто мало для утримання закладів і установ освіти. 
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Процес трансформації українського суспільст-ва супроводжується посиленням факторів, що про-вокують соціальну напруженість [10; 11]. Отже, основними причинами, що зумовлюють сьогодні напруженість молоді взагалі, і студентської молоді зокрема, є політична та соціально-економічна кри-за, втрата позитивного виховного впливу сім’ї і учбових закладів, недодержання гарантованих конституційних прав, руйнування дитячих та мо-лодіжних організацій старого зразка з невисоким залученням до такого роду структур нового фор-мату, неможливість реалізуватися в суспільно-корисній діяльності. Також довготривалі соціальні конфлікти, в які втягується молодь викликають почуття соціальної безперспективності, не можли-вість успішно інтегруватись в суспільство, що пос-тійно змінює свої орієнтири. В деякій мірі обмеже-ність культурного рівня, нетерпимість, «культ гро-шей», також спричиняють конфлікти. Трансформація суспільного життя призвела до змін ціннісного світу молоді. І тут на перший план виходять пошуки таких виховних моделей, які б на перший план виносили питання ціннісно-го ставлення до людини. Глобальні проблеми сьо-годення перебувають у площині «людина-людина», а це ставить питання удосконалення людини і виховання у соціумі на основі гуманізму, як першочергового. При вивченні молодіжного світогляду, можна зробити висновок, що молодь не має достатнього досвіду для вирішення деяких етичних задач і тут треба зауважити: якщо не сформована і незафік-сована стратегією життя система цінностей ще в молодому віці, то при загальній соціально-психологічній кризі покоління, людина може себе «загубити». Важливу роль у становленні ціннісної сфери молоді відіграють елементи соціальної ін-формації (кіно, театр, література, тощо) [8]. Вони впливають на розвиток не лише естетичних, а й етичних уявлень молодої людини. Юнаки і дівча-ти схильні копіювати вчинки і риси «моделі-орієнтації». Таким чином вони здобувають досвід можливих варіантів розв’язання життєвих проб-лем і знають до чого призводять моделі вирішен-ня цілком імовірних конфліктів. Дуже важливо саме на сучасному етапі стиму-лювати у молоді спесифічну рису менталітету українського народу – терпимість. Звичайно, у повсякденному житті важко дотримуватись кано-нів соціальної толерантності, але саме вона забез-печує побудову гармонійних загальнолюдських стосунків і дозволяє зберегти принципи гуманіз-му в суспільних відносинах. Освіта виступає вирі-шальною там де мова іде про його людську свідо-мість, ціннісні орієнтації, мораль і поведінку. 

Підростаюче покоління потрібно наділити розумінням цінності не насильства, толерантнос-ті, поваги до прав та свобод. А для цього потрібні специфічні методи стимулювання соціального терпіння, особливо в молодіжному середовищі. Займатися формуванням толерантних якостей потрібно через ознайомлення молоді з мовою, історією, культурою, побутом різних народів, що дає на практиці змогу утверджувати принципи безконфліктного взаєморозуміння та співробіт-ництво. Тому саме навчальним закладам нале-жить провідна роль в перешкоді поширення серед молоді таких небажаних явищ як деструктивні конфлікти. Педагогіка толерантності грунтується на терплячому і поважливому ставленні до пере-конань інших людей є засобом розв’язання проб-лем особистості [1, 90]. Потреба людини у захи-щенності і комфортності – одна із найважливіших умов її розвитку. Щоб сформувати гуманістично ціннісні орієнтації, потрібно починати з вихован-ня таких моральних якостей, як чуйність, людя-ність, доброта, милосердя. Ці якості, доречі, допо-магають уникати конфліктів і є умовою успішної інтеграції в суспільство. У Декларації про загальні засади державної молодіжної політики зафіксовані головні принци-пи, завдання, напрями та механізми реалізації державної молодіжної політики [2]. Згідно з доку-ментом основними положеннями державної мо-лодіжної політики є: доступність освіти; соціаль-но-правова допомога; трудова зайнятість; мате-ріальна незалежність; поліпшення умов життя; охорона здоров’я; сприяння ініціативі і активнос-ті у всіх сферах. Ми вважаємо, що треба більш ак-тивно переходити до їх реалізації. Політика у всіх сферах життєдіяльності повинна своєчасно реагу-вати на сучасність. Сьогодні потрібно акцентувати увагу на пра-вових гарантіях і легітимних каналах врегулю-вання конфліктних процесів. Соціально-правовий захист молоді повинен зайняти приоритетну по-зицію в числі механізмів, що регулюють конф-ліктні процеси серед молоді. На жаль, на сучасно-му рівні продовжують домінувати адміністратив-ні засоби, як засоби управлінських технологій. Такі методи, як звільнення, переводи на іншу ро-боту, адмінсанкції, які використовують роботода-вці по відношенню до працюючої молоді, не спри-яють поліпшенню ситуації. Попередити негативні прояви конфлікту в молодіжному середовищі, у т. ч. студентському, на наш погляд, можна лише на основі реалізації соціа-льних і правових норм і технологій. Це стосується проведення комплексної державної молодіжної політики, яка повинна здійснюватись через  
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взаємопов’язані цільові програми – учбову, трудо-ву, сімейну, досугову, громадянську соціалізації. Також важливо враховувати вплив на проце-си соціального розвитку молоді, духовних ціннос-тей як добро, гуманність, емпатія, справедливість, толерантність, а також норм повсякденного і ді-лового етикету та правил спілкування. Загальне засвоєння цих норм, ціннісних орієнтацій дозво-лило б молоді активніше брати участь у врегулю-ванні можливих конфліктів та успішно інтегрува-тись в суспільство. На нашу думку, для зниження потенціалу конфліктогенних факторів в студентському сере-довищі можна виділити наступні заходи: створи-ти діючі центри і служби для молоді по наданню соціально-правових, медико-психологічних та сімейно-педагогічних консультацій, у т. ч. при закладах вищої освіти; посилити статево-сімейне виховання молоді для подолання сімейних криз 

перших років і розлучень; вирішення проблеми бідності молоді і працевлаштування; розвивати сферу освіти, як засоба конкурентоспроможності на ринку праці; забезпечення молодих сімей жит-лом; підтримувати молодіжні організації і рухи. Реалізація вказаних та інших державних захо-дів, як вважається, сприятиме зниженню соціаль-ної конфліктності серед молоді, посилить твор-чий потенціал та допоможе молодому поколінню успішно і легко інтегруватись в суспільство. Особливо треба зазначити високий потенціал конфліктології як предмету і необхідність обов’я-зкового включення в навчальні плани закладів освіти на всіх рівнях курсу (спецкурсу) «Основи конфліктології», який би допоміг в теоретичному і практичному плані оволодіти знаннями по вирі-шенню конфліктних ситуацій в суспільній, учбо-вій діяльності, роботі, сімейному житті та інших сферах конфліктної взаємодії. 
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Геннадий Андрейченко, Игорь Бугаевский. Конфликты и их профилактика как условие ус-

пешной интеграции студенческой молодежи в общество 
В условиях трансформации украинского общества проблема исследования конфликтов стала осо-

бенно актуальной. Сложная социально-экономическая и политическая ситуация в Украине приводит к 
распространению проявлений конфліктного поведения среди молодежи, в том числе студенческой. В 
работе анализируются причины возникновения конфликтов в молодежной среде и раскрываются во-
просы профилактики таких конфликтов, как условия успешной интеграции молодежи в общество. Так-
же, определяются приоритетные позиции, регулирующие конфликтные процессы среди студенческой 
молодежи и способствующие предупреждению негативных проявлений конфликта, а также определя-
ются меры, которые способствуют снижению потенциала конфликтогенных факторов в молодежной 
среде. 

Ключевые  слова :  общество, студенты, конфликты, профилактика, интеграция. 
 
Hennadii Andriychenko, Ihor Bugaevsky. Conflicts and their prevention as a condition for the suc-

cessful integration of student youth into society 
World history, including the military history from ancient times to the present has shown that conflicts are 

inevitable, have always existed and will exist, they are an integral part of social life. The problems of the emer-
gence and effective resolution of conflicts are of great interest not only professional psychologists but also politi-
cians, military leaders, enterprises and institutions, educators, social workers, in short, all those who in their prac-
tical activities are related to the problems of human society. Unfortunately, this interest is to a large extent con-
nected with increasing tensions in various spheres of social interaction, with the acute need of various social 
structures and individuals in practical conflict resolution. Particularly vulnerable, in this aspect there is a young 
generation, in our case – student youth. 

In the context of the transformation of Ukrainian society, the problem of conflict research has become par-
ticularly relevant. The complicated socio-economic and political situation in Ukraine leads to the spread of mani-
festations of conflict behavior among young people, including students. The paper analyzes the causes of conflicts 
in the youth environment and reveals the issues of preventing such conflicts as a condition for the successful inte-
gration of young people into society. Also, the priority positions that regulate the conflict processes among the 
student youth and contribute to the prevention of negative manifestations of conflict are determined, as well as 
measures that reduce the potential of conflict-related factors in the youth environment. 

Key  words :  society, student youth, conflicts, prevention, integration.  
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Formulation of the problem. The need to form amicable relationships between the teachers and stu-dents in the educational environment is extremely important, because the ideas of democratizing rela-tions with students are often only declared, but not incorporated into mass pedagogical practice. In the modern education system, there is a tendency to the development of subject-subject relations in the edu-cational environment, but it rarely takes into account the fact that the formation of subjectivity occurs through self-development. People around are able to create the conditions for this or prevent it by replac-ing self-development with development management. The effectiveness of the educational process depends on the format of the relationship between teachers and students. Analysis of topical studies of such scientists as A. A. Bodalev, V. A. Kan-Kalik, V. N. Myasishchev, A. V. Petrovsky, K. Rogers, and others discovered a search by psychologists and educators for methods that are more effective and techniques of interper-sonal communication with the purpose of its im-provement. However, it should be noted that the pedagogical and psychological literature does not 

fully disclose the conditions for the formation of amica-ble relationships between the teachers and students. Analysis of the situations of relations between teachers and students in the educational process of the school allowed us to formulate and justify the pedagogical conditions that contribute to their emergence. The purpose of the article is to highlight the tech-nologies of the formation of amicable relationships between teachers and students, which contribute to the effectiveness of the educational process. Theoreti-cal research methods (analysis of philosophical, psy-chological, educational and scientific-methodical lit-erature). The presentation of the main material. The need for amicable relationships is a characteristic of a per-son from an early age and it manifests itself in the choice of individual adults by children whom they can trust. Since teachers are in the circle of adults with whom students have to communicate more often, the teacher has the greatest influence on the formation of children's social skills. Friendly communication is one of the conditions for the development of personality and the identifica-tion of an adequate attitude to the outside world.  
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TECHNOLOGIES OF INTERACTION BETWEEN TEACHERS  
AND STUDENTS IN THE CONTEXT OF THE FORMATION  

OF AMICABLE RELATIONSHIPS 
 

The article presents a number of psycho educational conditions to encourage teachers and pupils to create 
amicable relationships. The author concretizes pedagogical styles of communication in the context of a positive 
type of teachers and students’ dialogical collaboration.  

The author uses the theoretical research techniques to analyze psycho pedagogical literature, which allows 
distinguish the most important communication styles that can help to encourage children to take initiative and to 
overcome feelings of distrust in regard to the teacher. The emotional state of the student plays the important role 
in the process of learning. If they feel a psychological comfort during interaction with the teacher, it allows ex-
press them in training more actively and creatively. The teacher can achieve this result can only when he shows 
tact and patience in dealing with students, listens to their opinion and does not impose their own. 

Only the ability to listen to the interlocutor, to perceive his thoughts without judgment can help to create 
relationships that contribute to a fruitful cooperation.The conditions of development of ability to carry on a dia-
logue or to soliloquize are highlighted in the following article. Special attention is paid to the trust method as long 
as in pedagogy this concept is quite similar to benevolence, which is one of the most important factors in the de-
velopment and education of socially adapted personality that is capable of cultural development. A significant 
role is given to the use of pedagogic manipulation, the aim of which is not to develop student’s individuality man-
agement, but, on the contrary, it contributes to self-development. 

Tolerance, sense of humor, humanity, correctness of the statements contributes to the encouraging teachers 
and pupils to create amicable relationships.  

Keywords :  amicable relationships, psycho educational conditions, trust, dialogue, teaching manipulation, 
joint activity, communication styles. 
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It manifests itself in the subject – the subject of in-forming about their thoughts, feelings and experi-ences. Therefore, one of the tasks of the teacher is the implementation of a democratic style of communica-tion, during which the teacher gives the students con-fidence in a positive direction that will meet the ethi-cal standards of society and, thus, the correct forma-tion of personality [5, 54]. Analyzing the results of research by psycholo-gists, we can see how students' attitudes toward their teachers change with age, and also have the opportu-nity to note a general tendency to increase student alienation from teachers. All of the above factors are proof of how topical the problem is the formation of friendly relations between students and teachers. If the hostile attitude towards others becomes a charac-ter trait, then it becomes an obstacle to the further development of the personality.  Therefore, the formation of a friendly attitude towards others is a pressing issue for several reasons. First of all, the educational space is an environment where the formation of both goodwill and hostility towards other people. Secondly, the issues of the for-mation of amicable relationships is extremely impor-tant because of its connection with the problem of students' personal development, since goodwill is one of the important personality traits through which the system “I and the Other” is actualized. When forming a benevolent attitude of pupils to teachers, it is necessary to take into account the pecu-liarities of character traits of students, since social and psychological personality traits are formed on the basis of a deterministic scenario of education, formed under the influence of social factors and means of pedagogical influence. This is due to the fact that students of different social and psychological types of personality treat other people differently, to themselves, their capabilities, to the manifestation of volitional efforts, to the collective, to activities and, especially, to criticism. In order to talk about the teacher’s application of a democratic style of communication, it is necessary to dwell on the characteristics of other styles and analyze them. V. A. Kan-Kalik identified the most common styles of pedagogical communication [2]. One of the most effective, he considered communica-tion, which is based on the capture of joint creative activity. The basis of this style is the teacher’s know-ingly positive attitude towards students, his passion for his work, which is passed on to students and en-courages them to creative search. Next in perform-ance he considered a style of pedagogical communica-tion based on friendly attitude. This style of commu-nication A. Kan-Kalik considered as a preparatory stage in the transition to communication based on the seizure of a joint creative business, because a friendly 

attitude allows you to create a positive attitude for fur-ther interaction. At the same time, the teacher needs to be very careful when forming amicable relationships with students so that they do not turn from amicable business relations to “crony relations” [2, 98]. The most common style of communication be-tween a teacher and students is distance communica-tion. Such a style drastically reduces or even limits the creative level of interaction between the teacher and the students, then that this style of communica-tion is close to authoritarian through the distance in the relationship, which the teacher uses as a limiter. Such a style of communication is a prerequisite of communication – intimidation, which arises because of the conditions the teacher’s unwillingness or in-ability to interest students in joint creative activities that would lead to productive interaction. In the process of the subject – the subject inter-action of the teacher and the student, the mutual in-fluence of the participants of this process is carried out. One of the indicators of a teacher’s positive atti-tude towards students and vice versa is the identifica-tion of humanity, humanity, and therefore, goodwill towards the interlocutor [6]. In the process of cognitive activity, the emotional state of the student plays an important role. If he ex-periences psychological comfort when interacting with a teacher, then this allows him to be more active and creative in his studies. A teacher can achieve such a result only when he shows tact and endurance in communicating with students, listens to their opinion, and does not impose his own. Speaking about the pedagogical techonoligies of the formation of amicable relatioships between the teacher and the students, it is necessary to pay atten-tion to the development of perceptual abilities and skills, certain features of thinking associated with the person’s ability to see problems: the development of verbal and non-verbal means of interaction, the for-mation of social attitudes that determine human be-havior as a subject of interaction; development of communication skills. The formation of amicable relatioshipsbecomes possible under the condition of "free behavior" [1, 149], that is, bold use of the initiative in joint activi-ties. Usually, children are fairly free to take the initia-tive in interpersonal relationships with their peers, but in order for such a model of behavior to be key in a relationship with a teacher, he, the teacher, must first of all help the students overcome the obstacle of mistrust, necessarily arise in children when commu-nicating with adults. To achieve this goal, the teacher must be friendly to his students, both externally and internally. If the teacher does not understand that the inter-ests of students in the classroom and his interests do 
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not coincide, then his behavior has a tinge of ill will that children feel very clearly when they communicate with him. It is this that becomes one of the most diffi-cult obstacles in the further joint work and makes the activity of the class only formal, which as a result does not at all bring pleasure from work to either the teacher or the students. That is why at the beginning of work with stu-dents, the teacher needs to pay special attention to the preparatory period of the process of communicating with children, when the “free behavior” of students can be viewed from a negative angle. P. N. Yershov notes that teachers very often do not want to wait out the relaxed attitude of children and therefore in communi-cating with them they show authoritarianism, which in itself is only a defensive reaction to its unpreparedness for the goodwill of students towards teachers. Thus, we can identify several communication techniques that can help the formation of amicable relationships at the stage of the teacher's acquaintance with the students. To achieve a positive attitude, first of all, attention should be paid to addressing pupils by name, since this will allow children to feel the desire of the teacher to cooperate with them in the future. The use of a benevolent intonation and a medium level of voice also sets students on the desire to listen to the teacher and further joint activities with him. Finally, the teacher’s ability to control his desire to take away his own initiative from students to accelerate the learning process also has a positive background in communicating with students, because they feel free to make choices without pressure and attitudes, which, in turn, allows development of unlimited confi-dence in the teacher. The next condition for the formation of amicable relationships between the teacher and the students is to enrich the cognitive aspect of the interaction be-tween the teacher and the students during the learn-ing process. To fulfill this condition, the teacher must teach the students to engage in dialogue, does not turn into an argument, and build a monologue that does not turn into inappropriate statements. The teacher needs to clarify to the students that the dialogue differs from the dispute in that its condition is the understanding of the opponent, and not the proof of his thought. Dialogue arises only under the condition of joint interaction the ability of participants to listen to each other. During the learning process, the teacher first of all needs to demonstrate by his example the ability to conduct a dialogue: not to interrupt the student, to give him an opportunity to speak, thereby expressing his desire to listen. In order for students to have a pro-ductive dialogue or monologue, it is necessary to de-velop their communication habits. This refers to the ability to clearly and briefly express your thoughts, as well as to listen to the speaker, since it is in this way 

that productive interpersonal relations are formed, which are the basis of friendly relations. The formation of amicable relationships between the teacher and students is possible, provided that the student is pedagogically expedient to include in the process of forming relationships through a rational combination of traditional and innovative methods of education. The method of trust is one of the methods of education, stimulates students to certain activities and behaviors because of the desire to be important to the people around them and to improve their status. A. S. Makarenko applied the method of trust in his work with children. He came to the conclusion that the stu-dent himself is the main educational force if he is put in an active position when words coincide with deeds, when he feels real, and not formally responsible for what happens due to his actions [3]. Considering the heritage of the great teacher, the modern teacher only needs to be guided by the estab-lishment of trust, that is, create conditions for trust to become the basis of the pedagogical method. The method of trust is a situation or activity of students, which is organized by the teacher, which is perceived as the teacher’s trust in the students, which, in turn, generates positive emotions and high activity. Trust creates the conditions when participants in the learn-ing process can maintain their creative position and uncover cognitive interests without coercion, based on trust, expand the boundaries of freedom and, at the same time, the responsibility of both teachers and stu-dents. In the process of forming amicable relationships between the teacher and student, the teacher should not be limited only by the method of trust. M. Montes-sori believed that the best indicator of pedagogical skills is raising a child in such a way that he did not notice this, using manipulation [4]. Manipulation is a hidden influence or control with a specific purpose, which differs from other methods of education in that it affects the consciousness or behavior of the student under the obligatory condition of hidden control. In addition, manipulation is not only an influence, but also an interaction, which is possible only when the one to whom it is aimed, gives in to the cunningness of the manipulator and is included in it. The use of ma-nipulation helps the teacher to influence the educa-tional process unnoticed. Provided that pupils feel like personalities and the teacher achieves the goal, then manipulation can be considered a constructive peda-gogical tool that helps create conditions for the forma-tion of friendly relations between participants in the educational process. Conclusions. The development of a benevolent atti-tude of pupils to teachers is possible if there are certain psychological and pedagogical conditions (development of a student’s personal qualities that contribute to the 
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АННА БУБЛИК Технології взаємодії між учительським і учнівським колективами у контексті формування доброзичливих взаємин formation of a benevolent attitude towards a teacher, taking into account the personal characteristics of stu-dents) and pedagogical conditions (educational envi-ronment of a school in which a student masters skills and abilities to interact with different teachers, the im-plementation of the content of the program of formation of a benevolent attitude of the student to the teacher). The formation of amicablerelationshipswith oth-ers becomes most relevant in a critical adolescence. The greatest number of personal and communication problems are students who go through a positive phase of adolescent crisis, which is accompanied by the presence of negative communication with teach-ers, whose authority drops sharply, because during this period, students actively manifest the features of their character.The nature of the relationships that 

develop between participants in the learning process, is very important condition for their productive inter-action. Because the relationship between the teachers and students are quite diverse, they are cognitive, emotional and behavioral component.  The formation of amicable relationships between teachers and students contribute to such features of a teacher as a sense of humor, a correctness in state-ments, tolerance, humanity, restraint, poise. The friendly attitude of the teacher towards the students is not only the perception and evaluation of the posi-tive qualities of students, but also the implicit percep-tion of his personality, such as it is. This is possible with the application of a positive dialogical type of interaction and cooperation between participants of the educational process. 
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Анна Бублик. Технологии взаимодействия между учительским и ученическим коллективами 
в контексте формирования доброжелательных взаимоотношений  

В статье описываются технологии формирования дружеских отношений между учителями и уче-
никами. Автор статьи рассматривает стили педагогического общения, в контексте позитивного диа-
логического типа сотрудничества учителя с учениками. Освещаются условия развития умения вести 
диалог или монолог. Значительное внимание уделяется методу доверия, поскольку в педагогике это 
понятие подобно доброжелательности, которая является одним из важнейших факторов развития и 
воспитания социально-адаптированной личности, способной к культурному развитию. Существенная 
роль отводится применению педагогической манипуляции, цель которой не управление развитием ин-
дивидуальности ученика, а, наоборот, способствует ее саморазвитию. 

Ключевые  слова :  доброжелательные взаимоотношения, психолого-педагогические условия, дове-
рие, диалог, педагогическая манипуляция, совместная деятельность, стили общения. 
 

Анна Бублик. Технології взаємодії між учительським і учнівським колективами у контектсті 
формування доброзичливих взаємин 

У статті описано технології формування доброзичливих взаємин між учителями і учнями. Автор 
статті розглядає стилі педагогічного спілкування, у контексті позитивного діалогічного типу співпра-
ці учителя з учнями. Висвітлюються умови розвитку вміння вести діалог або монолог. Значна увага 
приділяється методу довіри, оскільки в педагогіці це поняття подібно до доброзичливості, яка є одним з 
найважливіших факторів розвитку та виховання соціально-адаптованої особистості, здатної до куль-
турного розвитку. Суттєву роль відводиться здійсненню педагогічної маніпуляції, мета якої не керівни-
цтво розвитком індивідуальності учня, а навпаки, сприяння її саморозвитку. 

Ключові  слова :  доброзичливі взаємини, псиїхолого-педагогічні умови, довіра, діалог, педагогічна 
маніпуляція, сумісна діяльність, стилі спілкування. 
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АЛГОРИТМ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ 
 ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ  

ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  
В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Проблема ціннісних орієнтацій є однією з пріоритетних у сучасній науці, особливо в умовах кардина-

льних змін, що відбуваються в нашій країні. У статті аналізуються ціннісні орієнтири сучасної молоді, 
наводяться приклади соціологічних опитувань молоді, окреслені етапи формування ціннісних орієнта-
цій. Подаються наукові роздуми щодо понять «модель» та «моделювання», теоретично обґрунтовано 
структурно-функціональну модель формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в освітньому 
просторі вищого навчального закладу, що відображає взаємодію його компонентів, принципів, форм, 
методів, засобів і функцій освітньої діяльності. Доведено, що модель дозволяє побачити наочно компо-
ненти системи, подати їх цілісно, в розвитку, упорядкувати та зіставити концептуальні підходи для 
аналізу змісту ціннісних орієнтацій як соціальної проблеми, створення відповідних психолого-
педагогічних умов в освітньому просторі університету з метою формування ціннісних орієнтацій сту-
дентської молоді. 

Ключові  слова :  ціннісні орієнтації, модель, моделювання, педагогічне моделювання, структурно-
функціональна модель, компоненти, принципи, методи, засоби, критерії ціннісних орієнтацій. Сучасний реальний стан розвитку українсь-кого суспільства відображається тією чи іншою мірою на нових установках і ціннісних орієнтаціях найпрогресивнішої частини населення – молодо-го покоління. Становлення української державно-сті, інтеграція в європейське співтовариство, створення і реалізація національної ідеї, побудова громадянського суспільства передбачає орієнта-цію на пріоритети духовності та моралі, перетво-рення усталених моральних ідеалів і принципів, пошук нових ціннісних орієнтирів студентської молоді. Метою освіти є постійне творче оновлен-ня, розвиток і вдосконалення кожної особи впро-довж усього життя. Освіта, включаючи людину в простір визнаних у суспільстві цінностей, форму-ючи універсальні моделі поведінки і ціннісні уста-новки, сприяє засвоєнню значущих загальнолюд-ських цінностей [8, 53–54]. З огляду на це, як ніколи, зростає роль спе-ціально організованого педагогічного процесу в закладі вищої освіти, спрямованого на формуван-ня особистості молодої людини – майбутнього професіонала, громадянина-патріота своєї країни, який за своїм ціннісним ставленням, громадянсь-

кими позиціями спрямує свої знання, компетенції та діяльність на розквіт держави. Саме тому процес формування ціннісних оріє-нтацій студентської молоді є одним із головних завдань вищих навчальних закладів. Освітнє сере-довище вищого навчального закладу має бути цілеспрямованою цілісною педагогічно організо-ваною системою умов, що забезпечують викорис-тання традиційних освітніх технологій та реаль-ної виховної практики, ціннісної педагогічної вза-ємодії учасників навчального процесу, завдяки якій вони зможуть усвідомити їх сутність, визна-чити значущість для індивідуальної життєдіяль-ності, зіставити з власними ціннісними уподобан-нями, навчитися оцінювати явища з цієї точки зору та реалізовувати їх у власній діяльності. Роз-робка теоретичної моделі формування ціннісних орієнтацій особистості студента є не лише науко-вою проблемою, а й засобом визначення ефектив-ності створених педагогічних умов для формуван-ня ціннісних орієнтацій. Метою статті є розробка алгоритму теоретич-ної моделі формування ціннісних орієнтацій студе-нтської молоді в освітньому просторі університету 
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ВАЛЕРІЙ БУДАК, РАЇСА ВДОВИЧЕНКО · Алгоритм системного підходу до побудови моделі  формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в освітньому просторі університету в сучасних умовах, чиї цінності багато в чому є відображенням цінностей суспільства. Проблема формування у студентів ціннісних орієнтацій постійно перебуває в полі фахових ін-тересів науковців і досліджується ними з різних позицій. Теоретичну основу дослідження цінніс-них орієнтацій особистості представлено в робо-тах Б. Ананьєва, С. Анісімова, Г. Балла, І. Беха, Б. Братуся, Є. Бондаревської, А. Брушлинського, Л. Виготського, Г. Гребенькова, О. Донцова, Е. Зеєра, В. Зінченка, Є. Климова, І. Кона, Д. Леонтьєва, О. Леонтьєва, А. Маркової, В. М’ясищева, А. Петровського, С. Рубінштейна, Н. Ткачової та ін. Важливими для нашого дослі-дження є погляди учених Г. Атанова, Т. Бахтєєвої, І. Беха, О. Волосовця, В. Казакової, В. Кудіної, В. Лісового, С. Максименко, В. Москаленко, Л. Пуховської, Є. Спіцина, Т. Хатчінсон та інших щодо розробки моделі формування ціннісних оріє-нтацій студентської молоді. Сучасна студентська молодь суттєво відрізня-ється від студентства ХХ ст. перш за все тим, що перебуває в нових соціально-економічних, істори-ко-культурних, національно-етнічних, демографіч-них умовах формування ціннісних орієнтацій сту-дентської молоді, коли розвиненість демократії, нове інформаційне суспільство вносить корективи в їх ціннісні орієнтації, студенти прагнуть до на-вчання в умовах європейського напряму розвитку вищої освіти. Студентство як особлива соціальна й суспіль-на група характеризується невизначеністю соціа-льного статусу, залежністю від багатьох внутріш-ніх і зовнішніх впливів, прагненням до макси-мальної самореалізації, особливим характером різних сфер життєдіяльності (С. Іконникова, В. Лисовський, В. Павловський, Б. Рубін, О. Рудакова, С. Савченко, Ю. Семашко). Саме в цей період відбуваються зміни системи ціннісних орі-єнтацій, що потребують цілеспрямованої органі-зації процесу формування ціннісних орієнтирів. Ціннісні орієнтації студентської молоді є склад-ним особистісним утворенням, що враховує три взаємопов’язані компоненти: матеріально-економічні, духовно-гуманітарні, раціональні. Цінності виконують регулюючу функцію в життє-діяльності особистості, мають самостійний сенс, утворюють цілий пласт у культурній спадщині суспільства, визначають особливості світогляду людини, виступають основою для формування ціннісних орієнтацій особистості.  Варто відмітити, що ціннісні орієнтації визна-чають: 1) загальну спрямованість інтересів і праг-нень особистості; 2) ієрархію індивідуальних впо-добань і зразків; 3) цільові і мотиваційні програ-

ми; 4) рівень вподобань; 5) уявлення про дійсне і механізми селекції за критеріями значущості; 6) міру готовності й рішучості до реалізації влас-ного «проекту життя» [18, 227]. На думку І. Беха, особистісні цінності є унор-мованими утвореннями, як певні приписи, що визначають необхідну чи бажану поведінку. У ви-хованні особистості мірилом унормованості пове-дінки є її відповідність соціальним нормам, тобто вимогам суспільства, в якому вона живе. Цивілізо-ване суспільство завжди гармонійно поєднує зага-льнолюдські й національні моральні норми – цін-ності, які має свідомо привласнити людина [1, 17]. Таким чином, особистісні цінності, що сформовані в процесі виховного впливу та самовиховання, становлять внутрішній стрижень особистості, спираючись на який, молода людина будує власну життєдіяльність.  «Молодь проявляє досить низьку здатність до суспільної самоорганізації, а потенціал соціаль-ної активності в суспільстві порівняно невеликий. Потрібно відмітити, що за період посткомуністич-ної трансформації частина української молоді прийняла головні демократичні цінності. Але ні-коли вона не розглядала їх як реальний інстру-мент вирішення суспільних потреб» [9].  Збагаченість та розвиненість загальної цінні-сної системи є певним індикатором як міри участі особистості у громадському житті суспільства, так і пріоритетності вибору того чи іншого виду та сфери життєдіяльності.  Наявність сформованої системи ціннісних оріє-нтацій забезпечує гармонію внутрішнього світу особистості, сприяє систематизації її знань, норм, стереотипів поведінки та самоствердженню особи-стості, реалізації соціальних очікувань [4, 12–14]. Все це визначає особливості структури роз-витку ціннісних орієнтацій сучасного студента. На особливу увагу заслуговує аналіз деяких докумен-тів, що містять результати соціологічних дослід-жень серед молоді України. Так, звернемося до відомих усім науковцям звітів: «Національно-патріотичне виховання – державний пріоритет національної безпеки»: Щорічна доповідь Прези-денту України, Верховній Раді України про стано-вище молоді в Україні (за підсумками 2014 року) [8]; «Ціннісні орієнтації сучасної української  молоді»: Щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2015 року) [19]; «Цінності української молоді»: Результати репрезентатив-ного соціологічного дослідження становища мо-лоді, проведеного у 2016 році [20]; «Українське покоління Z: цінності та орієнтири»: Результати загальнонаціонального опитування, що здійснене 
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ВАЛЕРІЙ БУДАК, РАЇСА ВДОВИЧЕНКО · Алгоритм системного підходу до побудови моделі  формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в освітньому просторі університету за підтримки Фонду ім. Фрідріха Еберта (2017 рік) [17].  Так, у звіті Президенту України за 2014 рік науковцями виокремлено поняття «національних цінностей», до яких віднесено наступні складові: володіння українською мовою, бажання й потреба в накопиченні, збереженні та передачі родинних і національних звичаїв, традицій, обрядів; дбайли-ве ставлення до національних багатств, до рідної природи; сприяння розвиткові духовного життя українського народу; шанобливе ставлення до національних та державних символів; почуття дбайливого господаря своєї землі [8, 99]. Звернімо увагу на відповіді молодих людей (69%), які вважають, що держава повинна впрова-джувати хоча б один тип з нижчеперерахованих заходів, спрямованих на виховання національно-патріотичної свідомості дітей та молоді: 
– виховувати почуття патріотизму з дитячо-го садка;  
– створювати національно-патріотичні гур-тки, організації, клуби;  
– створювати та демонструвати більшу кількість національно-патріотичних філь-мів, розповсюджувати художню літерату-ру національно-патріотичної тематики;  
– сприяти появі більшої кількості тем націо-нально-патріотичної спрямованості у ЗМІ;  
– фінансувати заходи національно-пат-ріотичної спрямованості; розвивати моло-діжні громадські організації патріотично-го спрямування [8, 109–110]. Аналіз ціннісних орієнтацій за 2016 рік пока-зує, що для більшості молоді сьогодні насамперед є найважливішим здоров’я (55,8%), матеріальний добробут (53,8%) та досягнення поставленої мети (44,3%). У другу чергу молодь найважливішим вважає для себе мир та спокій на українській зем-лі (39,9%), досягнення соціального статусу/кар’єри (37,9%), наявність хороших і вірних дру-зів (35,2%), народження та виховання дітей (34,3%), пошук коханої людини та створення сім’ї (32,3%). У третю чергу – отримання задоволень від життя (28,2%), пошук роботи за фахом (20,4%) та будь-якої роботи (19,3%), власне самовдоско-налення (20%), здобуття вищої освіти (15,9%) [20, 7]. Оцінюючи свої цінності у найближчі три ро-ки, молодь віддає перевагу майже тим самим жит-тєвим цінностям, однак народження та виховання дітей стає домінантною цінністю. Окрім цього, молодь вважає найважливішим для себе у най-ближчі три роки підвищити кваліфікацію / отри-мати перекваліфікацію, приділити увагу релігій-ному або духовного розвитку, громадській актив-ності, захисту національних інтересів України, а 

також зробити щось значуще для свого народу, волі та єдності українського суспільства, майбут-нього країни [20, 8]. Слід зауважити, що знайомство зі щорічними звітами та результатами соціологічних опитувань озброює науковця знаннями щодо сутності  сучасної системи ціннісних орієнтацій молоді, що необхідно враховувати у подальших наукових розробках. Характерною рисою сучасного навчання сту-дентів у вищих навчальних закладах є те, що освітній простір університету передбачає ство-рення відповідних умов для формування вищого, особистісного рівня системи ціннісних орієнтацій. У цей період проходить етап оптимального прий-няття чи неприйняття цінностей. В таких умовах студенти були готові і прагнули до переоцінки і прийняття нових цінностей, де ціннісні орієнтації займають вищий рівень. Теоретичний аналіз ба-гатьох наукових праць з означеної проблеми ви-значає наступні етапи формування ціннісних оріє-нтацій:  1) усвідомлення потреб;  2) порівняння потреб із предметами та яви-щами, які оточують світ і позиції до світу;  3) форсування усвідомленого ставлення до речей, умов і форм задоволення потреб [12]. Отже, важливим теоретико-методологічним принципом формування ціннісних орієнтацій сту-дентської молоді є розуміння необхідності ство-рення в університеті такого освітнього простору, де якнайповніше могла б самореалізуватися мо-лода людина. Психолого-педагогічні умови фор-мування ціннісних орієнтацій студентів – це ком-плекс педагогічних і психологічних умов, компо-нентів освітнього процесу, сукупність психологіч-них механізмів і чинників. На основі аналізу ряду наукових досліджень можемо стверджувати, що формування ціннісних орієнтацій студентської молоді є комплексним процесом, який складається із зовнішнього впли-ву на особистість та її внутрішньої роботи з ово-лодіння, переоцінки, застосування і створення етичних норм [5; 6; 13]. Вважаємо, що процес фор-мування ціннісних орієнтацій студентської моло-ді набуває ефективності за умови врахування ря-ду закономірностей, які ми розглядаємо як сукуп-ність факторів впливу на особистість студента, що за умов трансформації в нові соціальні умови забезпечує ефективність процесу формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в  цілісності та взаємозв’язках усіх її складових  [5, 11–14].  Потреби особистості в переосмисленні систе-ми цінностей вимагають створення психолого-
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ВАЛЕРІЙ БУДАК, РАЇСА ВДОВИЧЕНКО · Алгоритм системного підходу до побудови моделі  формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в освітньому просторі університету педагогічних умов формування ціннісних орієнта-цій студентів як комплексу умов, компонентів освітнього та виховного процесу, сукупність пси-хологічних механізмів і чинників. Найважливі-шим фактором формування ціннісних орієнтацій особистості є вміння студентів оцінювати пріори-тети в ціннісній сфері [9].  Теоретичний аналіз науково-методичної лі-тератури свідчить, що одним із важливих методів педагогічного дослідження є побудова моделей, які описують різні сторони освітнього процесу. Модель є схематичним, наочним відображенням системи [6].  У «Великому тлумачному словнику українсь-кої мови» категорію моделі означено як «уявний чи умовний (зображення, опис, схема і т. ін.) образ якого-небудь об’єкта, процесу або явища, що ви-користовується як його представник» [2]. У трактуванні В. Маслова «модель» – це  суб’єктивне відтворення у свідомості людини (групи людей) та зовнішнє відображення різними способами й формами найістотніших ознак, рис і якостей, які властиві конкретному об’єкту або процесу, які об’єктивно йому (об’єкту) притаман-ні і дають загальну уяву про феномен, що нас ці-кавить, чи його окремі складники [16, 180]. Модель може бути представлена різними  способами: у вигляді схеми, таблиці, що описує окремі компоненти (елементи) системи або їх взаємозв’язки, або графіка чи діаграми, які дозво-ляють прослідкувати хід розвитку системи, а та-кож інших способів наочного віддзеркалення дос-ліджуваного явища [14, 28]. У побудові моделей використовують різного роду конструкти та кон-цепти. Сам процес побудови моделі називають моде-люванням. Педагогічний словник за редакцією М. Ярмаченка дефініцію «моделювання» визначає як процес дослідження певних явищ, процесів або систем об’єктів шляхом побудови та вивчення їх моделей. Моделювання належить до основних категорій пізнання, на якому ґрунтується як тео-ретичний, так і експериментальний методи нау-кового дослідження [10, 206]. Різновидом такого процесу є педагогічне мо-делювання. Проаналізуємо це поняття, розгля-нувши наукові дослідження в галузі педагогіки. С. Гончаренко зазначає, що педагогічне моделю-вання – це науково обґрунтоване конструювання, яке відповідає заданим вимогам і наміченій побу-дові майбутньої моделі досліджуваного педагогіч-ного процесу, враховуючи властивості, які вивча-ються в ході педагогічного експерименту. Метою педагогічного моделювання є виявлення можли-востей удосконалення навчально-виховного про-

цесу, пошуку резервів підвищення його ефектив-ності та якості на основі аналізу моделі [3, 213]. Зазначимо, що успішність моделювання знач-ною мірою залежить від наявності «теорії, що опи-сує явище, яке підлягає моделюванню, а також від міри формалізації положень цієї теорії» [15, 338].  Таким чином, модель дозволяє побачити наочно компоненти системи, подати їх цілісно, в розвитку, упорядкувати та зіставити концепту-альні підходи для аналізу. Алгоритм системного підходу до побудови моделі формування цінніс-них орієнтацій студентської молоді передбачає всебічне дослідження цієї системи з використан-ням компонентного (дозволяє розглянути модель як систему, яка включає складові компоненти (підсистеми), структурного (припускає виявлення взаємодії між компонентами системи, що дає мо-жливість побудувати її структурну модель), функ-ціонального (дозволяє визначити призначення кожного компонента) і параметричного (необ-хідний для встановлення якісних характеристик функціонування системи) видів аналізу [13]. При моделюванні ціннісних орієнтацій особистості студента ми дотримувались певної логіки, яка представляється у вигляді ряду взаємозумовле-них та взаємозалежних подій: аналізу теоретич-них основ формування ціннісних орієнтацій;  дослідження концептуальних засад формування ціннісних орієнтацій особистості студента; визна-чення мети означеного процесу та можливих кон-кретних критеріїв оцінки досягнень; розробки моделі формування ціннісних орієнтацій особис-тості студента; конкретизації завдань, які необ-хідно виконати задля реалізації поставленої мети, визначення умов їх розв’язання та засобів для досягнення цілей; реалізації побудованої моделі формування ціннісних орієнтацій особистості сту-дента; узагальнення результатів реалізації озна-ченої моделі в конкретній діяльності та науково-методичних розробках [12].  За основу розробки моделі формування цінні-сних орієнтацій особистості студента нами взята загальна схема системного підходу, яка може ви-глядати як сукупність наступних дій: фіксація деякої кількості компонентів у означеній системі; аналіз особливостей взаємодії між компонентами в межах системи; виявлення системоутворюючих зв’язків, які забезпечують стабільність системи; аналіз основних параметрів діяльнісного функці-онування системи; дослідження оптимальності результатів у співвідношенні з характером та осо-бливостями методичних форм і засобів, які вико-ристовуються [8, 72–76].  Вважаємо, що основним системоутворюючим фактором розробленої нами моделі є спрямова-ність усіх її складових на ефективний процес  
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формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в освітньому просторі університету. Характерною особливістю формування цінні-сних орієнтацій особистості є вміння студентів оцінювати пріоритети ціннісної сфери. Структур-но-функціональна модель формування ціннісних орієнтацій студентської молоді складена на осно-ві гуманістичного, соціалізаційного, особистісно-діяльнісного та культурологічного підходів і пе-редбачає функціональну взаємодію таких струк-турних елементів. Складовими моделі є мета, зав-дання, види, компоненти, етапи формування цін-нісних орієнтацій; принципи, фактори, функції, критерії, показники, рівні, діагностичний інстру-ментарій та результат сформованості ціннісних орієнтацій студентської молоді. Зазначена модель побудована відповідно до провідних засад особистісно орієнтованого підхо-ду, розкриває суб’єкт-суб’єктну взаємодію учасни-ків навчально-виховного процесу. Критеріями сформованості ціннісних орієнта-цій студентської молоді визначено такі: інте-
лектуальний – поінформованість студентів про цінності й ціннісні орієнтації особистості та їх вплив на особистісне й професійне становлення майбутнього фахівця; емоційно-ціннісний – емоцій-но-почуттєве ставлення студентів до цінностей та ціннісних орієнтацій особистості; діяльнісно-
практичний – уміння й навички розв’язувати осо-

бистісні та професійні ситуації на підставі відповід-них моральних цінностей і світоглядних настанов. Згідно з виокремленими критеріями та показника-ми визначено рівні сформованості ціннісних орієн-тацій студентської молоді (високий, середній, низь-кий).  Таким чином, можна стверджувати, що про-блема формування ціннісних орієнтацій залиша-ється однією з найбільш значимих у психолого-педагогічних дослідженнях. Аналіз запропонова-ної теоретичної моделі свідчить про раціональ-ний підхід до визначення основних структурних компонентів моделі та психолого-педагогічних умов для створення системи формування цінніс-них орієнтацій студентської молоді, які в своїй єдності та цілісності визначають їх суспільну ак-тивність та значущість для подальшого розвитку соціуму, держави, нації.  Дослідження проблем ціннісних орієнтацій сучасного українського студентства надзвичайно актуальні та потребують теоретико-методо-логічного обґрунтування, оптимізації відбору змі-сту, форм, методів і засобів формування ціннісних орієнтацій у студентів на різних етапах професій-ного навчання в університеті. Особливої уваги потребує питання формуван-ня системи ціннісних орієнтацій студентської мо-лоді під час проведення військово-патріотичного виховання в освітньому просторі університету.  
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Валерий Будак, Раиса Вдовиченко. Алгоритм системного подхода к построению модели фор-
мирования ценностных ориентаций студенческой молодежи в образовательном пространстве 
университета 

Проблема ценностных ориентаций является одной из приоритетных в современной науке, особенно 
в условиях кардинальных изменений, происходящих в нашей стране. В статье анализируются ценност-
ные ориентиры современной молодежи, приводятся примеры социологических опросов молодежи, очер-
чены этапы формирования ценностных ориентаций. Подаются научные размышления относительно 
понятий «модель» и «моделирование», теоретически обоснована структурно-функциональная модель 
формирования ценностных ориентаций студенческой молодежи в образовательном пространстве 
вуза, отражающем взаимодействие его компонентов, принципов, форм, методов, средств и функций 
образовательной деятельности. Доказано, что модель позволяет увидеть наглядно компоненты сис-
темы, представить их целостно, в развитии, упорядочить и сопоставить концептуальные подходы к 
анализу содержания ценностных ориентаций как социальной проблемы, создание соответствующих 
психолого-педагогических условий в образовательном пространстве университета с целью формирова-
ния ценностных ориентаций студенческой молодежи. 

Ключевые  слова :  ценностные ориентации, модель, моделирование, педагогическое моделирова-
ние, структурно-функциональная модель, компоненты, принципы, методы, средства, критерии ценно-
стных ориентаций. 
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Valerii Budak, Rajisa Vdovichenko. The systematic approach algorithm to the construction  

of a model for the formation of value orientations of student youth in the university educational envi-
ronment 

The current state of Ukrainian society puts in front of educational institutions a number of urgent tasks 
aimed at the formation of value orientations in student youth. The growing need to form the value orientations of 
a student's personality in the educational environment of a higher educational institution causes increased scien-
tific interest in the study of the laws of the formation of value orientations. 

In the article the theoretically substantiated structural-functional model of formation of value orientations of 
student youth in the university educational environment, reflecting the interaction of its components, principles, 
forms, methods, means and functions of educational activity. It is shown that the model allows visualizing the 
components of the system, to submit them in a holistic manner, to develop, to organize and to compare conceptual 
approaches for analysis. 

The theoretical analysis of the peculiarities of the formation of value orientations of student youth, the devel-
opment of psychological and pedagogical conditions provide an opportunity to determine the criteria and indica-
tors of the formation of value orientations of student youth. 

It is pointed out that the actual scientific problem is not only the disclosure of the content of value orienta-
tions as a social problem, but also the verification of the effectiveness of psychological and pedagogical conditions 
for the formation of value orientations of student youth in the educational space of the university. Those develop-
ments in this area undoubtedly enrich the theoretical basis for creating a system of formation of value orienta-
tions for student youth. It was revealed that the value orientations of young people are a complex formation, 
which contains material-economic, spiritual-humanistic and rational components. 

Key  words :  value orientations, structural-functional model, components. principles, methods, means, crite-
ria of value orientations.  



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

Молодь вступає до закладу вищої освіти, пройшовши значний шлях становлення, форму-вання різних якостей, розвитку здібностей, набут-тя досвіду соціалізації. У студентів першого курсу вже сформовані основи світогляду і моральні цін-ності, естетичні смаки й ідеали, прищеплене пев-не ставлення до праці, вони розвинуті фізично. Але шлях становлення особистості, формування всіх її якостей ще не довершений. Отже, завдання викладача – побудувати певне виховне середови-ще для подальшого розвитку і формування особи-стості студента. У наш час в наукових досліджен-нях наявна значна зацікавленість до цієї соціаль-ної групи, яка, передусім, пояснюється необхідніс-тю підвищення якості підготовки спеціалістів для держави, формування особистості з розвиненими патріотичними почуттями. Проблемі виховання студентської молоді сво-го часу присвятили свої праці В. С. Демчук, О. А. Дубасенюк, Б. В. Кабарухін, Т. К. Крикунова, О. І. Полянцева, Л. Ф. Пшенична, Л. А. Семененко, І. В. Соколова, М. І. Соловей, Г. В. Троцко, В. Ф. Яненко та інші.  Питання виховання студентів у загальній системі педагогіки і психології вищої школи розг-лядають такі науковці, як І. О. Бартєнєва, С. С. Віт-вицька, О. І. Гура, З. Н. Курлянд, Т. Ю. Осипова, 

Л. Д. Столяренко, М. М. Фіцула, Ю. Г. Фокін, Р. І. Хмелюк, Г. Х. Яворська, О. М. Яцій та інші. На даний час велику теоретичну базу дослі-джень із проблем студентства складають наукові публікації українських та зарубіжних учених. Так, роль студентської молоді в політичних процесах досліджували зарубіжні учені Р. Арон, К. Мангейм, Г. Маркузе, К. Поппер; у контексті становлення громадянського суспільства – О. І. Соловйов, Ф. Шміттер. Серед досліджень із формування цін-нісних орієнтацій та лідерських якостей студентс-тва відзначимо наукові доробки вітчизняних вче-них В. П. Андрущенка, В. С. Бакірова, І. Д. Беха, Г. І. Волинки, М. Ф. Головатого, Л. В. Губерського, В. Б. Євтуха, І. А. Зязюна, В. М. Якушика. Осмислен-ню ролі еліти у державотворчому процесі присвя-тили свої праці В. М. Бебик, І. М. Варзар, М. К. Дмитренко, М. І. Михальченко та інші. Про-блема соціалізації молоді на широкому фактологі-чному масиві аналізується у публікаціях О. В. Бабкіної, В. П. Беха, О. В. Невмержицької, К. А. Потопи, Л. С. Хорішко, Г. П. Щедрової. Студе-нтські організації та їх вплив на демократизацію вищої школи досліджували Я. Я. Болюбаш, М. Ф. Степко, В. І. Шинкарук; як механізм держав-ної молодіжної політики – Н. М. Авер’янова, О. А. Корнієвський, М. П. Перепелиця. У багатьох 
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ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  
ЯК СУБ’ЄКТА ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ УНІВЕРСИТЕТУ 

 
У статті порушуються питання особливостей студентства як суб’єкта освітнього простору. Роз-

кривається поняття «студентство», подаються складові «Я-концепції», надається характеристика 
студентству як періоду юності та зрілості. Подається аналіз суперечностей студентського віку, хара-
ктеризується криза ідентичності у студентському віці. Пропонується до використання у виховній ро-
боті університету системно-рольова концепція виховання. Окремо подано портрет сучасного молодого 
покоління, створений за даними соціологічних досліджень, перелічені певні типові риси студентської 
молоді, окреслені шляхи підготовки свідомої національної інтелігенції в умовах освітнього простору 
університету. Показана важливість саме патріотичного виховання майбутніх фахівців. 

Ключові  слова :  студент, студентство, криза віку, період пізньої юності, період ранньої зрілості, 
Я-концепція, соціальні ролі, професійне виховання, патріотичне виховання. 
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роботах акцент зроблено на формуванні політич-ного ідеалу молоді (В. О. Корнієнко), її гуманістич-ної культури (В. Г. Кремень) та соціально-психологічних якостей (Г. Д. Нестеренко). Значний інтерес представляє дослідження В. П. Андрущенка і В. Л. Савельєва, що визначають студентську молодь як мобільну соціальну групу, метою існування якої є організована за відповід-ною програмою підготовка до виконання високих професійних і соціальних ролей у матеріальному та духовному виробництві [3, 27]. Основний акцент у дефініції студентської мо-лоді академік В. П. Андрущенко робить на підго-товку молодих людей до соціальної ролі і функцій інтелігенції як «нової української еліти» [2, 357]. Студентство як соціальна група, на думку вчено-го, функціонує в системі вищої освіти, виступає як об’єкт виробництва, предметом якого є не річ, а сама особистість. Тому головною формою вироб-ництва є освітня діяльність [2, 461]. До цієї точки зору близька позиція академіка В. Г. Кременя, який зазначає, що основна діяль-ність студентів носить специфічний характер. Вона складається із засвоєння знань. Студенти, власне кажучи, не займаються професійною ді-яльністю, вона в них ще попереду [7, 464]. До розуміння студентства як соціально-демографічної групи досить близький М. Ф. Го-ловатий – автор монографії, присвяченої пробле-мам соціальної активності молоді. Він вважає за необхідне підкреслити, що студентська молодь – це специфічна суспільна група, що поєднує осіб, які одержують професійну підготовку на денних відділеннях вищих і середніх спеціальних на-вчальних закладів, основною діяльністю яких є оволодіння знаннями і практичними навичками для успішного виконання надалі соціальних функцій інтелігенції [5, 24–25]. Для іншого підходу до визначення поняття «студентство», названого «соціально-професій-ним», характерне неприйняття осмислення студе-нтства лише як стану підготовки до статусу інте-лігенції. Так, С. В. Савченко дотримується тієї по-зиції, що «студентство володіє всіма необхідними характеристиками, достатніми для віднесення його до особливої соціальної групи, тому що воно відповідає всім сталим основним ознакам» [11, 91].  У підтвердження своїх висновків С. В. Савчен-ко визначає студентство як групу людей молодо-го віку, об’єднану виконанням потенційно значу-щих для суспільства спеціальних підготовчих фу-нкцій, що тимчасово не беруть участі у суспільно-виробничій праці, володіють спільністю побуту, системою цінностей і соціальних ролей, готують-

сядо виконання в суспільстві ролі інтелігенції [11, 92]. У даній статті розглянемо педагогічні, пси-хологічні, соціальні особливості студентства як суб’єкта освітнього простору університету та ор-ганізацію виховного процесу з урахуванням цих особливостей. Студентські роки – це період, коли особливо інтенсивно, наче прискореними темпами, відбува-ється розвиток і виховання, становлення особис-тості, професійна підготовка майбутніх фахівців. Це період для розвитку інтелекту, перегляду і від-працьовування системи цінностей, зміцнення здоров’я і фізичних сил. Викладачі, що працюють зі студентами, мають добре уявляти собі особли-вості та можливості даного періоду в житті сту-дентів, у їх професійному і громадянському стано-вленні, а також свою роль у цих процесах, зокрема у вирішенні задач виховання [10, 180]. Студентство є складовою частиною молоді, її специфічною групою, що характеризується особ-ливими умовами життя, побуту і праці, суспіль-ною поведінкою і психологією, системою цінніс-них орієнтацій. Тобто студентство треба розгля-дати як соціальну групу в системі вищого на-вчального закладу, яка має свою мету, свої специ-фічні особливості і яка готується до виконання соціальних ролей та функцій інтелігенції. Студентство – це мобільна група, метою існу-вання якої є організована за певною програмою підготовка до виконання професійних і соціаль-них ролей у матеріальному і духовному виробни-цтві. Спільна праця сприяє виробленню у студент-ства згуртованості та колективізму. Сам процес навчання у закладі вищої освіти передбачає вклю-чення студентства в систему соціальних суспіль-них відносин, заміщення позицій і засвоєння со-ціальних цінностей. Важливою особливістю студентства є те, що активна взаємодія з різними соціальними утво-реннями суспільства, а також специфіка навчання в університеті створюють для студентів великі можливості для спілкування. Тому досить висока інтенсивність спілкування – це специфічна риса студентства. Студент виступає як суб’єкт навчальної дія-льності, яка перш за все визначається двома типа-ми мотивів: мотивація досягнення та пізнавальна мотивація. Пізнавальна мотивація є основою на-вчально-пізнавальної діяльності людини, відпові-даючи самій природі її мисленнєвої діяльності. У навчанні мотивація досягнення підкорюється пізнавальній і професійній мотивації [15, 165]. Таким чином, у студента як суб’єкта діяль-ності є своя мета, свої мотиви, свій об’єкт, свої способи досягнення мети, свої можливості.  
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Одне із завдань викладача на всіх етапах ста-новлення студента – допомогти йому знайти себе. Якщо людина отримує завдання, що не відповідає її нахилам, вона ніколи не пізнає, якою цікавою може бути праця. Саме викладачі мають допомог-ти студентові стати суб’єктом діяльності, в основі якої лежить саморух, самоствердження, самовдос-коналення. Кожному викладачу для організації успішного спілкування зі студентами необхідно знати психо-логічні особливості студентського віку. Старший юнацький, або студентський, вік (17–25 років) ви-ділений як спеціальний об’єкт педагогічних дос-ліджень порівняно недавно (у 70-ті роки XX сто-ліття, коли почали планувати дослідження з педа-гогіки вищої школи та методики викладання). Студентський вік, як і будь-яка інша стадія життєвого циклу людини, має свою неповторну специфіку. Ще К. Д. Ушинський вважав період від 16 до 22–23 років «найрішучішим», вказуючи на те, що у цьому віці визначається спрямованість у способі мислення людини і в її характері. На дум-ку Б. Г. Ананьєва, який зробив великий внесок у вивчення студентства, «перетворення мотивації, всієї системи ціннісних орієнтацій, з одного боку, інтенсивне формування спеціальних здібностей у зв’язку з професіоналізацією, з іншого, – виділя-ють цей вік як центральний період формування характеру та інтелекту» [13,  7]. Соціологи називають вік від 17 до 25 років доленосним періодом у житті людини. Інтенсивні пошуки поклику, вибір пріоритету, перехід від книжних романтичних уявлень до зіткнення з реа-льними інститутами, професійне самовизначення, працевлаштування, любов, становлення сім’ї – все це пов’язане з такою гостротою емоційних пере-живань, з такою кількістю рішень, які необхідно прийняти в найкоротший період і які величезною мірою визначають долю людини, тому: 
– це період найбільш інтенсивного дозрі-вання особистості; саме на нього припадає досягнення стабільності більшості психіч-них функцій; 
– це вік переоцінки цінностей і мотивації поведінки, посилення свідомих мотивів поведінки; проте спеціалісти в галузі віко-вої психології і фізіології відзначають, що здатність до свідомої саморегуляції своєї поведінки розвинена у студентів не пов-ною мірою (невмотивований ризик, нев-міння передбачити наслідки своїх вчинків, в основі яких можуть бути не завжди гідні мотиви); 
– водночас – це вік безкорисливих жертв і самовіддачі; 
– це центральний період формування якос-тей характеру та інтелекту; саме на нього 

припадає досягнення стабільності та піку більшості психічних функцій (пік розвит-ку уваги – 22 роки, у подальшому в 27, 29 років – спад; пік розвитку пам’яті – 23, 24, 29 років; пік розвитку мислення – від 20 до 22 років). Протягом усього цього вікового періоду най-менше змінюється образна пам’ять, яка зберігає попередній рівень розвитку. Найбільших змін набуває короткотривала, вербальна пам’ять. У цьому віці посилюється роль практичного мис-лення.  Існує ще одна особливість психічного розвит-ку студентів: якщо в середній школі дуже часто навчання і виховання випереджували розвиток, то у студентському віці найчастіше розвиток ви-переджає навчання і виховання. Якщо вивчати студента як особистість, то вік 18–20 років, на думку Л. Д. Столяренка [15], – це період найбільш активного розвитку моральних і естетичних почуттів, становлення та стабілізації характеру і, що особливо важливо, оволодіння повним комплексом соціальних ролей дорослої людини: громадянських, професійно-трудових тощо. Як зазначає С. С. Вітвицька [4], період навчан-ня у вищому навчальному закладі співпадає з дру-
гим періодом юності чи першим періодом зрілості, який відрізняється складністю становлення осо-бистісних якостей. Цей процес був проаналізова-ний у роботах таких вчених, як Б. Г. Ананьєв, І. С. Кон, А. В. Дмитрієв, В. Т. Лісовський та ін. Ха-рактерною рисою морального розвитку у цьому віці є посилення свідомих мотивів поведінки. По-мітно укріплюються такі якості, як цілеспрямова-ність, рішучість, наполегливість, самостійність, ініціатива, вміння володіти собою. Підвищується зацікавленість до моральних проблем (ціль, стиль життя, обов’язок, кохання, вірність тощо). Коло інтересів студентів не обмежується тільки навчальним матеріалом, а поширюється також на мистецтво, спорт, суспільну діяльність, організацію особистого життя. На студентський вік припадає процес актив-ного формування соціальної зрілості. Соціальна зрілість передбачає здатність кожної молодої осо-би оволодіти необхідною для суспільства сукупніс-тю соціальних ролей (спеціаліста, батька, матері, громадського діяча). У студентів підвищується інтерес до моральних проблем (мета, спосіб життя, обов’язки, любов, вірність, тощо). Посилюється цілеспрямованість, рішучість, настирливість, само-стійність, індивідуальність, ініціативність у проце-сі діяльності та спілкування, вміння володіти со-бою. Відомо, що в юнацькому віці бажання і праг-нення розвивається раніше, ніж воля і характер. 
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ВАЛЕРІЙ БУДАК,  ОКСАНА ОЛЕКСЮК Особливості студентської молоді як суб’єкта освітнього простору університету Через недостатність життєвого досвіду студент-ська молодь може плутати ідеали з ілюзіями, ро-мантику з екзотикою. Юність – пора самоаналізу і самооцінок. Само-оцінка здійснюється шляхом порівняння ідеаль-ного «Я» з реальним. Проте разом із тим ідеальне «Я» ще не вивірено і може бути випадковим, а ре-альне «Я» може бути ілюзорним. Це викликає нев-певненість у собі, що супроводжується зовніш-ньою різкістю і розв’язаністю. У першокурсників часто можна спостерігати досить різкий перехід від захоплюючого очікування при вступі до вищо-го навчального закладу і в перші місяці навчання в ньому до скептичного, критичного та іронічного ставлення до викладачів, вузівського режиму. Другий період юності характеризується мак-сималізмом і категоричністю думок, які не завжди свідчать про принциповість.  На сучасному етапі розвитку нашого суспільс-тва постають нові проблеми; невпевненість у зав-трашньому дні призводить до «запрограмо-ваного» неблагополуччя молоді; агресивність, з одного боку, соціальна інфантильність, з іншого, частіше й частіше характеризують студентів,  особливо енергійних і романтичних. Романтизм часто змінюється скептицизмом і цинізмом, праг-нення до високих ідеалів – споживацькою психо-логією. Основні психічні особливості юнацького віку пізньої юності (17–25 років) можна охарактеризу-вати наступним чином: зрілість у розумовому, моральному відношенні; переконаність, сформо-ване світосприйняття; почуття нового; сміли-вість, рішучість; здібності до захоплення; опти-мізм; самостійність; прямолінійність; критичність та самокритичність; скептичне, критичне, іроніч-не ставлення до викладачів та внутрішнього роз-порядку навчального закладу; зберігаються мак-сималізм та критичність, негативне ставлення до думки дорослих; неприйняття лицемірства, хан-жества, грубості, наміри впливати викриком; пік інтелектуальних та пізнавальних можливостей; прийняття відповідних рішень: вибір і оволодін-ня професією, вибір стилю та свого місця в житті; вибір супутника життя, створення своєї сім’ї, ак-тивність у сексуальній сфері. Самарін Ю. О. виділив ряд характерних рис, які мають місце у розвитку студентської молоді [12]. В цей період людина визначає свій майбут-ній життєвий шлях, оволодіває професією і почи-нає пробувати себе в різноманітних галузях жит-тя; самостійно планує свою діяльність і поведінку, активно відстоює самостійність суджень і дій. У цьому віці складається світогляд, етичні та есте-тичні погляди на основі синтезу багатьох знань, 

життєвого досвіду, самостійного розуміння і практичних дій. Психологи виділяють суперечності, прита-манні студентському віку: 
– між розвитком інтелектуальних і фізич-них сил студента і жорстким лімітом часу та економічних можливостей для задово-лення збільшених потреб (соціально-психологічна); 
– між прагненням до самостійності у доборі знань і досить жорсткими формами і мето-дами підготовки спеціаліста певного про-філю (дидактична); 
– між великою кількістю інформації, що на-дходить різними каналами, розширює знання студентів, і відсутністю часу, а іно-ді бажання розумової переробки, що приз-водить до поверховості у знаннях і мис-ленні та вимагає спеціальної роботи ви-кладачів щодо поглиблення знань і вмінь студентів загалом (психолого-педагогіч-на). Разом із розквітом психічних функцій студе-нтському вікові притаманна нестійкість особисті-сних структур. Образи власного «Я» є складними й неоднозначними, серед них: реальне «Я» (яким бачить себе студент у цей момент), динамічне «Я» (яким намагається бути), ідеальне «Я» (яким повинен бути на підставі засвоєних моральних принципів) і низка інших уявних, часто фантас-тичних, образів себе. Для студентського віку хара-ктерним є активізація самопізнання і подальшого формування самооцінки. «Я-концепція» – важливий самоутворюючий компонент. Практика свідчить, що недооцінка ролі та особливостей «Я-концепції» студента при-зводить до суттєвих вад у його навчально-професійній діяльності, оскільки не забезпечу-ються соціально-психологічні умови актуалізації творчого потенціалу студента, стимулювання йо-го професійного становлення та особистісного зростання.  Загострюючи проблему, можна стверджува-ти, що зміцнення та формування позитивної «Я-концепції» студента – це завдання вищої психоло-го-педагогічної ідеології (І. Д. Бех), порівняно з традиційним формуванням професійних здібнос-тей, методичної та теоретичної підготовки майбу-тнього фахівця. Під «Я-концепцією» майбутнього фахівця ро-зуміється складна динамічна система уявлень студента про себе як особистість і суб’єкта навча-льно-професійної діяльності, яка містить у собі взаємопов’язані і взаємозумовлені компоненти: 1) «Образ-Я», що розкриває неповторність самос-прийняття через фіксацію студентом певної со-ціально-рольової позиції і настанов щодо себе; 
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ВАЛЕРІЙ БУДАК,  ОКСАНА ОЛЕКСЮК Особливості студентської молоді як суб’єкта освітнього простору університету 2) «Ставлення-Я», або емоційно-ціннісне ставлен-ня до себе, яке визначається самооцінкою профе-сійно-педагогічних здібностей і особистісних яко-стей, рівнем самоприйняття і самоповаги і може викликати виявлення певних емоційно-ціннісних проявів; 3) «Вчинок-Я», або поведінковий складник як самопрезентація, що спрямований на самовия-влення і самопрезентацію власного «Я», або прояв певної захисної дії, коли є «посягання» на цінність і цілісність сформованого уявлення про себе (поведінкова складова).  «Я-концепція» забезпечує внутрішню узго-дженість особистості, відносну стійкість її поведі-нки. Вона багато важить у професійному зростан-ні студента.  Отже, при організації виховної роботи серед студентів необхідно звертати особливу увагу на складові його «Я-концепції». За методикою Д. Майєрса відповіді на запитання «Хто Я?», разом узяті, визначають «Я-концепцію» людини. Елеме-нти її (Я-структура) є психічними моделями, за допомогою яких і організовується наше життя. Серед суперечностей студентського віку особ-ливо важливу роль має криза ідентичності, пов’я-зана з системою «Я». Ідентичність – це стійкий образ «Я», збереження та підтримка своєї особис-тісної цілісності, тотожності, нерозривності історії свого життя і власного «Я». За Е. Еріксоном, процес самовизначення – формування ідентичності, дов-готривалий і складний. Ідентичність забезпечує неперервність минулого, теперішнього і майбут-нього індивіда. Вона утворює єдину систему коор-динат для організаційних та інтеграційних форм поведінки у різних сферах життя людини. Поширений погляд на ідентичність як дина-мічну структуру, що містить у собі потреби, здіб-ності, переконання та власний досвід людини. Особистісна ідентичність є продуктом соціальної ідентичності: перцепція соціального впливу та адаптація до нього – це активний селективний процес, і особистісна ідентичність є його остаточ-ним проявом. Особистісна ідентичність – це система знань про себе, яка формується під час порівняння су-б’єктом себе з членами групи і складається з суку-пності рис, специфічних саме для «Я» (інгрупа – «Ми», аутгрупа – «Вони»). Ідентичність оцінюється за трьома аспектами: 
– змістовним (опис сфери життя); 
– оцінним (оцінка суб’єктом запропоновано-го змісту); 
– часовим (час виникнення певних іденти-фікацій).  Ідентичність узгоджує власні здібності й та-ланти з ідентифікаціями і ролями, які надані їй 

раніше батьками, ровесниками та суспільством. Сутність кризи ідентичності у студентському віці полягає в тому, що відбувається зіткнення ціннос-тей, які інтеріоризовані в ранній юності, з тими, які формуються під час навчання студента у ви-щій школі через ідентифікацію себе з професій-ною моделлю.  Особиста ідентичність допомагає зрозуміти своє місце в суспільстві, створює базу для соціаль-них порівнянь і, врешті-решт, допомагає визначи-ти напрям розвитку особистості. Період навчання студента у вищій школі – надзвичайно важливий період соціалізації його особистості: 1) на цьому етапі завершується соціа-лізація особистості через систему освіти; 2) закла-даються основи подальшої соціалізації в самостій-ній професійній діяльності; 3) коригуються жит-тєві цілі, настанови на подальший самостійний життєвий шлях. Отже, студентство – це особлива складова суспільства, яка має як типові для сучасної молоді риси, так і особливості. Зокрема, для України пор-трет сучасного молодого покоління, створений за даними соціологічних досліджень, має певні типо-ві риси. Молодь: 
– стала більш прагматичною і самостійною у своїх діях. Вона більше покладається на власні сили та можливості, а не на держа-ву чи будь-кого іншого у вирішенні влас-них потреб. Значно зменшуються патерна-лістські орієнтації;  
– має в цілому досить низький рівень со-ціальної активності, участі в діяльності політичних партій і громадських організа-цій. Цей процес відбувається на тлі знач-ної активності невеликих груп молодих громадян, зорієнтованих на політичну діяльність; 
– у цілому має бажання вчитися, набувати вищої освіти, що дає можливість більш упевнено почуватися в житті, саморозви-ватися та самореалізовуватися; 
– вирізняється зниженням культурних за-питів, нехтуванням ціннісних орієнтацій, певною кризою ідеалів, втратою духовних орієнтирів [17, 352–353]. Отже, ставлення до студента як до соціально зрілої особистості, носія сформованого світогляду майбутнім громадянам країни припускає врахуван-ня того, що студент має не тільки певну систему поглядів на світ, але й на своє місце у цьому світі. Тобто при організації виховної роботи необхідно розвивати у студента рефлексію та усвідомлення, що він є носієм певних загальнолюдських вартос-тей (цінностей), суспільно значущою особистістю. Виходячи з вищезазначеного, можна ствер-джувати, що студентство є складовою частиною 
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молоді, її специфічною групою, що характеризу-ється особливими умовами життя, побуту і праці, суспільною поведінкою і психологією, системою ціннісних орієнтацій. Тобто студентство треба розглядати як соціальну групу в системі вищого навчального закладу, яка має свою мету, свої спе-цифічні особливості і яка готується до виконання соціальних ролей і функцій інтелігенції.  Виховання у вищому навчальному закладі, зокрема педагогічного напряму, має бути профе-сійно спрямованим [8]. Процес його організації пронизує ідея підготовки молодого фахівця пев-ного типу, такого вчителя, який потрібний сус-пільству, школі, дітям. Професійна спрямованість виховання виражається насамперед у формуванні в студентів педагогічної спрямованості і ставлен-ня до педагогічної діяльності як до цінності. Процес виховання пов’язаний із формуван-ням у студентів поглядів, переконань, якостей, цінностей, відносин, здібностей. Це найбільш зна-чимі структурні компоненти особистості, що є її приналежністю і супроводжують її скрізь – у на-вчанні, діяльності, спілкуванні, поведінці. Вихов-ний процес не є простою сумою складових частин, вони взаємозалежні, переплітаються в життєді-яльності навчального закладу, взаємодіють, нері-дко доповнюють один одного. У цьому процесі формується цілісна особистість майбутнього про-фесіонала [10, 188]. У процесі організації виховного процесу у за-кладі вищої освіти необхідно пам’ятати про систе-мно-рольову концепцію виховання М. М. Таланчу-ка [14], відповідно до якої кожна людина в основ-них соціумах життя повинна виконувати певні соціальні ролі: 
– Родѝна (сімейна сфера життєдіяльності) – соціальні ролі: подружня, батьківсько-материнська, синовньо-дочірня; 
– Трудовий колектив (професійно-трудова сфера життєдіяльності) – соціальні ролі: професійно-трудова, економічна, організа-торська, комунікативна, педагогічна; 
– Суспільство (суспільна сфера діяльності) – соціальні ролі: патріотична, національно-інтернаціональна, політична, правова, класово-інтеркласова, моральна, екологіч-на; 
– Світ (геосоціальна сфера життєдіяльнос-ті) – соціальні ролі: геосоціальна, інтерсо-ціальна; 
– Я-сфера (егосфера) – соціальні ролі: ма-теріально-споживча, духовно-споживча, суб’єкт навчання, самовиховна, суб’єкт творчості, психосаморегулятивна, цілест-верджуюча. Засвоюючи роль (а точніше – систему ролей) у зазначених соціумах, людина здобуває якості, 

які дозволяють їй стати особистістю. Вона стає тим, ким і повинна об’єктивно стати в житті, – 
сім’янином, здатним виконати синовньо-дочірній обов’язок, чоловіком або дружиною, вихователем своїх дітей; професіоналом, здатним на високому рівні майстерності виконувати роботу, роблячи її за законами економічної доцільності, беручи участь у колективному самоврядуванні і при цьо-му володіючи потрібною комунікативною культу-рою, що вдосконалює трудовий процес; громадя-
нином країни з її високопатріотичною, національ-но-інтернаціональною, класово-інтеркласовою, політичною, правовою, моральною й екологічною культурою; громадянином світу з високою геосо-ціальною та інтерсоціальною культурою; саморе-
гулюючою системою в егосфері, яка володіє здат-ністю до регулювання своїх потреб, до самоосвіти, самовиховання, самоврядування своїми психічни-ми станами і намірами щодо досягнення постав-лених цілей. Лише освоюючи та виконуючи ті чи інші соціальні ролі, людина розвиває і формує свою свідомість, світогляд, ціль, мотиви, інтереси, почуття, особистісно і соціально вагомі потреби, тобто стає особистістю. Звідси і випливають можливі напрями вихо-вання, оскільки саме система соціальних ролей повинна забезпечити дійсно комфортне життя молодих фахівців у суспільстві. Критеріями ж ви-хованості студентів при такій концепції стануть показники їхньої готовності і здатності виконува-ти ці ролі. Оскільки саме випускники ЗВО поповнюють лави української еліти, то ціла низка інституцій сучасного українського суспільства повинна тур-буватися про постійне вдосконалення системи національної освіти та виховання. При цьому, під-креслює Т. С. Троїцька: «Концептуальне осягнен-ня національного виховання на сучасному етапі розвитку України має збагатити педагогічну осві-ту теоретичними обґрунтуваннями антропологіч-ного, етнометодологічного, культурологічного, аксіологічного підходів, доповнити теорію гумані-зації й гуманітаризації освіти антропологічними концепціями, які долають наявні у наукових пра-цях однобічні погляди на гуманізм, природу лю-дини, кроскультурність, діалогічність, толерант-ність тощо та удосконалюють технології, моделі, підходи і методи трансферу знань, антропологіч-ну експертизу всіх заходів, що відбуваються у ВНЗ» [16, 70]. Окрім цього, «найбільше бракує у нас професій-ної, патріотичної і консолідованої національної елі-ти, що формує політичну владу» [6, 179]. Навчання в університеті повинно мати не лише освітню орієн-тацію, а й обов’язкову виховну спрямованість.  

ВАЛЕРІЙ БУДАК,  ОКСАНА ОЛЕКСЮК Особливості студентської молоді як суб’єкта освітнього простору університету 
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Навчально-виховний процес покликаний форму-вати в студентів високу культуру, гуманістичний і демократичний світогляд, високі моральні якості, виховувати їх громадянами – патріотами, інтелі-гентами, творчими й цілеспрямованими спеціалі-стами [9, 348]. В університетах має здійснюватися підготов-ка свідомої національної інтелігенції, що сприяти-ме оновленню і збагаченню інтелектуального генофонду нації, відбуватися виховання її духов-ної еліти, примноження культурного потенціалу, який забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх фахівців. Все це досягається через:  
– виховання майбутніх фахівців авторитет-ними, високоосвіченими людьми, носіями високої загальної, світоглядної, політич-ної, професійної, правової, інтелектуаль-ної, соціально-психологічної, емоційної, фізичної та екологічної культури; 
– створення необхідних умов для вільного розвитку особистості студента, його мис-лення і загальної культури шляхом залу-чення до різноманітних видів творчої ді-яльності (науково-дослідної, технічної, культурно-просвітницької, громадської, оздоровчо-спортивної, правоохоронної та ін.); 
– збагачення естетичного досвіду студентів шляхом участі їх у відродженні забутих та створенні нових національно-культурних традицій регіону, міста, закладу вищої освіти, розвиток художніх здібностей сту-дентів; 
– формування «Я-концепції» людини-творця на основі самоосвіти, саморозвит-ку, самовиховання, самовдосконалення, моральної завершеності; 
– пропаганду здорового способу життя, за-побігання вживанню студентами алкого-лю, наркотиків, викорінення шкідливих звичок [9, 351]. 

Необхідно зосередити студентську молодь на патріотичному вихованні. Почуття патріотизму передбачає певну ієрархію ціннісних орієнтацій, у відповідності з якою почуття й усвідомлення обо-в’язку особистості перед нацією, перед своєю Ба-тьківщиною, пріоритет національних цінностей перед індивідуалістичними є визначальним. Пат-ріотизм породжує у студентів повагу до своєї на-ціональної історії, мистецтва, традицій, взагалі гордість за свою націю, прагнення до її цивіліза-ційного поступу, він нероздільно пов’язаний з національною самосвідомістю особистості. Фор-мування патріотизму зумовлене не тільки суб’єк-тивною, емоційно-моральною сферою особистос-ті, але й об’єктивними умовами. Водночас патріо-тизм – це не лише любов і повага до нації, це і по-чуття необхідності постійної боротьби за політич-ну, економічну й культурно-мистецьку свободу своєї нації. Тому національне виховання повинно передбачати формування патріота-борця, патріо-та-будівника незалежної України [1, 30].  Студентська молодь надзвичайно швидко реагує на економічні, політичні й культурні тран-сформації, що відбуваються в суспільстві. Відпо-відно, базові цінності студентської молоді швид-ше, ніж інших верств суспільства, піддаються тра-нсформації, але саме це робить студентство інте-лектуальним і культурним авангардом молоді, інноваційним резервом реформаторської частини суспільства. З одного боку, студентство піддаєть-ся культурно-виховному процесу суспільства, а з іншого, – воно само здатне брати активну участь у житті цього суспільства, включаючи економічну та політичну діяльність [1, 31]. Отже, здійснення будь-якого виду виховної роботи в освітньому просторі університету перед-бачає обов’язкове врахування перелічених особ-ливостей студентської молоді як певної вікової категорії. 
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Валерий Будак, Оксана Олексюк. Особенности студенческой молодежи как субъекта образо-

вательного пространства университета 
В статье поднимаются вопросы особенностей студенчества как субъектов образовательного про-

странства. Раскрывается понятие «студенчество», подаются составляющие «Я-концепции», дается 
характеристика студенчеству как периоду юности и зрелости. Дается анализ противоречий студенче-
ского возраста, характеризуется кризис идентичности в студенческом возрасте. Предлагается к ис-
пользованию в воспитательной работе университета системно-ролевая концепция воспитания. От-
дельно представлен портрет современного молодого поколения, созданный по данным социологических 
исследований, перечислены определенные типичные черты студенческой молодежи, указаны пути под-
готовки сознательной национальной интеллигенции в условиях образовательного пространства уни-
верситета. 

Ключевые  слова :  студент, студенчество, кризис возраста, период поздней юности, период ран-
ней зрелости, Я-концепция, социальные роли, профессиональное воспитание, патриотическое воспита-
ние. 
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Основним завданням інженерно-технічної освіти є підготовка інженера, здатного творчо вирішувати професійні завдання, швидко набува-ти нові знання та вміти їх застосовувати для роз-в’язання нових нестандартних ситуацій.  Підготовка інженерів можлива лише за умов формування евристичних навичок в процесі на-вчання студентів. Найбільший ефект поставлено-го завдання досягається на заняттях з вищої ма-тематики. Проблему реалізації евристичних ідей в на-вчанні математики вивчали такі науковці та ме-тодисти, як Г. П. Бевз, М. І. Бурда, Ю. М. Колягін, Ю. М. Кулюткін, Л. Ларсон, Т. М. Міракова, В. М. Осинська, Ю. О. Палант, Д. Пойа, Г. І. Саран-цев, Є. Є. Семенов, О. І. Скафа, З. І. Слєпкань, 

Н. А. Тарасенкова, Л. М. Фрідман, C. І. Шапіро, П. М. Ерднієв та ін. Аналіз досліджень зазначених авторів підтве-рджує, що в основі евристичного підходу лежить психологія творчого мислення, спроба формаліза-ції творчої діяльності. Тому одним з напрямів удо-сконалення методики навчання вищої математи-ки має стати теоретичне обґрунтування та мето-дичне забезпечення процесу формування профе-сійно-орієнтованої евристичної діяльності студе-нтів. Виокремлення цієї проблеми пов'язано на-самперед з протиріччями, які склалися між твор-чим характером професійної діяльності майбут-нього інженера та репродуктивним стилем на-вчання студентів математичним дисциплінам у вищих технічних закладах. 

АНТОНІНА ВІТЮК, НАТАЛІЯ НУЖНА  Деякі евристичні методи навчання вищої математики 
Valerii Budak, Oksana Oleksjuk. Features of student young as a university educational space sub-

ject 
The article raises questions of students' peculiarities as subjects of the educational space. The concept of 

"student" is revealed, the components of "I-concepts" are given, characteristic of students is given as a period of 
youth and maturity. An analysis of the contradictions of the student's age is presented, characterized by the iden-
tity crisis in the student's age. The system-role concept of education is proposed for use in the educational work of 
the university. Separately, a portrait of a modern young generation, created on the basis of sociological re-
searches, lists some typical features of student youth, outlines ways of preparing a conscious national intelligent-
sia in the conditions of the educational space of the university. 

Key  words :  student, student, crisis of age, period of late adolescence, period of early maturity, I-concept, 
social roles, professional education, patriotic upbringing. 
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ДЕЯКІ ЕВРИСТИЧНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ  
ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 

 
У статті розглядаються деякі особливості та шляхи розвитку здібностей студентів завдяки еври-

стичним методам навчання вищої математики. Проведений аналіз останніх досліджень і публікацій з 
проблеми формування евристичних ідей в навчанні математики. 

Подано характеристику евристичних методів навчання, а саме: дослідницького, методу евристич-
них питань, методу «мозкового штурму». Розкрито їх роль у формуванні вмінь студентів засвоювати 
інформацію, поповнювати й оцінювати її, самостійно застосовувати методи пізнавальної і творчої 
діяльності. Розглянуто переваги та недоліки кожного з перелічених методів. Проведено експеримента-
льне дослідження перелічених вище евристичних методів. Вказано перспективи подальших досліджень 
використання означених методів. 

Ключові  слова :  евристичне навчання, евристичні методи. 
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Особливий внесок у вирішення проблеми фо-рмування професійно-орієнтованої евристичної діяльності знаходимо у дослідженнях, присвяче-них формуванню евристичних прийомів у процесі навчання математики інженерів (В. І. Андрєєв, К. В. Власенко, І. А. Горчакова, В. І. Клочко, Т. В. Крилова, В. А. Моляко, О. І. Скафа, З. І. Слєпкань, А. В. Хуторськой та ін.). Аналіз за-значених досліджень дозволяє дійти висновку, що питання методики формування професійно-орієнтованої евристичної діяльності майбутніх інженерів на заняттях з вищої математики зали-шаються недостатньо розробленими.  Метою статті є теоретичне обґрунтування системи найбільш ефективних методів навчання евристичним навичкам у студентів на заняттях з вищої математики. Слово «евристика» в перекладі з грецького «heurisko» означає «знаходжу», «відкриваю». Ев-ристику, перш за все, пов'язують з системою сло-весного навчання Сократа (469–399 рр. до н.е.). Шляхом особливих питань і міркувань він допо-магав співрозмовнику самостійно приходити до постановки або вирішення проблеми, в результа-ті істина відкривалася не тільки учневі, але й учи-телям. Метод Сократа розвивався і вдосконалюва-вся в працях великих педагогів [10]. У теперішній час, як зазначає А. В. Хуторсь-кий, поняття «евристика» розкривають через спрямованість діяльності студента, зорієнтованої на створення ним суб'єктивно або об'єктивно но-вого і значущого продукту за допомогою евристи-чних методів навчання [13, 146]. Розглянемо деякі з цих евристичних методів. Одним з евристичних методів навчання є дос-
лідницький метод, значний внесок в розробку якого зробили такі вчені, як О. Герд, М. Стасюле-вич, Г. Армстронг і Т. Гекслі та ін. Поняття «дослідницька робота учнів» було введено в обіг в працях Б. Райкова, М. Рождественського, К. Яго-довського та ін. Сутність дослідницького методу, на думку В. Л. Ортинського, полягає в організації cамо-стійної пошукової творчої діяльності учнів шля-хом постановки викладачем нових для них за-вдань [6, 191]. За визначенням Г. І. Рузавіна дослідницький метод полягає в тому, що обирається об'єкт дослі-дження (наприклад, дослідити на збіжність зна-кододатний ряд) [9, 25]. А. В. Хуторський пропо-нує студентам самостійно дослідити заданий об'єкт (дослідити на збіжність ряд) за такими ета-пами: спостереження і вивчення фактів про об'єкт; виявлення суперечностей у предметі дос-лідження (постановка проблеми); висунення гіпо-

тези; побудова плану дослідження; здійснення плану; аналіз і систематизація отриманих резуль-татів, формування висновків [13, 335–336]. В. Н. Соколов пропонує використовувати дос-лідницький метод на етапі засвоєння нових знань, а також на етапі їх закріплення і застосу-вання [11]. В. Ю. Стрельніков стверджує, що його використовують тоді, коли відомі поняття розг-лядаються у нових зв'язках, при вивченні ключо-вих питань програми, що містять в собі загальні основи навчальної дисципліни, а також при само-стійному відкритті теорем та формул [12, 115–133]. Більшість дослідницьких завдань, які розг-лядаються на заняттях з вищої математики, явля-ють собою невеликі пошукові завдання, що вима-гають проходження всіх або більшості етапів про-цесу дослідження, причому обсяг нових знань по-винен бути невеликий.  Ми погоджуємося з В. Ю. Стрельніковим та І. Г. Брітченко, які виділяють такі переваги дослі-дницького методу: сприяє формуванню рис твор-чої діяльності; формує інтерес до пізнавальної діяльності; задовольняє потребу в активному са-мостійному пошуку нових знань; забезпечує вико-ристання теоретичних знань у новій ситуації; ак-тивізує розумову діяльність; сприяє формуванню пізнавальної активності; учні отримують повно-цінні глибоко усвідомлені знання; завдяки дослі-дницькому методу студенти опановують методи наукового дослідження вирішення практичних проблем [12, 131–133]. Недоліками дослідницького методу, на думку В. С. Леднєва, є такі: межі залежать від розвитку дослідницьких умінь і здібностей студентів; вима-гає тривалого часу та енергії викладача та студен-тів; потребує високої педагогічної кваліфікації викладача [5, 40–43]. 
Метод евристичних запитань, як стверджу-ють А. І. Жук, О. Л. Жук, І. І. Казимирська та Е. А. Коновальчик, відомий також як метод «клю-чових запитань» [4, 269]. У практиці навчання, як зазначають автори, евристичні запитання також називають навідними запитаннями, оскільки вда-ло поставлене викладачем додаткове запитання наводить студентів на ідею рішення [4, 269]. Нау-ковці (А. І. Грабченко, Я. М. Гаращенко, В. О. Федо-рович та ін.) вважають, що навідні запитання до-зволяють підвести студентів до розв'язання про-блеми [2, 65]. З. І. Слєпкань зауважує, що навідні запитання застосовують також для збору додат-кової інформації в умовах проблемної ситуації або упорядкування відомої інформації безпосередньо в процесі вирішення творчого завдання [10].  Слід зауважити, що евристичні запитання ши-роко використовував у своїй науковій і практичній 

АНТОНІНА ВІТЮК, НАТАЛІЯ НУЖНА  Деякі евристичні методи навчання вищої математики 



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

АНТОНІНА ВІТЮК, НАТАЛІЯ НУЖНА  Деякі евристичні методи навчання вищої математики діяльності давньоримський філософ Квінтиліан, який учив, що будь-яку проблему потрібно розг-лядати з різних точок зору. Для цього треба пос-тавити перед собою та відповісти на сім ключових (евристичних) питань: Хто? Що? Навіщо? Де? Чим? Як? Коли? Потім утворюються парні сполу-чення наведених запитань, наприклад: Хто? Наві-що? На думку А. В. Хуторського відповіді на ці за-питання та їх сполучення породжують нові ідеї та рішення розглянутої проблеми [13, 334]. Евристичним запитанням приділяв багато уваги американський математик і педагог Дж. Пойя, який надав такі рекомендації:  – Усвідомлення змісту задачі. Для цього пос-тавити перед собою запитання: Що дано? Що неві-домо? У чому полягає умова? Чи можливо задово-льнити умові? Чи достатня умова для визначення невідомого? Або недостатня? Або надмірна? Або суперечлива? Потрібно зробити креслення, відповідні поз-начення і розподілити умову на частини. – Пошук ідеї рішення і складання плану рі-шення. Як знайти зв’язок між даними і невідо-мим? Чи відоме вам яке-небудь споріднене за-вдання? Чи можна сформулювати завдання прос-тіше? Чи можна вирішити частину завдання, задо-вольнити частині умови? Чи можна здобути що-небудь корисне з даних? Чи всі умови завдання використані? – Здійснення плану. Здійснюючи план рішен-ня, потрібно контролювати кожен крок. Чи можна перевірити хід рішення? Чи можна отримати той самий результат інакше? Чи можна перевірити правильність отриманого результату? Чи можна в будь-якому іншому завданні використовувати отриманий результат? Чи можна вирішити зада-чу, зворотну до заданої [8, 264–281]? На думку А. І. Грабченко, Я. М. Гаращенко та В. О. Федоровича, метод евристичних запитань використовується для психологічної активізації творчого процесу, пошуку ідей розв'язання у но-вих несподіваних напрямах, спрямування творчо-го пошуку розв'язання певної проблеми тощо [2, 65]. Він значно пожвавлює навчальний процес, активізує пізнавальну діяльність студентів та під-вищує результативність навчання. А. І. Жук, І. І. Казимирська, О. Л. Жук та Е. А. Коновальчик справедливо вважають, що пе-ревага методу евристичних питань полягає в його простоті й ефективності для розв'язання будь-яких завдань. Евристичні питання розвивають інтуіцію мислення, загальнологічну схему розв'я-зання завдань [4, 270]. На думку А. І. Жук, О. Л. Жук, І. І. Казимирської та Е. А. Коновальчик недоліки цього методу поля-

гають у тому, що він не дозволяє студентам про-понувати оригінальні ідеї і рішення та не гаран-тує абсолютного успіху у вирішенні завдань [4, 270]. 
Метод «мозкового штурму» був вперше за-пропонований Алексом Ф. Осборном в кінці соро-кових років двадцятого століття. На думку М. М. Бараболі та О. І. Матяша метод передбачає вирішення завдань за допомогою процедури гру-пового креативного мислення, за яким спочатку за короткий проміжок часу пропонуються різні варіа-нти вирішення поставленої задачі без будь-яких обмежень, і лише потім з великої кількості ідей відбираються найбільш вдалі – всього 10–15%, які можуть бути використані на практиці [1, 43–45]. Мета цього методу, як зазначає А. В. Хуторсь-кий, полягає в тому, щоб за найкоротший час ви-слухати якомога більше різноманітних ідей студе-нтів [13, 339]. А. І. Жук, О. Л. Жук, І. І. Казимирська та Е. А. Коновальчик справедливо вважають, що ос-новний ефект цього методу полягає в розмежу-ванні в часі процесу генерування ідей від їх кри-тичної оцінки: кількість висунутих у такий спосіб ідей в одиницю часу є вдвічі більшою, ніж за тра-диційних способів [4, 269–270]. Правилами «мозкового штурму», як вважає А. В. Хуторський, є такі: 
– Умови задачі формулюються в загальних рисах перед «Штурмом». Формування де-кількох робочих груп по 3–5 cтудентів та експертної групи, яка буде оцінювати і відбирати найкращі ідеї. 
– Група «генераторів» ідей пропонує макси-мальну кількість гіпотез за відведений час. Висуваються будь-які гіпотези: фанта-стичні, помилкові тощо. На цьому етапі забороняється критикувати запропонова-ні ідеї. 
– Група експертів оцінює і відбирає запро-поновані гіпотези. 
– Якщо задачу в процесі «штурму» не було розв’язано, її можна запропонувати в дещо зміненій формі на іншій парі. 
– Активізація процесу генерування ідей від-бувається за допомогою таких прийомів: інверсія (зробіть навпаки), аналогія (зро-біть так, як це зроблено в попередньому розв’язанні); емпатія (вважайте себе тала-новитим математиком); підказки у вигля-ді таблиць. 
– Повідомлення про результати «мозкової атаки». Гіпотези оцінюються, а за оцінка-ми всіх експертів виводиться середній бал [13, 340]. На думку А. І. Грабченко, Я. М. Гаращенкота, В. О. Федоровича, метод «мозкового штурму»  
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використовують для вирішення нескладних зав-дань загального типу, що містять достатньо ін-формації, відомої студентам (наприклад, для роз-в’язання завдань з векторної алгебри) [2, 68]. Цей метод добре працює при розв’язуванні складних задач аналітичної геометрії, задач на складання диференціальних рівнянь з початковими або гра-ничними умовами тощо. Метод сприяє активності студентів на занятті та міцності здобутих самос-тійно знань. Однією з основних переваг «мозкового штур-му», як вважає Є. П. Ільїн, полягає в тому, що він дозволяє максимально використовувати творчий потенціал кожного з його учасників в умовах ком-фортної творчої атмосфери. Чужі ідеї доопрацьо-вуються і доповнюються, збільшується ймовір-ність знайти конструктивну ідею. Завдяки залу-ченню великої кількості ідей цей метод дозволяє подолати стереотипи мислення. Він стимулює активність і інтуїтивне мислення студентів в про-цесі пошуку ідей [4, 28–31]. Недоліками «мозкового штурму», вважає В. С. Зайцев, є те, що творчі ідеї висуваються в найзагальнішому виді. Він не гарантує ретельну розробку ідеї. Його не можна застосовувати, коли завдання вимагає великих попередніх розрахун-ків, обчислень [3, 117]. Отже, на думку А. В. Хуторського, евристичне навчання ефективно, оскільки: збільшується роль самостійності в освітньому процесі, з'являється позитивна внутрішня мотивація в процесі пошуку вирішення проблем; стимулюється розвиток інту-їтивного мислення, формується творчий підхід до вирішення завдань, здобуті вміння та знання за-стосовуються студентами в нових, нетипових си-туаціях; розвивається взаємодія в колективі; під-вищується рівень засвоєння нового навчального матеріалу [13, 328–345]. Водночас, як наголошує Є. П. Ільїн, евристичним методам навчання прита-манні: відсутність механізму для складання пере-ліку всіх можливих варіантів вирішення завдан-ня; відсутність об'єктивних критеріїв відбору кра-щих варіантів; евристичний метод вимагає вели-ких витрат часу порівняно до вирішення готових знань. Це обмежує можливості його широкого використання на заняттях з вищої математики [4, 28–33]. Для визначення ефективності використання евристичних методів навчання, ми провели порів-няльний аналіз результатів контрольних робіт груп студентів, які навчалися за традиційною ме-тодикою і студентів експериментальних груп, 

навчання яких проводилося із застосуванням ев-ристичних методів. Для цього на базі кафедри вищої математики факультету комп’ютерних систем та автоматиза-ції Одеської національної академії харчових тех-нологій студенти першого курсу (127 осіб) були розділені на дві групи: експериментальну, в який було 65 осіб, та контрольну – 62 особи, причому в обох групах рівень підготовки з математики був приблизно однаковим (відхилення середнього бала за результатами нульової контрольної робо-ти не перевищувало 0,05 бала). На заняттях з вищої математики в експери-ментальній групі нами були використані перелі-чені вище евристичні методи навчання, а в конт-рольній їх не використовували, причому студен-там пропонувались однакові завдання. Результати експерименту подані в таблиці. 

Аналіз результатів експерименту показує, що порівняно з контрольною групою, в експеримен-тальній групі: зросла кількість студентів, які на-писали роботу на відмінно та добре, тобто якість знань на 8% вища; успішність зросла на 8,7%. Отже, порівняння даних таблиці підтвердило ефективність використання евристичних методів, відбулися зміни, що виявилися в зростанні показ-ника рівня засвоєння знань, формування умінь і навичок застосовувати отримані знання. Проведений аналіз дозволяє дійти висновку, що різні евристичні методи ефективні при ви-вченні певних розділів курсу, а саме: дослідниць-кий метод при дослідженні на збіжність рядів, метод евристичних запитань для розв'язання будь-яких математичних завдань, метод «мозкового штурму» використовують для розв’я-зання завдань з векторної алгебри. Тому в викла-данні кожного розділу вищої математики студен-там необхідно використовувати ті евристичні ме-тоди, які найбільш корисні для окремого конкрет-ного розділу.  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспе-ктів окресленої в статті проблеми. Серед подаль-ших пошуків можна виділити визначення додатко-вих критеріїв ефективності використання евристи-чних методів навчання студентів різного професій-ного профілю на заняттях з вищої математики. 
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Група Кількість студентів Кількісна оцінка,% 2 3 4 5 І (контр.) 62 39,7% 36,4% 13,3% 10,6% ІІ (експер.) 65 31% 37,1% 18,7% 13,2% 
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Антонина Витюк, Наталия Нужная. Некоторые эвристические методы обучения высшей ма-

тематике 
В статье рассматриваются некоторые особенности и пути развития способностей студентов 

благодаря эвристическим методам обучения высшей математике. Проведен анализ последних исследо-
ваний и публикаций по проблеме формирования реализации эвристических идей в обучении математике.  

Представлена характеристика эвристических методов обучения, а именно: исследовательского 
метода, метода эвристических вопросов, метода «мозгового штурма». Раскрыта их роль в формирова-
нии умений студентов усваивать информацию, пополнять и оценивать ее, самостоятельно использо-
вать способы познавательной и творческой деятельности. Рассмотрены преимущества и недостатки 
каждого из перечисленных методов. Было проведено экспериментальное исследование перечисленных 
выше эвристических методов. Указаны перспективы дальнейших исследований определения дополни-
тельных критериев эффективности использования данных методов обучения. 

Ключевые  слова :  эвристическое обучение, эвристические методы. 
 
Antonina Vityuk, Natalia Nuzhnaya. Some heuristic methods of teaching higher mathematics 
In the article some features and ways of development of abilities of students due to heuristic methods of teach-

ing higher mathematics are considered. The analysis of the latest researches and publications on the problem of 
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ІРИНА ГАЛУЩАК Критеріальний підхід до формування правової компетентності майбутніх економістів 

Найважливішим завданням реформування освіти в Україні є підготовка освіченої, творчої особистості, готової забезпечувати потреби суспі-льства у професійній діяльності як на національ-ному, так і міжнародному рівні. Цьому сприяє упровадження компетентнісного підходу у сучас-ну вищу освіту і формування професійної компе-тентності майбутніх фахівців як показника якості отриманої освіти.  

Правова компетентність у сучасних реаліях життя є невід’ємною складовою професійної під-готовки майбутніх фахівців, рівня сформованості та дієвості їхньої правової свідомості і культури, громадянської зрілості. Натомість власні дослідження свідчать, що студенти молодших курсів недостатньо зорієнто-вані на професію економіста, не пов’язують тео-рію з практикою, утруднюються в розв’язанні 

forming heuristic ideas realization in mathematics teaching has been carried out. He showed that today there are 
insufficient researches of the methods of forming the professionally oriented heuristic activity of future engineers 
in math classes. 

The purpose of our research is to create and theoretically substantiate the system of the most effective meth-
ods of teaching heuristic skills of students in the classes in higher mathematics. 

The article presents the history of the emergence and characterization of heuristic teaching methods, namely: 
the research method, the heuristic questions method, the brainstorming method. Their role in the formation of 
students' learning to assimilate information, expand and evaluate it, and use the methods of cognitive and crea-
tive activity is revealed. The advantages and disadvantages of each of the listed methods are considered, as well as 
the advantages and disadvantages of heuristic training. An experimental study was carried out. The results of 
which showed the success of using heuristic methods in classes in higher mathematics. Conclusions are made 
about the expediency of using this or that heuristic method in studying various sections of higher mathematics. 
The prospects of further studies of the definition of additional criteria for the effectiveness of the use of these 
teaching methods are indicated. 

Key  words :  heuristic training, heuristic methods.    УДК 378.330 
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КРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ  
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ 

 
У статті зроблено аналіз психолого-педагогічних досліджень з проблеми визначення рівнів сформо-

ваності правової компетентності майбутнього економіста та схарактеризовано їх компоненти: мо-
тиваційний, когнітивно-гностичний, відтворювальний, рефлексивно-оцінний.  

Метою статті є виявлення критеріїв та показників сформованості правової компетентності 
майбутнього економіста в умовах неперервної університетської освіти 

Підкреслюється що ефективність навчальної діяльності студентів залежить, передусім, від рівня 
мотивації. Цілеспрямований розвиток мотивів пізнавальної діяльності пов'язаний із задоволенням до-
мінуючих потреб студента. Когнітивний розглядається як вміння оперувати знаннями, використову-
вати їх, розпоряджатися ними, організовувати на їх основі свою діяльність. Відтворювальний компо-
нент зумовлений необхідністю опанування майбутніми економістами прийомів використання одержа-
ної правової інформації, уміння розв’язувати проблеми у правовому полі. Оцінно-регулятивний компо-
нент був спрямований на формування адекватної самооцінки і взаємооцінки своєї власної професійної 
ідентичності та професійної ідентичності одногрупників.  

У дослідженні наведено власну точку зору щодо критеріїв і показників рівнів до формування право-
вої компетентності майбутніх економістів. Уточнено ціннісно-настановчий, знаннєвий, дієвий, рефлек-
сивний критерій з показниками рівнів сформованості правової компетентності майбутнього економіс-
та. Визначено рівні сформованості правової компетентності студентів ми змогли зрозуміти ставлен-
ня економістів до правової освіти. 

Ключові  слова :  майбутні економісти, критерії, показники, правова компетентність, правова 
діяльність. 
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професійних завдань та ситуацій, їм бракує досві-ду практичної діяльності.  
Метою статті є виявлення критеріїв та показ-ників сформованості правової компетентності май-бутнього економіста в умовах неперервної універ-ситетської освіти, а завданнями – аналіз психолого-педагогічних досліджень з проблеми визначення рівнів сформованості правової компетентності майбутнього економіста та їх характеристика. 
Методи дослідження: спостереження, ана-ліз, систематизація та узагальнення наукової лі-тератури з питань правової компетентності май-бутніх економістів. 
Результати. Розроблення критеріальної бази виявлення сформованості правової компетентно-сті майбутнього економіста в умовах неперервної університетської освіти вимагало звернення до поняття «компоненти» та «критерії». Підґрунтям для розуміння компонентів сфор-мованості правової компетентності майбутнього економіста в професійній діяльності мають бути особливості феномену правова компетентність та специфіка професійної діяльності економіста.  Узагальнення досліджуваних матеріалів дає можливість визначити компоненти сформованос-ті правової компетентності майбутнього економі-ста в умовах неперервної університетської освіти: мотиваційний, когнітивно-гностичний, відтворю-вальний, рефлексивно-оцінний. Розглянемо ко-жен зокрема. 
Мотиваційний компонент як сукупність оріє-нтирів, мотивів, цінностей, що визначають спря-мованість професійно-педагогічної діяльності майбутнього економіста, характеризуються висо-кою значущістю для нього правової діяльності, усвідомлення її необхідності, потребою у профе-сійній самореалізації і позитивним ставленням до майбутньої професії. У психологічній літературі «мотив» визнача-ється як спонукання до діяльності, що складаєть-ся під впливом умов життя суб’єкта і визначає спрямованість його активності [6, 78]. Мотивація професійної діяльності визнача-ється відповідною спрямованістю, що має певну мету, професійними установками людини. Стійкі системи відносин у професійній діяльності утво-рюють професійний менталітет і визначають про-фесійні позиції [2]. Однією із найважливіших умов підвищення якості підготовки студентів економі-чних спеціальностей закладів вищої освіти є фор-мування їх професійної мотивації, оскільки вона активно впливає на результативність навчальної роботи студентів.  Зазначений компонент забезпечує передумо-ви для реалізації інших компонентів у процесі 

формування правової компетентності майбутньо-го економіста в умовах неперервної університет-ської освіти. Мотивація трактується науковцями як джерело активності та виступає, на думку А. Реана, процесом спонукання до діяльності для досягнення чітко окресленої мети [14, 317].  
Когнітивно-гностичний включає спеціальні знання з предмета, вміння, навички їх здобувати, у тому числі самостійно, та вільно, конструктивно і творчо використовувати, проводити логічні ін-телектуальні операції, критично мислити; необ-хідний і достатній обсяг операціональних право-вих знань, логічних і мовленнєвих умінь, пов’яза-них з їх отриманням (збиранням), використанням і поширенням (оприлюдненням) (на рівні викла-ду, пояснення, обґрунтування в різних формах.  Специфіка знань як елемента компетентності у тому, що б не просто «мати» знання, володіти ними, а вміти ними оперувати, використовувати їх, розпоряджатися ними, організовувати на їх основі свою діяльність. Обсяг знань має бути не-обхідним і достатнім для того, аби дозволяти ком-петентній особі адекватно реагувати на ситуації у правовому контексті, бути мотивованим діяти згідно з нормами чинного законодавства. Водно-час правові знання та інтелектуальні вміння, не-зважаючи на їх важливість, є не самоціллю на-вчання правознавства, а основою формування практичних умінь і навичок та ставлень. Знання – це не лише адекватно зафіксована в мовній формі пам’яттю людини дійсність, а й спо-соби діяльності, а вміння – знання в дії, що озна-чають виявлену особою (доведену) готовність досягати мети у відповідній діяльності, вказує Н. Бібік [8, 48].  Саме уміння особи діяти на основі здобутих знань В. Кальней і С. Шишов розглядають як її компетентність [8, 20]. Правова компетентність особи визначається рівнем її правової активності, вважає О. Болотова [4, 12]. В аспекті дослідження відтворювальний ком-понент зумовлений необхідністю опанування майбутніми економістами прийомів використан-ня одержаної правової інформації з метою засво-єння способів вирішення різноманітних ситуацій у правових межах, потребують відповідних умінь у студентів. Зазначений компонент у структурі правової компетентності майбутніх економістів передбачає набуття студентами вмінь і навичок пошуку й використання правових знань у профе-сійній практиці. Зокрема, майбутні економісти повинні вміти застосовувати законодавчі й право-ві норми, орієнтуватись у цих документах; уміти виявляти правопорушення; володіти процедурою правових рішень; уміти вести пошук необхідної 
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інформації в галузі права й законодавства; вміти свідомо контролювати результати своєї діяльнос-ті і рівень розвитку в межах реалізації норм права у професійній сфері. При цьому, завданням вищо-го навчального закладу є не тільки дати студен-там знання, сформувати вміння і розвинути нави-чки, але й виробити в них постійну звичку самос-тійно поповнювати знання і забезпечити перене-сення цієї звички у свою майбутню виробничу чи дослідницьку діяльність. У нашому дослідженні рефлексивно-оцінний компонент був спрямований на формування адек-ватної самооцінки і взаємооцінки своєї власної професійної ідентичності та професійної ідентич-ності одногрупників. До основних термінів зазначеного компонен-та відносяться: оцінка, рефлексія, самооцінка, ко-нтроль самооцінки, взаємооцінка [11; 12]. Оцінка (філос.) – ставлення до соціальних явищ, людської діяльності, поведінки, встанов-лення їх значущості, відповідності певним нор-мам і принципам моралі (схвалення і осуд, пого-дження чи критика та ін.). Визначається соціаль-ною позицією, світоглядом, рівнем культури, інте-лектуальним та моральним розвитком людини. З іншого боку, урахування мотивів, засобів і цілей дії, її умов, місця в системі поведінки особистос-ті – необхідна умова правильної оцінки цієї дії. Думка про цінності, рівень чи значення будь-кого чи будь-чого [10]. Оцінка необхідна для аналізу досягнень, під-ведення підсумків діяльності, тому можна сказа-ти, що вона пов’язує дію, стан, процес, що вже за-вершилися з тим, що планується, породжується щойно виступає між ними як сполучна ланка. Мо-жливість порівняння бажаного, запланованого результату як певного еталону і того, що був отриманий, яку надає оцінка, дозволяє особистос-ті усвідомити ступінь узгодженості / неузгодже-ності між ними й відповідальним чином скоректу-вати, вдосконалити свою діяльність. Рефлексія (від лат. відображення) – слід розу-міти як установки, позиції та думки інших людей, так і власні. Зазначений компонент спрямований на фор-мування в майбутніх економістів здатності од самооцінювання своїх сильних і слабких сторін, вміння оцінювати свої професійні здібності під час проходження виробничої практики та оціню-вати професійні здібності своїх одногрупників [9]. Оцінно-контрольні дії у процесі формування правової компетентності майбутніх економістів в умовах неперервної освіти розглядаємо як дії майбутніх економістів, спрямовані на здійснення само- (взаємо-) оцінювання та само- (взаємо-) ко-

нтролю під час моделювання ситуацій з виробни-чої практики. Само- (взаємо-) оцінювання – вмін-ня адекватно оцінювати свою (чужу) правову дія-льність, адекватна самооцінка й загальне позити-вне ставлення до обраної професії, та сприйняття її як соціально значущої. Само- (взаємо-) конт-роль – уміння виправити допущені помилки у ре-гулюванні власної (чужої) правової діяльності. З’ясуємо сутність поняття «критерій». За-уважмо, що дефініція «критерій» по-різному тлу-мачиться науковцями, так, психологи розгляда-ють статистичні критерії для перевірки гіпотез. У педагогіці критерій (від грецького – kriterion – засіб для судження) тлумачиться як ознака, на основі якої здійснюється оцінка, визначення чи класифікація чогось [13]; мірило, на основі якого здійснюється оцінка об’єкта за такими ознаками, що надають можливість судити про його стан і рівень розвитку; міра судження, оцінки будь-яких явищ [7, 588]; ознаки, за якими класифікуються, оцінюються за відповідним індикатором психоло-гічні явища, дії або діяльність [15, 158]; мірило для визначення оцінки предмета чи явища; озна-ка, взята за основу класифікації [16, 196].  Критерії , зазначає В. Бєліков, конкретизу-ються в показниках феномена, що досліджується (Беликов В. А., 1998, с. 9). Показники, стверджує І. Бізюкова, дозволяють визначити стан явищ та процесів у динаміці, і є кількісною характеристи-кою критеріїв.  Феномен «показник» у педагогічних дослі-дженнях розуміють як ознаки, що дозволяють виокремити й оцінити найбільш конкретні зміс-тові аспекти досліджуваного конструкту. Зауважимо, що критерії і показники науко-вець Беликов В. А. [1] розглядає як інструмент, який забезпечує можливість перевірки теоретич-них положень, однак вважається, що критерії та якісні показники дають суб’єктивну характерис-тику досліджуваному явищу, а кількісні показни-ки дають об’єктивну характеристику, даючи змо-гу виміряти його. Критерії і показники тісно взаємопов’язані, оскільки науково обґрунтований вибір критерію значною мірою зумовлює правильний вибір сис-теми показників і, навпаки, якість показника за-лежить від того, наскільки він повно й об’єктивно характеризує певний критерій [3, 27].  Розробляючи критерії, виходили з того, що вони є основою для порівняння, зіставлення пре-дметів чи явищ, своєрідним еталоном вираженос-ті певної якості. Критерій – це сукупність показ-ників, що дозволяють виділити певне явище із подібних, характеризують його максимально пов-но і мають свій ступінь вираженості. Необхідно 
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зазначити, що окремо взяті показник та критерій не можуть об’єктивно відобразити рівень сформо-ваності досліджуваного явища чи об’єкта. Тому їх повинна бути достатня кількість, щоб охопити всі сторони формування правової компетентності майбутнього економіста в умовах неперервної університетської освіти. Водночас визначені кри-терії повинні бути адекватними виокремленим компонентам сформованості правової компетент-ності майбутнього економіста в умовах непере-рвної університетської освіти – мотиваційному, когнітивно-гностичному, відтворювальному, реф-лексивно-оцінному. Показники, розроблені до кожного критерію, ураховують обсяг знань, отри-маних студентами протягом попередніх років на-вчання у заклади вищої освіти, їхні практичні на-вички, дозволяють характеризувати їхню поведі-нку у ситуаціях, дотичних до майбутньої професії, а також відбивати стійкість виявленого критерію. Окреслені показники слугували основою ви-значення рівнів сформованості правової компете-нтності майбутнього економіста в умовах непере-рвної університетської освіти: високого, достат-нього, низького.  Схарактеризуємо якісну характеристику кож-ного з них.  Студенти високого рівня засвідчують устале-ну мотивацію на професійну діяльність і правову поведінку. Правові знання у студента мають сис-тематизований характер, вони володіють основ-ними юридичними поняттями й термінами. Чітко уявляють правовий аспект професійної діяльнос-ті, мислять правовими категоріями. Обізнані з нормативно-правовими актами, усвідомлюють необхідність оволодіння правовими знаннями і вміннями як умову їхньої майбутньої професійної діяльності. Орієнтовані на використання законо-давства в ході розв’язання ситуацій у професійній діяльності. Студенти вміють розв’язувати конфлі-

ктні ситуації і здатні приймати самостійні відпо-відальні рішення. Уміли об’єктивно визначити свої сильні та слабкі сторони з огляду на обрану професію, однозначно формулювали послідов-ність власних дій з подоланням особистих вад. Давали адекватну оцінку своїм одногрупникам під час моделювання ситуацій з виробничої прак-тики. У цих студентів спостерігалась адекватна самооцінка й загальне позитивне ставлення до обраної професії, робота економіста сприймалась ними як соціально значуща. Студенти достатнього рівня відзначаються позитивним ставленням до правової освіти і право-вої поведінки. Майбутні економісти усвідомлюють значущість правової підготовки для їхньої профе-сійної діяльності. Інтерес до права та законодавст-ва виявляється лише в окремих ситуаціях. Обізнані з юридичними поняттями й термінами. Застосову-ють норми права, законодавчі акти за необхідності в окремих ситуаціях. Студенти прагнуть здобути правові знання, здатні застосовувати їх на практи-ці, вони подекуди вміють розв’язувати конфліктні ситуації, здатні приймати відповідальні рішення. Майбутні економісти не завжди виявляли адекват-ну самооцінку з огляду на обрану професію, праг-нули самовдосконалюватись і долати власні недо-ліки, проте не мали чіткого плану дій. Водночас їм була властива адекватна взаємооцінка. Студенти низького рівня відрізняються паси-вністю, нестійкістю мотивів, правова поведінка відсутня. У них не сформована переконаність у цінності правових знань у майбутній професійній діяльності. Частково обізнані з правовими понят-тями. Мають фрагментарні, поверхневі знання нормативно-правової бази. потреба у набутті знань права або носить ситуативний характер, або відсутня. Відсутній інтерес до правової й законо-давчої сфери. Вони не здатні приймати відпові-дальне рішення. У розв’язанні конфліктних  
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Таблиця – Критерії з показниками сформованості правової компетентності майбутнього економіста в умо-
вах неперервної університетської освіти Компоненти Критерії Показники Мотиваційний Ціннісно-настановчий - наявність позитивної мотивації до майбутньої професійної діяльності; - наявність мотивації щодо особистісної правової поведінки; - наявність інтересу та потреби в опануванні необхідних правових знань Когнітивно-гностичний Знаннєвий - обізнаність з правовими поняттями; - обізнаність з нормами права та державотворчими документами; - усвідомлення необхідності правової освіти фахівцями економічної сфери Відтворюваль-ний Дієвий - вміння застосовувати правові знання у професійній діяльності; - вміння приймати відповідальні правові рішення; - вміння вирішувати правові виробничі конфліктні ситуації у професійній діяльності економістів Рефлексивно-оцінний Рефлексивний - вміння оцінювати свої особистісні якості (образ – «Я»); - вміння оцінювати свої професійні якості («Я»- економіст); - вміння оцінювати професійні якості своїх колег (майбутніх економістів) 
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ситуаціях потребують допомоги. Уміли достатньо об’єктивно оцінювати своїх одногрупників під час моделювання виробничих ситуацій (адекватна взаємооцінка), натомість вони вирізнялися загаль-ним ставленням до обраної професії – воно було нейтральним, робота економіста сприймалася ни-ми як важка й нецікава (неадекватна самооцінка).  Таким чином, ми бачимо, що високий рівень сформованості правової компетентності майбут-нього економіста в умовах неперервної універси-тетської освіти характеризується стійким бажан-ням студента здійснювати самореалізацію, усвідо-млювати прагнення до виявлення і розкриття своїх можливостей і здібностей, здатність викори-стовувати власний потенціал, вміння реалізовува-

ти свої правові знання в різноманітних практич-них завданнях. Отже, знання критеріальної бази необхідні для стимулювання навчального процесу студен-тів закладів вищої освіти до підвищення рівнів правової компетентності майбутнього економіста та самоствердження в обраній професії.  Визначивши рівні сформованості правової компетентності студентів ми змогли зрозуміти ставлення економістів до правової освіти. Доцільним у перспективі є проведення моні-торингу стану сформованості правової компетен-тності майбутнього економіста в умовах непере-рвної університетської освіти до і після проведен-ня навчання. 
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Ирина Галущак. Критеріальний підхід до формування правової компетентності майбутніх 
економістів 

В статье сделано анализ психолого-педагогических исследований по проблеме определения уровней 
сформированности правовой компетентности будущего экономиста и охарактеризовано их компонен-
ты. Подчеркивается, что эффективность учебной деятельности студентов зависит, прежде всего, от 
уровня мотивации. Целенаправленное развитие мотивов познавательной деятельности связан с удов-
летворением доминирующих потребностей студента.  

В исследовании приведена собственная точка зрения по поводу критериев и показателей уровней по 
формированию правовой компетентности будущих экономистов. Определены уровни сформированно-
сти правовой компетентности студентов. 

Ключевые  слова :  будущие экономисты, критерии, показатели, правовая компетентность, пра-
вовая деятельность. 

 
Iryna Galushchak. Criterial approach for forming the legal competence of future economists 
The article analyzes psychological and pedagogical research on the problem of determining the levels of for-

mation of the legal competence of a future economist and their components are characterized: motivational, cog-
nitive-gnostic, reproductive, and reflexive-estimation.  

The purpose of the article is to identify the criteria and indicators of the formation of the legal competence of 
a future economist in conditions of continuous university education 

It is emphasized that the effectiveness of students' educational activity depends, first of all, on the level of 
motivation. Purposeful development of motives of cognitive activity is connected with satisfaction of the student's 
dominant needs. Cognitive is regarded as the ability to operate with knowledge, use it, dispose of them, and or-
ganize their activities on their basis. The reproductive component is conditioned by the need for future economists 
to be trained in the use of the received legal information, the ability to solve problems in the legal field. The 
evaluation and regulatory component was aimed at creating an adequate self-esteem and mutual evaluation of 
one's own professional identity and professional identity of the group members.  

The research presents its own point of view on the criteria and indicators of levels before the formation of the 
legal competence of future economists. The value-setting, knowledge, effective, reflexive criterion with indicators 
of levels of formation of the legal competence of a future economist is specified. The level of formation of the legal 
competence of the students was determined; we were able to understand the attitude of economists to legal edu-
cation. 

Key  words :  future economists, criteria, indicators, legal competence, legal activity. 
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Ми досить часто вибудовуємо і шукаємо аргу-менти для наших уподобань в звичайному житті, у сфері професійного становлення та в інших ви-дах діяльності. Насамперед це стосується людей, професійна діяльність яких формується, викрис-талізовується під впливом ідей особистостей, яких, за словами Е. М. Ремарка, можна схарактери-зувати такими словами: в темні часи добре видно світлих людей. Такою особистістю в професійно-му зростанні німецької дослідниці ЕрікиГартманн став Василь Олександрович Сухомлинський. Як зазначає О. В. Сухомлинська, значення ді-яльності Е. Гартманн, з-під пера якої вийшла «перша в історії сухомлиністики монографія, при-свячена аналізу творчості В. О. Сухомлинського», є важливим чинником виникнення зацікавленості у дослідницькому просторі Німеччини до його педагогічної спадщини [4]. Сформульовано гіпотезу дослідження: діяль-ність відомої німецької дослідниці Еріки Гарт-манн, дослідниці творчості В. О. Сухомлинського, розглянуто в рамках етичної концепції, базовим концептом якої названо «любов до тварин». Ви-кладено авторське розуміння становлення озна-ченої концепції та висловлено припущення стосо-вно спорідненості її концептуальних засад зі стрижневими концептами педагогіки добра В. О. Сухомлинського; виявлено смислові тамо-рально-етичні наскрізні лінії, що характерні для теоретиків руху захисту прав тварин в німецько-мовному сегменті європейського інформаційного простору. 

Якщо розглядати публікації німецької дослід-ниці Е. Гартманн, присвячені творчості В. О. Сухо-млинського в бібліографічному контексті, до сло-ва буде згадати бібліографічні покажчики, (1978, 1987, 2001, 2008, 2013 і 2018 рр.), в яких досить ґрунтовно і повно висвітлено науковий доробок німецької дослідниці, починаючи з 1984 р., коли з’явилася зазначена вище монографія Еріки Гарт-манн «Педагогіка між людьми і виробництвом в моральному вихованні за В. О. Сухомлинським» і 2010 рр., публікцією в журналі «Шлях освіти» статті: «Сухомлинський: критик радянської та капіталістичної системи: новий погляд на спад-щину класика педагогіки» [2; 3]. Зрозуміло, що хронологічний діапазон публі-кацій має досить значний хронологічний промі-жок, що, певним чином, обумовлено зміною ідео-логічних, політичних векторів розвитку німецько-го суспільства, так і беззаперечним впливом цих факторів на життєві пріоритети німецької дослід-ниці. Незмінними залишилися професійні й осо-бистісні константи, що відобразилися в подаль-шій творчості Еріки Гартманн. Що ж слід розуміти під такими зрозумілими для нас поняттями «добро» і «зло»? З позицій  філософських течій, як неокласичного, так і пост-модерністського напрямів, в яких еклектичне по-лотно сконструйовано з етнічних, національних, релігійних та інформаційних елементів з певною рефлексивною символікою і термінологічною новизною, слова «добро» і «зло» вже самі по собі за лексичним складом є позитивно і негативно 
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ЕРІКА ГАРТМАНН – ДОСЛІДНИК ДІЯЛЬНОСТІ 
В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В НІМЕЧЧИНІ:  

ІДЕЇ ПЕДАГОГІКИ ДОБРА В ДІЯЛЬНОСТІ ДОСЛІДНИЦІ  
2003–2010 рр. 

 
На основі огляду публікацій Е. Гартманн в 2003–2010 рр. про пошуки нових шляхів взаємодії та вихо-

вання «нового» ставлення людини до природи та фауни, сформульовано та викладено основні погляди її 
автора на місце людини в світі, виявленні системи її цінностей;виникненні і закріпленні такої негатив-
ної риси характеру як жорстокість, впливу її на процес соціалізації дитини. На основі викладених відо-
мостей про діяльність Е. Гартманн, констатовано, що саме поняття «любов до тварин» в її розумінні 
об’єднує наступні елементи: емотивний, естетичний та діяльнісний, що в теоретичному значенні пев-
ним чином уможливлює організаційну, змістову направленість діяльності громадських організацій за-
хисту безпритульних тварин в Німеччині. 

Ключові  слова :  Еріка Гартманн, соціалізація дитини, любов до тварин. 
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зафарбованими уже за своїм змістовим визначен-ням. Добро, за В. О. Сухомлинським, це насамперед міра, з якою людина підходить до пояснення й оцінки людських стосунків; «охоронець совісті людини, спонукач моральної, непохитної, духов-ної стійкості, ідейної мужності» [5]. Як бачимо, сутність добра «вплетено» в безпосередню діяль-ність людини в суспільстві, воно розуміється як засіб і зброя в боротьбі людини за торжество справедливості, як діяльність, праця, воля у не-примиренності насамперед до зла [1]. Зробимо спробу виявити та розглянути, як розкрито основні поняття педагогіки добра В. О. Сухомлинського у діяльності відомої німець-кої дослідниці його творчості Еріки Гартманн. Так, в 2003 році було опубліковано результа-ти дослідження Е. Гартманн (Tierliebe. DieVer-nunftderKinder = Любов до тварин. Пізнавальне дорослішання дітей на основі 17-ти інтерв’ю з дітьми) (переклад автора статті – Н. К.) [8]. На думку дослідниці, яка аргументована ре-зультатами проведеного анкетування дітей віком від 5-ти до 15-ти років, жорстоке поводження з домашніми тваринами впливає на виникнення і закріплення такої негативної риси характеру як жорстокість, на якість процесу соціалізації дити-ни. Психологічні травми, отримані дітьми внаслі-док жорстокого поводження з тваринами (мається на увазі всі форми прояву цієї риси – роз-ведення і «забиття» свійської худоби і т. п.), обу-мовлюють подальше життя дитини. На думку ав-торки, любов до тварин у дітей носить підсвідо-мий, інтуїтивний характер, що має глибокі мо-ральні підвалини. Дилема відносин в родині, яка виникає і формує першу психологічну травматич-ну ситуацію, в якій існування домашнього улюб-ленця (в основному, це свійські тварини) зале-жить від практичних міркувань дорослих. Який результат можна передбачити у подальшій соціа-лізації дитини при такому відношенні до тварин?  Авторка обґрунтовує тезу про взаємозв’язок травматичного досвіду дитини після пережитого нею стресового стану після вбивства домашніх тварин з ідентифікацією себе як суб’єкта насилля жертви або жертви. В обох випадках цей стан стає одним із етапів прихованого почуття провини дитини. Адже і в школі, і в інших осередках соціа-лізації споживання їжі тваринного походження сприймається як данність, де нівелюється почут-тя провини за те, що ти їси [8]. Сподівання авторки на те, що модель нової педагогічних відносин ґрунтуватиметься на заса-дах вільного волевиявлення дитини, прояву емо-ційного співпереживання, особливо до тварин, – 

детерміновано такими чинниками: альтруїстич-ною відданістю і любов’ю до тварин, що наповнює життя дитини повноцінним та багатогранним  змістом.  Знайомлячись зі змістом книги і читаючи рецензію С. Бітц, яка, як і авторка книги, є членом громадської спілки захисту тварин, стверджуєть-ся теза: дітям властива вроджена турбота і любов до тварин, що обов’язково повинно враховува-тись у педагогічній діяльності [6]. Звичайно, перелік основних віх біографії Еріки Гартманн 2003–2010 рр., не можна продовжувати лише на основі рецензій на її праці означуваного періоду. Нам конче потрібно окреслити весь діапа-зон (в усякому разі спробувати це зробити) діяль-ності Е. Гартманн упродовж зазначених років. Так, найбільш значимими суспільними подія-ми життя німецької дослідниці можна вважати участь в роботі Міжнародного вегетаріанського товариства (International Vegetarian Union) (IVU), зокрема в 38-му конгресі цієї організації, що про-ходила в Дрездені (27–03.08.2008 р.) [8]. Досить характерним і вагомим результатом участі в цьому відомому на зарубіжних теренах об’єднанні стала її доповідь в рамках означеного заходу: «Symptomatik derpsy chis chen Folgendes Fleischkonsum = Симптоматика психічних наслід-ків споживання м’яса. Текст доповіді, на жаль, не можливо проаналізувати, так як матеріали фору-му викладено в графічному форматі з переліком лише тематики доповідей [10]. Ще одним, на наш погляд, суттєвим етапом в біографії дослідниці є участь в діяльності німець-ко-болгарської спілки охорони безпритульних тварин. Головним чинником виникнення людяно-сті в дитини вона беззастережно визнає необхід-ність нових відносин людей і тварин [10]. Вивчаючи праці Еріки Гартманн, мимоволі вибудовуєш основні конструкти, в змісті яких сфокусовано основні поняття її подальшої дослід-ницької траєкторії, котру можна розглядати в єдності та подальшому розвитку концепції «Терапія за допомогою тварин», засновником якої став Борис Левінсон, послідовниками та продов-жувачами цієї справи в Німеччині можна назвати Магнуса Швантьє і Гюнтера Штольценберга [9; 11]. Акцентуючи увагу на цих особистостях, які внесли вагомий вклад в становлення концепту-ального, організаційного та медійного забезпе-чення діяльності об’єднань захисників прав тва-рин середини 20-х років минулого століття і які стояли у витоків руху захисту і порятунку домаш-ніх тварин, можемо стверджувати, щоїхні праці досить добре відомі Еріці Гартманн. Зокрема, в статті, опублікованій в журналі «Шлях освіти» в 
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НАТАЛІЯ КРОПОЧЕВА · Еріка Гартманн – дослідник діяльності В. О. Сухомлинського в Німеччині:  ідеї педагогіки добра в діяльності дослідниці 2003–2010 рр. 2010 р., викладено систему аргументації, заснова-ній на працях зазначених вище дослідників. Таким чином, узагальнюючи викладені вище відомості про професійні й дослідницькі орієнти-ри в діяльності відомої німецької дослідниці, слід зазначити, що саме поняття «любов до тварин» в її розумінні об’єднує наступні елементи: емотив-ний,естетичний та діяльнісний. Виділяючи елеме-нтну структуру, ми намагаємося увійти в тонку сферу відносин людини і «братів наших менших», певну ілюзорність і слабкість зв’язку яких набуває дедалі все більш відстороненого і прагматичного характеру. За звичним для нас змістом поняття «любов до тварин» приховано глибинні психологі-чні та соціальні пласти смислів, кожному з яких відповідають наукові узагальнення, що зроблено на основі соціальної, педагогічної практики, нау-кових розвідок українських та німецьких фахівців. 

Особлива цінність різносторонньої діяльності відомої німецької дослідниці діяльності Василя Олександровича Сухомлинського полягає в до-триманні і продовженні тих традицій, які закладе-ні в педагогічній спадщині великого гуманіста, а саме: продовження вивчення його спадщини в новому цивілізаційному вимірі, який поєднує і теоретичні здобутки, започаткування такого на-пряму як філософія ненасильства, що продукує нові концепції захисту прав тварин; альтернатив-ного (рослинного) способу харчування як базово-го постулату буття особистості. Отже, подальша діяльність Еріки Гартманн, особливо в 2003–2010 рр., проводилась в рамках гуманістичної парадигми, в основі якої концепт «любов до тварин» визнано стрижневим понят-тям її морально-етичної концепції. 
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НАТАЛІЯ КРОПОЧЕВА · Еріка Гартманн – дослідник діяльності В. О. Сухомлинського в Німеччині:  ідеї педагогіки добра в діяльності дослідниці 2003–2010 рр. 5. Sukhomlynskyi V. O. Budte dobrozychlyvymy [Sukhomlinskyi V.O. Be friendly]. – Sto porad uchytelevi. Vybr. tvory u 5-ty t. T. 2 K. : «Rad.shkola», 1976. 670 p. 6. Bitz S.ErikaGartmann: Tierliebe. DieVernunftderKinder : [book review by E. Hartmann]SilkeBitz // Altex. 2008. № 2. P. 141. Access mode: http://www.altex.ch/resources/altex_2008_2_141_143_BookRev1.pdf. 7. Gartmann E. Pädagogik zwischen Menschen und Guterproduktion. Zur Sittlichkeitserziehung von V. A. Suchom-linskzs / Erika Gartmann. München, 1984. 201 p. 8. Gartmann E. Tierliebe. DieVernunftderKinder / E. Gartmann. Berlin : Shaker Verlag, 2003. 220 p. 9. Günter Stolzenberg. Die ganze Tierwelt ruft um Hilfe. Drei Eichen Verlag, München. 1965. PP. 53–98. 10. Deutsch-BulgarischeStraßentier-Nothilfee. V. = German-Bulgarian Animal Aid: [Electronic resource]: The official website of the organization. Access mode: https://www.db-tierhilfe.de/index.php. – Title from the screen. Date revised: 01/15/2019. 11. M. Schwantje. Die Liebe zu den Tieren. Berlin, Verlag der neuen Geselschaft, 1928. P. 114. 
 
Наталия Кропочева. Ерика Гартманн – исследователь деятельности В. А. Сухомлинского в 

Германии: идеи педагогики Добра в деятельностиі тсследователя 2003–2010 гг. 
С учетом обзора публикаций Э. Гартманн 2003–2010 гг., направленных на поиски новых путей взаи-

модействия и «нового» отношения человека к природе и фауне, сформулированы основные взгляды ав-
тора на место человека в мире.Выявлены основные элементы системы ценностей в отношениях детей 
и животных.Обоснована зависимость возникновения жестокости и влияния ее на процесс социализации 
ребенка. На основании изложенных сведений о деятельности Э. Гартманн констатировано, что само 
понятие «любовь к животным» в ее понимании объединяет следующие элементы: эмотивний, эстети-
ческий и деятельностный, что в теоретическом смысле определенным образом структурирует орга-
низационную, содержательную направленность деятельности общественных организаций защиты 
бездомных животных в Германии. 

Ключевые  слова :  Эрика Гартманн, социализация ребенка, любовь к животным. 
 
Nataliia Kropocheva. Erica Hartmann – Researcher of V.O. Sukhomlynskyi's work in Germany: 

ideas of pedagogy of good in the research activity of 2003–2010 
Taking into account the review of publications E. Gartmann in 2003–2010 aimed at finding new ways of in-

teraction and the new relation of the person to the nature and fauna the main opinion of her author to the place 
of the person in the world is formulated and stated, basic elements of a system of values are revealed; the depend-
ence of emergence of cruelty and its influence on process of socialization of the child is proved. On the basis of the 
stated data on activity E. Gartmann, it is noted that the concept "love to animals" of her understanding unites the 
following elements: emotivny, esthetic and activity that in theoretical sense definitely structures organizational, 
substantial orientation of activity of public organizations of protection of homeless animals in Germany. 

Keywords :  Erika Gartmann, socialization of the child, love to animals, pedagogy of good, socialization of 
the child.  
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Сучасна освіта є основним соціально-ціннісним ресурсом держави, тому підготовка майбутніх фахівців в університетах країни зосере-джується на тенденціях професіоналізації, піднят-ті внутрішньо-особистісних можливостей студен-тів, розвитку в них унормованого інноваційного мислення, свободи дій, самостійності в прийнятті виважених рішень, прагненні до неперервної са-моосвіти та ін. [1]. Важливе місце у вивченні проблеми форму-вання фундаментального освітнього простору майбутнього соціального працівника займають праці науковців В. Андрущенко, А. Бойко, А. Вер-бицького, О. Горіна, Л. Дудар, А. Каплан, А. Капсь-кої, В. Кондратєва, А. Кочнєва, З. Кияниці, І. Лар-ченко, Л. Онищук, О. Поліщук, Н. Садовнікова, А. Субетто, А. Суханова, В. Філіппова та ін. Маємо на меті здійснити теоретичний аналіз наукових поглядів про увагу вчених до проблеми професійної готовності соціальних працівників до соціальної роботи і можливості ЗВО у підготовці до неї.  

В останні роки багато вчених розглядають як основні випереджувальні елементи змісту освіти не конкретні знання й уміння, а певні якості осо-бистості, що дозволяють самостійно освоювати новий зміст і технології діяльності:  
– фундаментальні загальнокультурні знан-ня, що забезпечують широкий світогляд і активну діяльність в будь-якій сфері (К. К. Колін);  
– здібності використовувати власні знання для вдосконалення професійної діяльнос-ті (В. Горшенін);  
– розвиток загальних здібностей, нахилів, інтересів, сприяють адаптації людини в мінливому світі (Б. Бім-Бад);  
– розвиток творчих здібностей, навичок самоосвіти, вміння знаходити шляхи вирі-шення складних проблем (Л. Заніна);  
– розвиток особистості студента (А. Новіков).  Характерно, що нині запити сучасних робото-давців на підготовку професіоналів більше пере-ходять у площину «можливості – здібності – го-товність». 
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МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
 

Система соціальної роботи як діяльність по наданню допомоги людині, сім’ї, групі осіб, які знахо-
дяться у складній життєвій ситуації, шляхом надання матеріально-фінансової, морально-правової 
підтримки, консультування й обслуговування демонструє реальні можливості суспільства і держави 
щодо соціального захисту людини. 

Теоретичний аналіз наукових поглядів свідчить про досить серйозну увагу вчених до проблеми про-
фесійної готовності соціальних працівників до соціальної роботи і можливості ЗВО у підготовці до неї. 
При цьому професійна готовність розглядається з різних позицій: як активний стан людини, який про-
являється в діяльності; як результат діяльності; як цілі діяльності; як якість, що характеризує уста-
новку на вирішення професійних завдань і соціальних ситуацій; як передумова до цілеспрямованої діяль-
ності; як форма діяльності суб’єкта; як цілісне утворення особистості; як складова соціально-
професійної культури; як складне професійно значуще новоутворення особистості. 

Виокремлено підходи, за допомогою реалізації яких до фундаменталізації вищої професійної освіти 
стає можливим цілісний виклад теоретичних навчальних курсів і ефективне проходження студентами 
практики у соціальній сфері, що й сприяє підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців у ЗВО.  

Ключові  слова :  фундаменталізація, вища професійна освіта, майбутніх соціальні працівники, 
якість підготовки, система соціальної роботи. 



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

Аналіз педагогічної літератури свідчить, що є різні підходи до класифікації фахових компетент-ностей фахівця, зокрема їх поділяють на загальні (ключові) та професійні. Загальні компетенції поділяють у свою чергу на: загальнонаукові, соці-ально-особистісні й інструментальні. Професійні компетенції прийнято поділяти на спеціальні, методичні й психолого-педагогічні. О. Любимова з множини ключових і професійних компетентнос-тей виокремлює підклас базових компетентнос-тей, що формуються в процесі вивчення «базо-вих» дисциплін з блоків гуманітарної та соціально-економічної, математичної та природничо-нау-кової, професійної та практичної підготовок. На її думку, з групи базових компетентностей можна виділити групу фундаментальних компетентнос-тей з кожної галузі знань. Це можуть бути компе-тентності, які формуються під час вивчення фун-даментальних наук (фізика, математика, хімія, біологія). Однак, зазначає учений, це є традицій-ний підхід до проблеми фундаменталізації, а фун-даментальні компетентності мають визначатися з врахуванням парадигми фундаменталізації, що включає три аспекти:  1) навчання «метамовам» (математиці, логі-ці, кібернетиці, філософії, квалітології);  2) формування культурологічної бази як основи мотивації до навчання; 3) підготовку фахівців не за «вузькими» спе-ціальностями, а за напрямами. Такий під-хід до змісту фундаментальних компе-тентностей вимагає перегляду технологій з реалізації принципу фундаментальності в освіті і методів діагностики такого типу знань [2]. Система соціальної роботи як діяльність по наданню допомоги людині, сім’ї, групі осіб, які знаходяться у складній життєвій ситуації, шляхом надання матеріально-фінансової, морально-правової підтримки, консультування й обслугову-вання демонструє реальні можливості суспільства і держави щодо соціального захисту людини.  Відомо, що кожна професія характеризується спільними з іншими професіями і специфічними, притаманними лише їй цінностями. Особливості професійних цінностей обумовлені роллю і стату-сом професії в житті суспільства і конкретної лю-дини. Підготовка, як і будь-яка діяльність, має пев-не цільове призначення. Традиційно мета підго-товки спеціалістів визначається кваліфікаційни-ми характеристиками, в яких вимоги до професій-них якостей носять досить узагальнений харак-тер. У сформульованих таким чином цілях знайш-ли своє відображення інваріантні аспекти підго-товки: знання, уміння, розвиток певних здібнос-тей, якостей.  

Професійна підготовка повинна бути зорієн-тована на модель майбутнього спеціаліста, що відображає структуру його діяльності, а сам про-цес підготовки має відображати специфіку майбу-тньої професійної діяльності. Теоретичний аналіз наукових поглядів свід-чить про досить серйозну увагу вчених до пробле-ми професійної готовності соціальних працівни-ків до соціальної роботи і можливості ЗВО у підго-товці до неї. При цьому професійна готовність розглядається з різних позицій: 
– як активний стан людини, який проявля-ється в діяльності; 
– як результат діяльності; 
– як цілі діяльності; 
– як якість, що характеризує установку на вирішення професійних завдань і соціаль-них ситуацій; 
– як передумова до цілеспрямованої діяль-ності; 
– як форма діяльності суб’єкта; 
– як цілісне утворення особистості; 
– як складова соціально-професійної куль-тури; 
– як складне професійно значуще новоутво-рення особистості [3]. Дослідники Л. Т. Тюптя та І. Б. Іванова зазна-чають: «фахівець із соціальної роботи» – це особа, яка має необхідні інтелектуальні, моральні, осо-бистісні якості для виконання особливого, інтег-рованого, універсального виду діяльності у со-ціальній сфері [4]. Підготовка спеціалістів для професійної  діяльності в соціальній сфері здійснюється «на основі комплексного поєднання розуміння сутно-сті соціальної роботи, методологічного обґрунту-вання філософських основ її теорії, творчого по-шуку найбільш ефективних технологій виконан-ня, розгляду соціальної роботи як професійної діяльності» [5]. Нині підготовка майбутніх соціальних праців-ників в університетах України проводиться відпо-відно до Стандарту вищої освіти України першо-го – бакалаврського і другого – магістерського рівнів спеціальності «Соціальна робота». Вона розглядається теоретиками й практиками з соці-альної роботи в площині аналізу певних особли-востей професійного навчання майбутніх соціаль-них працівників саме для українського суспільст-ва, окреслення дальніших перспектив щодо фор-мування системи підготовки та підвищення ква-ліфікації фахівців, дієвої діагностичної оцінки професійних здібностей абітурієнтів при прове-денні фахового відбору, визначення спеціальних професійних функцій і особистісно виконуваних соціально-важливих ролей та ін. Університетська 
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освіта за Стандартами націлена на формування в кожного студента професіоналізму й морально-ціннісного портрету особистості майбутнього соціального працівника, а також спрямована на становлення під час навчання особистісної профе-сійно-значимої моделі фахівця, що включає такі важливі компоненти: професійну відповідаль-ність та комунікативну компетентність, фунда-менталізацію та психологізацію знань; гуман-ність, креативність, толерантність та ін. [1]. Фундаменталізація професійної підготовки майбутніх соціальних працівників орієнтована на виведення фундаментального знання на пріори-тетні позиції, котрі є основою створення та нагро-мадження цілісного, узагальнювального знання задля цілеспрямованого формування творчого мислення та професійної компетентності. При цьому важлива роль відводиться антропологічно-му та гуманістичному підходам у фундаменталіза-ції вищої професійної освіти майбутніх соціаль-них пра-цівників. Вони сприяють формуванню особистості як активного суб’єкта творчої праці, пізнання і спілкування, слугують фактором її гар-монійного розвитку, зростання сутнісних сил і здібностей, «видаються» нами як соціально-педагогічний феномен, який виступає як педаго-гічна проблема, педагогічне явище, педагогічний процес, педагогічний принцип, педагогічна прак-тика і як напрям дослідження педагогічної дійс-ності. Саме за допомогою реалізації цих підходів до фундаменталізації вищої професійної освіти стає можливим цілісний виклад теоретичних нав-

чальних курсів і ефективне проходження студен-тами практики у соціальній сфері, що й сприяє підвищенню якості підготовки майбутніх фахів-ців у ЗВО [6]. Висвітлено систему соціальної роботи як ді-яльність по наданню допомоги людині, шляхом надання матеріально-фінансової, морально-правової підтримки та вказано на можливості суспільства і держави щодо соціального захисту людини. Проаналізовано наукові погляди про нагаль-не вирішення проблеми професійної готовності соціальних працівників до соціальної роботи і можливості ЗВО у підготовці до неї.  Розглянуто професійну готовність з різних позицій: як активний стан людини, який проявля-ється в діяльності; як результат діяльності; як цілі діяльності; як якість, що характеризує устано-вку на вирішення професійних завдань і соціаль-них ситуацій; як передумова до цілеспрямованої діяльності; як форма діяльності суб’єкта; як ціліс-не утворення особистості; як складова соціально-професійної культури; як складне професійно значуще новоутворення особистості. Виокремлено підходи, за допомогою реаліза-ції яких до фундаменталізації вищої професійної освіти стає можливим цілісний виклад теоретич-них навчальних курсів і ефективне проходження студентами практики у соціальній сфері, що й сприяє підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців у ЗВО, на що буде звернуто увагу у по-дальших дослідженнях.  
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Анатолий Кузьминский, Елена Бида. Фундаментализация высшего профессионального обра-

зования будущих социальных работников 
Система социальной работы как деятельность по оказанию помощи человеку, семье, группе лиц, 

находящихся в сложной жизненной ситуации, путем предоставления материально-финансовой, мо-
рально-правовой поддержки, консультирования и обслуживания демонстрирует реальные возможно-
сти общества и государства по социальной защите человека. 

Теоретический анализ научных взглядов свидетельствует о достаточно серьезное внимание уче-
ных к проблеме профессиональной готовности социальных работников к социальной работе и возмож-
ности ЗВО в подготовке к ней. При этом профессиональная готовность рассматривается с разных по-
зиций: как активное состояние человека, который проявляется в деятельности; как результат дея-
тельности; как цели деятельности; как качество, характеризующее установку на решение профессио-
нальных задач и социальных ситуаций; как предпосылка к целенаправленной деятельности; как форма 
деятельности субъекта; как целостное образование личности; как составляющая социально-
профессиональной культуры; как сложное профессионально значимое новообразования личности. 

Выделены подходы, посредством реализации которых в фундаментализации высшего профессио-
нального образования становится возможным целостный изложение теоретических учебных курсов и 
эффективное прохождение студентами практики в социальной сфере, и способствует повышению ка-
чества подготовки будущих специалистов в ЗВО. 

Ключевые  слова :  фундаментализация, высшее профессиональное образование, будущих социаль-
ные работники, качество подготовки, система социальной работы. 

 
Anatoliy Kuzminskyi, Olena Bida. Fundamentalization of higher professional education of future 

social workers 
The system of social work as a humanitarian, family, group of people in a difficult life situation by providing 

financial, moral and legal support, counseling and service demonstrates the real possibilities of society and the 
state in terms of social protection of the person. 

The theoretical analysis of scientific views shows the serious attention of scientists to the problem of the pro-
fessional readiness of social workers for social work and the possibility of institutions in preparation for it. In this 
case, professional readiness is considered from different positions: as an active state of man, manifested in the 
activity; as a result of activity; as a whole activity; as a quality characterizing the installation for solving profes-
sional problems and social situations; as a precondition for a purposeful activity; as a form of activity of the sub-
ject; as a holistic personality formation; as a component of social and professional culture; as a complex occupa-
tionally significant neoplasm of the individual. 

The approaches, with the implementation of which to the fundamentalization of higher professional educa-
tion, becomes possible a holistic presentation of theoretical training courses and the effective passing of students' 
practice in the social sphere, which also contributes to the improvement of the quality of training future special-
ists in ZOO. 

Key  words :  fundamentalization, higher vocational education, future social workers, quality of preparation, 
system of social work. 
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ОЛЕКСАНДР КУЧАЙ, ТЕТЯНА КУЧАЙ  Теоретичні засади професійної культури майбутніх фахівців 

Інтеграція вищої освіти, науки й виробництва є основою відновлення змісту й форм навчання та виховання майбутнього фахівця, чинником, що зміцнює єдність і взаємодію його навчальної, нау-ково-дослідної, трудової й громадської діяльності.  Освіта і виховання покликане сформувати у майбутнього фахівця такі особистісні якості й здібності, які дозволять йому самостійно орієнту-ватися у професійному світі й визначати вектор свого професійного зростання, загальний стиль професійної життєдіяльності [1].  Професійна культура особистості, безпереч-но, передбачає володіння професійними знання-ми, вміннями та навичками, серед яких значне місце належить знанням норм і правил міжособи-стісної взаємодії, умінням і навичкам спілкування, адекватного донесення інформації, рефлексії вла-сної професійної діяльності [2].  Питанням професійної культури майбутніх фахівців займалися такі вчені: Б. Ананьєв, А. Асмо-лов, В. Біблер, І. Бех, О. Газман, О. Дашкевич, М. Каган, Л. Коган, А. Леонтьєв, В. Сластьонін та ін. Професійна культура фахівця має свою специ-фіку. Серед її елементів можна виділити наступні: прогнозування, інтерпретація соціальних явищ і завдань у цілі і завдання діяльності; усвідомлення професійної культури як шлях до успіху; викорис-тання професійної культури з різноманітними формами діяльності; аналіз досягнутого резуль-тату, пов'язуванням його з висунутими цілями і завданнями професійної культури. Як було зазначено вище, професійна культура фахівця є складовою його загальної культури, точніше утворенням у цілісній структурі особис-

тості, що характеризує всю сукупність відносин у сфері педагогічної діяльності та відповідний роз-виток індивідуальних професійно значущих здіб-ностей, розумових, психологічних та фізичних якостей, мотиваційної сфери, забезпечує високу якість і позитивне ставлення до професійної ді-яльності. Можемо окреслити найбільш характерні риси професійної культури фахівця: наявність здібностей до професійної діяльності, розвиток яких сприяє вихованню культури, в результаті якої фахівець здатний відчувати й розуміти ото-чуючих; сформованість професійної культури, що впливає як на загальний розвиток людини, так і на її внутрішній світ і є основою загальної культу-ри; наявність професійно-культурних навичок і умінь; розвиток емоційної сфери, без якої немож-ливий розвиток духовної культури особистості, засвоєння цінностей суспільного буття тощо [3].  На рівні професійної культури майбутнього фахівця впливають багато чинників, але найваго-мішими з них є: наукова і загальна культура ви-кладачів, культура організації різнопланової ді-яльності студента у вузі, якість і естетичний ви-гляд матеріально-технічного і методичного забез-печення навчального процесу. У вищому навчальному закладі завдання фор-мування загальної і професійної культури майбу-тнього фахівця вирішується колективом виклада-чів – людей різного віку і досвіду різних спеціаль-ностей і педагогічних поглядів, різного характеру і темпераменту, морального розвитку тощо. Формування професійної культури майбутньо-го фахівця неможливо на кафедрі, де не склалась культура сумісної діяльності і міжособистісного 
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У статті висвітлено теоретичні засади професійної культури майбутніх фахівців. Професійна ку-
льтура фахівця має свою специфіку. Виділено елементи професійної культури фахівця. Окреслено най-
більш характерні риси професійної культури фахівця. Розкрито складники професіоналізму особистос-
ті. Професійна культура посідає особливе місце у структурі культури особистості, оскільки в процесі 
професійної діяльності культура особистості набуває свого всебічного й ефективного втілення. 
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ОЛЕКСАНДР КУЧАЙ, ТЕТЯНА КУЧАЙ  Теоретичні засади професійної культури майбутніх фахівців спілкування викладачів. Тому оновлення вимог до професійної культури майбутнього фахівця автоматично доповнюють перелік вимог до нау-ково-педагогічного складу навчального закладу, адже наукове знання може існувати тільки в пев-ному культурному середовищі. Підвищення рівня професійної культури сту-дента неможливо також без покращення якості навчальної діяльності, а саме: культури навчаль-ної праці, її продуктивності за рахунок наукової організації та інтенсифікації навчального проце-су, збільшення коефіцієнту корисної аудиторної і позаурочної роботи. На практиці це означає певні зміни в організаційній структурі вищого навчаль-ного закладу, що враховували б тенденції інтегра-ції навчально-виховної, наукової та виробничої діяльності,створювали б умови для формування соціокультурних аспектів професійної діяльності майбутніх фахівців, адаптували механізм органі-зації різнобічної діяльності студентів до нових вимог часу. Гармонійний розвиток особистості неможли-вий без підвищення обсягу культурного і інфор-маційного насичення навчального процесу, впро-вадження проблемного навчання й моделювання професійних ситуацій. Таке середовище створю-ють міждисциплінарні інтегративні курси, що творчо й цілеспрямовано поєднують різні галузі знань, зберігаючи їх системність і цілісність, фор-мують і розширюють кругозір студентів, створю-ють моральну, інтелектуальну і психологічну базу для майбутньої праці [4]. Професійний розвиток входить до загального розвитку особистості. Виділяють наступні склад-ники професіоналізму особистості: 
– освіченість; 
– системність та аналітичність мислення, вміння прогнозувати розвиток ситуації, передбачити результат рішень, вміння мислити масштабно та реалістично водно-

час; 
– комунікативні вміння, навички ефектив-ної міжособистісної взаємодії; 
– високий рівень саморегуляції, розвине-ність самоконтролю, стресостійкість; 
– ділова спрямованість, активність, праг-нення до постійного підвищення профе-сіоналізму; 
– чітка Я-концепція, реалістичне сприйнят-тя своїх здатностей [5]. Професійна культура забезпечує необхідний рівень виконання професійних функцій та можли-вість подальшого самовдосконалення фахівця. Вона виявляється через єдність особистісних та професійних якостей індивіда, ступеня володіння ним досягненнями й фаховими компетенціями, соціально-професійною мобільністю, що сприяє соціальному й духовному розвитку за умов вход-ження в загальноєвропейський освітній простір. Сьогодні є потреба у вивченні, визначенні й аналі-зі саме цього комплексу якостей, які формуються у вищій школі й зазнають свого подальшого вдос-коналення, застосовуються й реалізуються в тру-довій діяльності. Професійна культура посідає особливе місце у структурі культури особистості, оскільки в про-цесі професійної діяльності культура особистості набуває свого всебічного й ефективного втілення. У структурі культури особистості особливе значення належить професійній культурі особис-тості. Вона посідає все більше місце і як предмет дослідження, і як фактор, значимий для пояснен-ня, розуміння поведінки працівників, і особливо майбутніх фахівців, як людей, що мають володіти спеціальними знаннями й навичками в будь-якій галузі, бути висококваліфікованими фахівцями із широкою ерудицією та високим загальнокультур-ним рівнем відповідно до глобальних викликів сучасності [6]. 
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Татьяна Кучай, Александр Кучай. Теоретические основы профессиональной культуры буду-
щих специалистов 

В статье освещены теоретические основы профессиональной культуры будущих специалистов. 
Профессиональная культура специалиста имеет свою специфику. Выделены элементы профессиональ-
ной культуры специалиста. Определены наиболее характерные черты профессиональной культуры 
специалиста. Раскрыто составляющие профессионализма личности. Профессиональная культура зани-
мает особое место в структуре культуры личности, поскольку в процессе профессиональной деятель-
ности культура личности приобретает своего всестороннего и эффективного воплощения. 

Ключевые  слова :  профессиональная культура, подготовка специалиста, образование, преподава-
тель. 

 
Tetyana Kuchai, Olexander Kuchai. Theoretical bases of professional culture of future specialties 
The article outlines the theoretical principles of professional culture of future specialists. The professional 

culture of a specialist has its own specifics. The elements of professional culture of a specialist are highlighted. The 
most characteristic features of professional culture of a specialist are outlined. The components of professional-
ism of the personality are revealed. Professional culture occupies a special place in the structure of the culture of 
the individual, because in the process of professional activity the personality culture becomes its comprehensive 
and effective embodiment. 

Professional culture provides the necessary level of performance of professional functions and the possibility 
of further self-improvement of a specialist. It manifests itself through the unity of personal and professional quali-
ties of the individual, the degree of possession of the achievements and professional competencies, social and pro-
fessional mobility, which promotes social and spiritual development in the conditions of joining the European 
educational space. Today, there is a need for studying, identifying and analyzing precisely this complex of  
qualities that are formed at a higher school and undergoing further improvement, applied and realized in labor 
activity. 

Key  words :  professional culture, training of specialist, education, teacher. 
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В умовах глобалізаційних змін, які виплива-ють із динаміки трансформації українського сус-пільства, сформувалась пріоритетна роль освіти, вектором якої стали становлення та розвиток ін-дивідуальних здібностей, інтересів, професійної компетентності, поглиблення теоретичних знань та практичних умінь і якостей майбутнього фа-хівця.  Серед сучасних досліджень проблема організа-ції самоосвітньої діяльності студентів різних спе-ціальностей, її змісту та методів знайшли своє ві-дображення в роботах В. Андрєєва, Р. Броннікової, Н. Бухлової, П. Гальперіна, Ю. Зіятдінової, Т. Катко-вої, В. Лебедєвої, З. Лук’янової, О. Малихіна, І. Наум-ченка, Н. Ничкало, Л. Рувінського, С. Сисоєвої, а також зарубіжних дослідників: К. Вайлда, А. Крап-па, Ч. Левеск’ю, П. Ненігера, Х. Марша, Р. Райана, Л. Станека, А. Цуельке та інших. Метою даного дослідження є визначення са-моосвіти, як педагогічної умови формування про-фесійної культури майбутніх фахівців економічних спеціальностей.  Результатом розвитку суспільства, в контексті інформаційно-технічної революції в світі, стало формування соціального феномену «Smart-суспільства». Вивчення особливостей взаємодії людини і освіти в Smart-суспільстві взяло свій по-чаток з теорії технократичної культури, як синтезу раціональних методів і процедур технічного знан-ня у поєднанні із соціокультурними особливостя-ми, суспільнонеобхідними для управління інфор-маційно-високотехнологічним науково-технічним прогресом, що характеризується диференціацією і спеціалізацією соціальних інститутів, високим рів-нем промисловості науки і техніки, економіки, ур-банізації, відкритою системою мобільності [6].  

Метою Smart-освіти є забезпечення майбутніх фахівців необхідними навичками для реалізації успішної професійної діяльності в умовах цифро-вого суспільства та розвиненої економіки, органі-зувавши активний обмін досвідом та ідеями, пер-соніфікацію курсу в залежності від його завдань і компетенцій суб’єктів навчання. Крім цього, Smart-освіта бачиться легко керованою, як із середини закладів освіти через гнучкість навчального про-цесу, так і ззовні, тобто постійно живиться зовніш-німи джерелами. Такими навичками, на нашу дум-ку є самоосвітня компетентність та здатність до саморозвитку. Продуктом Smart-освітнього проце-су є трансформація «професіонала-виконавця» в «smart-професіонала» (рис. 1.1). 

Компетентність «smart-професіонала» як  інтегративна властивість особистості, відображає його рівень інтелектуального розвитку, професій-ні вміння й навички, особистісний досвід і освіче-ність, прогностичність мислення, прагнення  
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САМООСВІТА ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА  
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ  

ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

У статті визначено сутність поняття «самоосвіта» в педагогічному аспекті та обґрунтовано 
його зміст у контексті реалізації умов формування професійної культури майбутніх фахівців економіч-
них спеціальностей. Досліджено роль самоосвіти в процесі підготовки фахівців в умовах науково-
технічного прогресу. Вказано напрями активізації самоосвіти з метою мотивації саморозвитку сту-
дентів.  

Ключові  слова : самоосвіта, smart-суспільство, smart-освіта, smart-професіонал, підготовка фахі-
вців, пізнавальна самостійність, саморозвиток, професійний розвиток.  

Рисунок 1.1 – «Матриця-характеристика  smart-професіонала» 
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саморозвитку, самоосвіти як динамічного роз-витку суб‘єктних компонентів професійної куль-тури. За таких умов, змінюється зміст кваліфікації майбутнього фахівця у самій своїй суті: зростає роль соціально-психологічних і особистісних фак-торів та здатності людини до самоосвіти й само-розвитку, самоконтролю і самовдосконалення. Видозмінюється розуміння поняття освіченості, яка є не просто певною сумою знань. Вона вклю-чає в себе методологічну підготовку, комп’ютерну грамотність і певний рівень інформаційної куль-тури. Одночасно «формується і нове поняття «третя грамотність»: культура спілкування, есте-тичне виховання, широка інтелектуальна діяль-ність, яка характеризує загальну культуру люди-ни» [1, 84].  Сучасні вимоги до самоосвіти в галузі еконо-міки та національного господарства, обумовлені необхідністю повноцінного функціонування на-ступних функцій фахівця:  
– інформаційної (задовольняти потреби спеціалістів економічної галузі в отриман-ні знань про досягнення в економічній науці та інноваціях, про передовий вітчиз-няний та зарубіжний досвід); 
– навчальної (організації та здійснення осві-тнього процесу в закладах підвищення кваліфікації, обмін досвідом); 
– дослідницької (проведення наукових дос-ліджень та експериментів);  
– експертної (наукова експертиза програм, проектів, оцінка необхідності, обґрунтова-ності законодавства).  На єдиному загальноєвропейському освітньо-му просторі прослідковується чіткий взаємозв’я-зок та взаємозалежність цілей вузівської та після-вузівської безперервної освіти, спрямованих на перехід до парадигми «освіта впродовж всього життя» (Концепція LLL (lifelong learning)), як сате-літа Smart-суспільства. З огляду на те, що основним ключовим вмін-ням стає здібність людини здійснювати пошук нових знань та розвивати нові компетенції без підтримки з боку формальної освіти, на нашу дум-ку, тільки конвергенція різних типів навчання вирішить питання втілення в життя концепції LLL. Тобто завдання закладу вищої освіти є ство-рення необхідних педагогічних умов формування самоосвітньої компетенції, як елемента професій-ної культури майбутнього фахівця, із застосуван-ням зберігаючого типу навчання через засвоєння фіксованих поглядів, методів і правил для вирі-шення типових задач, та інноваційного – для фор-мування здібностей до оновлення, пошуку про-блемних питань та їх рішень.  

Аналіз наукових поглядів (табл. 1.1), дав змо-гу нам зобразити схематично звязок між дефініці-ями «освіта», «самоосвіта», «самостійна навчальна робота», як складових «професійного розвитку» та зобразити цей взаємозвязок схематично (рис. 1.2.). Нам імпонує розуміння самоосвіти науковцем С. Рубінштейном, який підкреслює, зокрема пси-хологічний її фактор, який включає в себе мотива-цію, неперервну потребу у знаннях та вміння пра-цювати з різними джерелами інформації. Важливу роль відіграють способи самоосвітньої діяльності, використані особистістю на шляху до отримання нових знань [5].  Категорійні ознаки цілезумовленості та сис-тематичності самоосвіти, вказують на її особисті-сно скерований характер, що означає її здійснен-ня через самостійну роботу для досягнення цілей, поставлених іншою особою – викладачем; в ході самоосвітньої діяльності – відповідно до задумів самої особистості. Необхідно підкреслити принципову відмін-ність між самоосвітою та самостійною навчаль-ною роботою, яка полягає в тому, що в ході пер-шої, особистість виступає суб’єктом своєї діяльно-сті у досягненні самостійно визначених цілей, а в ході другої, в умовах закладу освіти цілі перед особистістю ставить викладач. Подібним в цих двох категоріях є прагнення особистості до само-розвитку та самореалізації. Сучасні вимоги до фахівця на перше місце ставлять систематичну самостійну роботу з роз-витку із першочерговим завданням максимально-го використання творчого потенціалу фахівця, як складника професійної культури. Відмінною  
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рисою самоосвіти, зокрема майбутнього фахівця-економіста є те, що результатом його роботи ви-ступає економічний ефект, як наслідок особи-стісного самовдосконалення й професійного зрос-тання.  На основі узагальнення наявної понятійної різноманітності, пропонуємо визначення катего-
рії самоосвіта, як умови ровитку професійної куль-
тури майбутнього фахівця, – специфічний вид діяльності, в процесі якої під час самостійного визначення цілей, особистість задовольняє власні пізнавальні потреби та вдосконалює власні здіб-ності, шляхом розширення загальних та фахових знань, з метою професійного становлення та мак-симальної самореалізації в суспільстві.  Процес формування самоосвітніх вмінь,  як зазначають науковці, передбачає три етапи: 

НАТАЛІЯ КУШНІР Самоосвіта як педагогічна умова формування професійної культури майбутніх фахівців економічних спеціальностей Таблиця 1.1 – «Узагальнення наукових поглядів категорії «самоосвіта» № з/п Автор Визначення автором категорії «самоосвіта» 1 А. Айзенберг, С. Архіпов, М. Рогозін як цілеспрямована, планомірна, самостійна робота особистості над підви-щенням своєї професійної майстерності 2 Г. Бичкова форма поглиблення знань 3 Л. Г. Борисова форма присвоєння досвіду 4 А. Владиславлєв форма здійснення пізнавальної діяльності 5 А. Громцева цілезумовлена самою особистістю систематична пізнавальна діяльність з метою розвитку освіченості 6 С. Гончаренко освіта, яка набувається в процесі самостійної роботи без проходження систе-матичного курсу навчання в стаціонарному навчальному закладі 7 І. Гончаров пізнавальна діяльність яка виходить за межі обов’язкових завдань 8 А. Загорський ланка що пов’язує та інтегрує навчання, працю та суспільну діяльність в єди-не ціле 9 Г. Зборовський вид вільної діяльності особистості, що характеризується її вільним вибором і направленістю на задоволення потреб у соціалізації, самореалізації, підви-щенні культурного, освітнього, професійного та наукових рівнів 10 М. Касьяненко цілеспрямований процес самостійного оволодіння цілісною системою знань і умінь, поглядів і переконань, прогресивним досвідом у певній сфері діяльно-сті під впливом особистих та суспільних інтересів 11 А. Клочко система розумового та світоглядного самовиховання, оновлення, розширен-ня та поглиблення набутих знань, удосконалення практичних навичок та вмінь 12 К. Коджаспірова система розумового та світоглядного самовиховання 13 В. Козаков   система оновлення, розширення та поглиблення отриманих знань, удоскона-лення практичних умінь та навичок 14  Н. Косенко процес який характеризує високий ступінь саморегуляції 15 О. Кочетов удосконалення своєї особистості за допомогою самостійної та науково-дослідницької діяльності 16 Е. Лебедєва форма отримання знань; шлях продовження освіти 17 В. Лозовий важливе доповнення навчального процесу, що ефективно впливає на форму-вання професійних і загальнолюдських якостей студента. 18 П. Пшебильський вид пізнавальної діяльності 19 Б. Райський процес оволодіннями знаннями з ініціативи самої особистості 20 Л. І. Рувінський засіб саморозвитку, творчої першооснови особистості та коригування своєї розумової діяльності, її операції 

Рисунок 1.2 – «Елементи професійного розвитку» 
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виникнення потреби у самоосвіті, визначення власної траєкторії самоосвітньої діяльності та реалізація самостійно отриманих знань, вмінь й навичок у професійній діяльності. Необхідною умовою ефективного впровадження даного про-цесу є застосування комплексного підходу у про-цесі організації навчальної діяльності студентів в закладі вищої освіти [4].  Взявши за основу моделювання професійних умінь майбутнього спеціаліста Г. Ковальчука [4], нами було розроблено наступні етапи їх реалізації з метою формування професійної культури май-бутніх фахівців економічних спеціальностей:  І етап – розвиток початкового недиференці-йованого інтересу майбутніх економістів до про-фесійної діяльності, як пріоритету для формуван-ня професійної мотивації через застосування бе-сід, дискусій, аналізу конкретних виробничих си-туацій. ІІ етап – формування позитивних професій-них ціннісних орієнтацій, які дають змогу побуду-вати у свідомості майбутнього фахівця економіч-ної галузі ідеальну перспективну модель фахової діяльності, яка служить еталоном у професійному саморозвитку із виділенням ієрархії мотивів про-фесійної діяльності.  ІІІ етап – активне формування професійних умінь, необхідних для практичної діяльності. Во-но здійснюється під час розроблення та реалізації навчальних проектів у змодельованих та реаль-них умовах конкретних ситуацій і вимагає від сту-дентів самостійності, ініціативності, творчого під-ходу, наполегливості тощо. З. Лук’янова [2] включає до класифікації Н. Бухлової [1] ряд професійних вмінь, які, на її думку, входять до структури самоосвіти фахівців, а саме: постановку мети та усвідомлення змісту й засад поставлених задач; швидку орієнтацію в інформаційному просторі; самостійне критичне й творче мислення; розуміння шляхів вирішення проблем; володіння комунікативними навичками; вміння генерувати нові ідеї.  Самоосвітня діяльність, на думку П. Суханова [7], є одним з шляхів формування конкурентозда-тного й компетентного фахівця, а також засобом підвищення кваліфікації спеціаліста, а також рів-ня професійної компетентності за допомогою пос-тійного поповнення знань. Для вирішення цієї задачі в умовах закладу вищої освіти необхідно створити педагогічні умо-ви для засвоєння студентами методів самоосвіт-

ньої діяльності, особистісного самовизначення та саморозвитку.  Процес професійного розвитку та саморозви-тку майбутнього економіста в період його профе-сійної підготовки має свої особливості, та здійс-нюється за умов забезпечення суб‘єктного компо-ненту особистості майбутнього фахівця-учасника освітнього процесу. Серед системи педагогічних умов професій-ного саморозвитку у процесі підготовки майбут-ніх фахівців економічних спеціальностей можна виділити такі:  
– орієнтація процесу навчання на форму-вання спрямованості майбутнього спеціа-ліста на самоактуалізацію та самодетермі-націю в майбутній професійній діяльності;  
– збагачення змісту навчання системою по-нять і концепцій, що орієнтують майбут-ніх фахівців на рефлексію, самопроекту-вання, самонавчання, самоорганізацію, саморозвиток у сфері професійно значи-мих якостей особистості (компетент-ностей).  Сателітом самостійної пізнавальної й профе-сійної діяльності студентів-економістів є своєчас-ний контроль за ходом виконання поставлених задач з метою коригування процесу їх реалізації. Тому, контроль є останнім етапом у процесі само-вдосконалення фахівців економічних спеціально-стей, що функціонує як систематичне отримання зворотної інформації щодо процесу самоосвіти на основі порівняння ефективності досягання.  Отже, самоосвіта у системі фахової підготов-ки економістів є цілеспрямованою, систематич-ною пізнавальною діяльністю майбутніх фахівців, в умінні оволодіти культурою розумової праці, умінням вирішувати проблеми, самостійно пра-цювати над власним вдосконаленням, що є необ-хідним для вирішення як професійних завдань так і удосконалення свого освітнього рівня в по-всякденному житті.  Формування професійної культури майбутніх фахівців економічних спеціальностей умовами розвитку самоосвітньої компетентності студен-тів, ми розуміємо як ефект зовнішнього педагогіч-ного впливу викладача на студента з метою роз-витку в нього високої позитивної мотивації на-вчальної діяльності, яка може компенсувати дефі-цит спеціальних здібностей або недостатній запас знань, умінь і навиків, виступаючи як компенсато-рний чинник формування самоосвітньої компете-нтності майбутніх економістів.  
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Наталия Кушнир. Самообразование как педагогическое условие формирования профессио-
нальной культуры будущих специалистов экономических специальностей 

В статье определена сущность понятия «самообразование» в педагогическом аспекте и обосновано 
его содержание в контексте реализации условий формирования профессиональной культуры будущих 
специалистов экономических специальностей. Исследована роль самообразования в процессе подготов-
ки специалистов в условиях научно-технического прогресса. Указано направления активизации самооб-
разования с целью мотивации саморазвития студентов. 

Ключевые  слова :  самообразование, smart-общество, smart-образование, smart-профессионал, под-
готовка специалистов, познавательная самостоятельность, саморазвитие. 

 
Nataliia Kushnir. Self-education as a pedagogical condition of the formation of professional culture 

of future specialists of economic specialties 
The article defines the essence of the concept "self-education" in the pedagogical aspect and substantiates its 

content in the context of the implementation of the conditions for the formation of professional culture of future 
specialists in economic specialties. The role of self-education in the process of training specialists in the conditions 
of Scientific and technological progress is investigated. Directions of activization of self-education with the pur-
pose of motivation of self-development of students are specified. 

Self-education in the system of professional training of economists is purposeful, systematic cognitive activity 
of future specialists, in the ability to master the culture of mental labor, the ability to solve problems, work inde-
pendently on their own improvement, which is necessary for solving both professional tasks and improving their 
educational level in everyday life. 

Key  words :  self-education, smart-society, smart-education, smart-professional, training of specialists, cog-
nitive independence, self-development. 
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Процеси комунікації в сучасному суспільстві характеризуються високим ступенем динамічнос-ті, інтегрованістю та глобалізованістю, що обумо-влюється розвитком інформаційно-комунікацій-них технологій, розширенням сфер освітянського, економічного та соціального співробітництва як в межах однієї країни, так і вселенського масштабів. Означене визначає сучасні особливості спілкуван-ня між всіма членами суспільства, починаючи з дітей раннього і завершуючи людьми зрілого ві-ку. Постає нагальна потреба у визначенні способів оптимальної комунікації, налагодження механіз-мів взаєморозуміння та формування збалансова-ної системи співіснування суспільства в цілому. У контексті зазначеного особливу увагу психологів, педагогів, соціологів, дослідників в останні деся-тиліття звернено до проблеми емоційного роз-витку та формування емоційного інтелекту осо-бистості з раннього віку. Важливо відмітити, що оволодіння особистіс-тю загальнолюдськими цінностями , способами оптимальної комунікації з іншими неможливе тільки на рівні усвідомлення, оскільки цей процес передбачає також і емоційні переживання різного спектру. З огляду на це, на сучасному етапі розвит-ку педагогічної науки суттєвого значення набуває проблема емоційної культури, емоційного розвит-ку та інтелекту. Актуальність розробки й вирішен-ня даної проблеми визначається також і тим, що вивчення та аналіз освітянської практики засвід-

чує наявність суперечностей між інтелектуальним та емоційним розвитком особистості, рівнем знань та емоційним сприйняттям дітей. Нерідко інтелек-туальне випереджає емоційне, хоча психологами і педагогами відмічено, що емоційні процеси займа-ють одне з важливіших місць у формуванні особис-тості дитини, а емоційний розвиток є складовою частиною емоційного інтелекту особистості.  Проблема емоційної сфери особистості розг-лядалась у дослідженнях вітчизняних та зарубіж-них психологів (А. Ребер, А. В. Сухарєв, О. Я. Чеби-кін, C. Ламберт, В. Меннігер та ін.), психофізіологів (П. Фресс, П. В. Симонов та ін.) та педагогів (С. В. Родіна, Т. С. Сваренко та ін.). Значний внесок у вирішення проблеми емоційної сфери особисто-сті зробили О. Я. Чебикін, А. Маурер, Дж. Мюррей та інші, в роботах яких викладені загальні уявлен-ня щодо її дослідження та формування. Результа-ти досліджень Г. М. Бреслава, О. В. Запорожець, Я. З. Неверович, О. І. Кульчицької, Е. Л. Носенко, А. Е. Ольшаннікової, Е. Д. Хомської, О. Л. Яковлевої та інших, що спрямовані на виявлення певних закономірностей становлення емоційної сфери, а також О. Г. Асмолова, Л. С. Виготського, Г. Крайг, І. С. Кона, О. М. Леонтьєва, Д. Б. Ельконіна та ін-ших, які пов’язані з визначенням факторів розви-тку особистості, актуалізують проблему поглиб-леного пізнання емоційної сфери. Однак, особливої уваги потребують проблеми емоційного розвитку дітей дошкільного віку. За 
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ЕМОЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ  
ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ  

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

У статті розкрито особливості формування емоційного інтелекту дітей дошкільного віку; проана-
лізовано сутність і зміст феномену емоційного розвитку особистості в контексті його вітчизняних та 
зарубіжних дослідників.Вивчення наукової літератури показало, що емоційний розвиток людини прояв-
ляється в зростанні здатності організму до саморегуляції емоційних станів, в накопиченні словесних і 
невербальних виразів емоцій (в тому числі і в зростанні емоційного словника), в збагаченні емоційного 
досвіду дитини, в появі нових емоцій (перш за все, соціальних і інтелектуальних), в умінні розрізняти і 
більш тонко диференціювати емоційні стани і партнера в спілкуванні. Встановлено, що формування 
емоційного інтелекту значною мірою залежить від емоційного розвитку особистості. У процесі дослі-
дження з’ясовано, що серед ефективних методів формування емоційного інтелекту є: метод мотивації 
до емпатії, емоційно-образного впливу, словниковий та ігровий методи, а серед прийомів можемо виок-
ремити: створення емоційно-насиченого фону, емоційний масаж, формули емоційної стійкості. 

Ключові  слова :  емоційний розвиток, емоційний інтелект, особистісний розвиток, дошкільне ди-
тинство, формування емоційного інтелекту. 
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тверджнням Т. А. Даніліної в дошкільному віці емоції відіграють велику роль в житті дитини [6]. Дослідниця говорить про те, що в цей віковий період емоційні реакції носять імпульсивний і безпосередній характер. У ранньому віці емоції більш виражені, ніж в дошкільному дитинстві. це пов'язане з тим, що дитина не вміє керувати свої-ми переживаннями і емоції починають керувати його поведінкою. Через це відбувається більш бурхливий і мимовільне прояв емоцій. Дорослий легко може визначити емоції дитини тому що во-ни проявляються і міміці дитини, і в його поведін-ці в цілому. До кінця періоду раннього дитинства і наближення кризи 3 років у дитини з'являється афективний поведінка при виникненні у нього труднощі їй. Ця емоційна спалах з'являється, коли у дитини не виходить зробити щось – то самостій-но і поруч не виявляється дорослого, який міг би допомогти. Так само дитина може демонструвати подіб-не поведінку. Через брак уваги з боку дорослих. Афективний поведінка поступово проходить, як-що дорослі спокійно реагують на поведінку дити-ни. У дошкільному дитинстві афективний поведі-нка або повністю перестає проявлятися, або його інтенсивність знижується. Емоційний фон дитини стає бол її стабільним. П. М. Якобсон в своїх пра-цях писав, Що при переході від раннього до дош-кільного віку змісту емоцій зазнає зміна. Зміни відбуваються зміни одних почуттів іншими і поя-ви нового типу емоційних станів. об'єкти, від яких раніше виникав інтерес, перестають цікавити ди-тини. На їхньому місці з'являються нові об'єкти і дії, що приковує до себе велику увагу. До дошкіль-ного віку емоційний світ дитини змінюється і стає більш різноманітним. Відбувається ускладнення емоцій від базових (радості, гніву, страху та ін.) до захоплення, подив, ревнощів, смутку. Зміни відбу-ваються і в зовнішніх проявах дітьми емоцій. діти вчаться показувати емоції через посмішку, пог-ляд, інтонацію, позу, жести. О. В. Запорожець [8] вважає, що виникнення нових емоцій в дошкіль-ному віці, перш за все пов'язано зі зміною змісту та структури діяльності дитини. До 3 років у дітей з'являються емоційні реакції, що свідчать про на-явність естетичного переживання. Спочатку ди-тина наслідує дорослому, який виховує в ньому естетичне почуття. Дорослий акцентує увагу ди-тини на естетичну сторону предмета або явища: «Подивися, як красиво» і т.п . У дитячому віці ди-тини залучали блискучі і яскраві речі, але в період дошкільного дитинства дитина швидко навчаєть-ся розрізняти гарне і некрасиве і починає ділити-ся спостереженнями зі дорослими. Дитина радіє 

квітам, гарному одязі, красивою іграшці, бачить красу в творах мистецтва. Заняття і дидактичні ігри сприяють розвитку інтелектуальним емо-ціям таких як: здивування, цікавість, впевненість або сумніви в своїх судженнях і радість від знай-деного вирішене В останні десятиліття надзвичайно активно ведуться дискусії щодо формування емоційного інтелекту (ЕІ) та важливість для цього раннього емоційного розвитку дитини, як бази для подаль-шого ефективного формування ЕІ. Проте окресле-ний аспект потребує науковий досліджень, які б забезпечили експериментальнуперевірку ефекти-вних способів формування такого емоційного інте-лекту дитини дошкільного віку, який й би сприяв повноцінному гармонійному розвитку дитини та поступової позитивної соціалізації в різні освітні середовища та соціопросторі в цілому. Відтак, за мету статті ставимо визначення наукових категорій «емоційний розвиток» та «емоційний інтелект», «емоційний інтелект дітей дошкільного віку», а також виокремлення методів і прийомівемоційного розвитку дітей дошкільно-го віку. Сформульована мета якісно реалізовувати-меться через поетапне розв’язання таких завдань: по-перше є необхідність з’ясування особливостей відмінності та визначення сутності таких катего-рій як «емоційний розвиток», «емоційний інте-лект» та «емоційний інтелект дітей дошкільного віку» та з’ясування взаємозв’язку окреслених по-нять; по-друге, систематизація та виокремлення існуючих методі та прийомів емоційного розвит-ку дітей дошкільного віку, як таких, що забезпечу-ючи останнє сприятимуть формуванню емоційно-го інтелекту особистості.  Емоції допомагають розкрити внутрішній світ людини, впливають на її вчинки, відіграють роль регуляторів людського спілкування. У галузі психолого-педагогічного знання, проблема емо-ційного розвитку особистості дитини займає важ-ливе місце і є однією з найбільш дискусійних. Це пов'язано з неоднозначністю розуміння сутності та змісту процесу емоційного розвитку, його ме-ханізмів, а також умов, що впливають на нього, відтак розглянемо ці питання більш ґрунтовно. Визначаючи поняття «емоційний розвиток», важливо зупинитися на розумінні поняття розви-тку, який прийнято розуміти як процес послідов-ного руху, зміни в організмі, менталітеті, інтелек-туальної та духовної сфери людини як розвиток [7]. У педагогічній науці розвиток – це головна категорія, наукове поняття, що виражає найбільш істотні властивості і відносини певного явища дійсності: розвиток – це об'єктивний процес і  
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результат внутрішнього послідовного кількісного і якісного зміни фізичних і духовних сил людини (фізичний розвиток, психічний, соціальний, духо-вний) [11]. Розробка відрізняється від будь-яких інших змін об'єкта. Об'єкт може змінюватися, але не розвиватися. Розвиток і освіта не може бути просто сказа-но будь-якій людині, як людина повинна досягти його власної діяльності, силами і напруженістю. Джерелом і внутрішнім змістом розвитку є наявність протиріч між старим і новим. Л. С. Ви-готський виділив два рівня розвитку дітей: 1) рівень відповідного розвитку – від ображає ді-яльні особливості психічних функцій дитини, які склалися сьогодні; 2) зона наступного розвитку – зона незрілих, але дозрівають психічних процесів, що відображає можливості досягнення дитини в умовах співробітництва з дорослими [4, 12]. У зв'язку з цим педагоги повинні очікувати від майбутнього, завтрашнього розвитку дитини сформованості у неї вміння подолати труднощі за допомогою дорослих «сьогодні», але вже «взавтра» дитина маєнавчитися робити це самос-тійно. Дане твердження є справедливим і для емо-ційного розвитку особистості. Водночас, дослідники розходяться в думці про те, які зміни вони домінують в цьому процесі. Так, іноземні психологи Д. Ватсон, Т. Рибот, П. Фресса, розглядаючи емоції як цілком вроджені типові реакції організму, відзначили, що емоції в філогенії і онтогенезі підкоряються інтелекту все більше і більше, і, по суті, приходять до другого плану як «архаїчні інстинктивні реакції» [10, 75]. Вітчизняні психологи Л. С. Виготський, А. В. Запо-рожець виклали і іншу точку зору: емоції під час онтогенезу суттєво збагачуються й набувають нових, більш досконалі форми прояву під впли-вом соціальних умов. Етимологічно термін «емоції» (латиниця «emovere») означає «хвиль, що збуджуються» [13, 411]. Однак з часом слово «емоції» стало трохи відрізнятися. Емоції – особ-ливий клас психічних процесів і станів, що відби-вають у формі безпосереднього досвіду (задо-волення, радості, страху і т. д.) первинна оцінка явищ і ситуацій. Емоції пропагують або мобіліза-цію (активізацію) менталітету і поведінки люди-ни, або гальмування розумової діяльності і пове-дінки [3, 12]. Поняття «емоції» розглядалося представни-ками різних галузей наукового знання, як у вітчи-зняній, так і в зарубіжній літературі, що дозволи-ло виділити різні підходи у вивченні цього явища людської діяльності. Ч. Дарвін – творець теорії природного відбору був одним з перших, чиє ува-гу привернули емоційні явища. Вітчизняні фізіо-

логи (І. П. Павлов, І. І. Сєченов) і зарубіжні вчені (Гільгорі, Грей, У. Кеннон) розглядали природу емоційних проявів з фізіологічної позиції. У пси-хологічній науці емоції були проаналізовані в різ-них аспектах: в діяльності (Г. М Брацлава, А. Н. Ле-онтьєв, Д. Б. Ельконіна та ін.); в поведінці (У. Джеймс, А. В. Запорожець, К. Ізард, Ж. Піаже); в особистісному розвитку (В. Вілюнас, Л. С. Ви-готський, Б. І. Додонов, Є. П. Ільїн та ін.). У роботах А. Н. Леонтьєва, С. Л. Рубінштейна, Г. М. Ципіна та інших авторів, взаємозв'язок емоцій і мотивів на-вчання. Також було відзначено, що з віком емоції починають передбачати дії дітей, зростає роль значної частини активності дітей. Діяльність ди-тини обумовлена емоційними переживаннями, які викликають його подальший розвиток. Вивчення наукової літератури показало, що емоційний розвиток людини проявляється в зрос-танні здатності організму до саморегуляції емо-ційних станів, в накопиченні словесних і невер-бальних виразів емоцій (в тому числі і в зростанні емоційного словника), в збагаченні емоційного досвіду дитини, в появі нових емоцій (перш за все, соціальних і інтелектуальних), в умінні розрізня-ти і більш тонко диференціювати емоційні стани і партнера в спілкуванні. Так, наприклад, по Д. Гельмену і К. Ізард в емоційному розвитку ді-тей має три аспекти: осмислення, вираження і регуляція емоцій [9, 82]. Психологи і педагоги, дотримуючись в дослі-дженнях діяльнісного підходу (Л. І. Божович, Г. М. Брацлава, А. В. Запорожець, Я. З. Неверович, М. І. Юсупов) вважають, що рівень і вік поле емо-ційного розвитку дитини виробляється емоцій-них новоутворень [2, 63]. Означене дозволяє віт-чизняним дослідникам зрозуміти онтогенез емо-ційного розвитку як процесу послідовного і при-родного виникнення і функціонування новоутво-рень, специфічних і необхідних для даного віково-го етапу. Щодо поняття «емоційний інтелект», на дум-ку цих учених, єсукупністю когнітивних здібнос-тей до ідентифікації, розуміння та управління емоціями [14]. Емоційний інтелект розглядається як здатність до розпізнання, розуміння емоцій і управління ними; маються на увазі як власні емо-ції суб’єкта, так і емоції інших людей (Г. Г. Гарско-ва, Д. В. Люсін, J. D. Mayer, P. Salovey, K.V. Petrides, A. Furnham і багато ін.). У зарубіжній психології виділяється ряд нау-кових напрямів у вивченні даного конструкта. Емоційний інтелект вивчається в аспекті успішно-сті життєдіяльності людини (D. Goieman, R. K. Co-oper, А. Sawaf, T. Н. Weisinger, S. B. Wolf тощо), ефективної комунікації та соціальної інтеракції 
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(U.S. Schulte), його взаємозв’язку з показниками психічного і фізичного здоров’я (М. L. Bracken, J. V. Cianochi, G. R. Trinidad).  Відповідно до теорії емоційно – інтелектуаль-них здібностей емоційний інтелект задіяний в адаптивній обробці емоційної інформації та розг-лядається як підструктура соціального інтелекту, яка включає здатність спостерігати власні емоції і емоції інших людей, розрізняти їх і використову-вати отриману інформацію для управління мис-ленням і діями [14]. Відтак, спочатку емоційний інтелект розгля-дався як здатність, що відповідає за обробку емо-ційної інформації. Пізніше концепція була пере-роблена, і емоційний інтелект став визначатися як поєднання чотирьох здібностей, які освоюють-ся в онтогенезі послідовно: сприйняття, ідентифі-кація емоцій (власних та інших людей); управлін-ня власними емоціями та почуттями інших лю-дей; рефлексивна регуляція емоцій, необхідна для емоційного та інтелектуального розвитку; розу-міння емоцій;фасилітація мислення [12]. На основі здійсненого теоретичного аналізу «емоційний інтелект дітей дошкільного віку» ро-зуміємо як стійку здатність дитини до розрізнен-ня різних емоційних станів (власних та співроз-мовників), індикаторами якої є: яскравість вира-ження емоцій дитини, вміння відчувати позитив-ні та негативні емоції співрозмовника (незалежно від статті та віку), спроможність дитини до емпа-тії (наявність емпатійної чутливості), здатність дитини розпізнавати свої власні позитивні та не-гативні емоції, аналізувати їх, робити висновки та дії відповідно до різних повсякденних ситуацій.  Представлене демонструє тісний взаємозв’я-зок розвитку емоцій людини та її інтелекту, від-так, можемо стверджувати, що емоційний розви-ток є основою, одним із визначаючих факторів формування емоційного інтелекту особистості. У Базовому компоненті дошкільної освіти (п. 1.6) особливу увагу надано питанню захисту і зміцненню емоційного благополуччя дітей, роз-витку в них естетичних почуттів, емоційно-моральної чуйності, доброї волі, розуміння і спів-переживання почуттів інших людей [1]. Успіх емоційного розвитку дітей дошкільного віку забезпечується формами, методами і прийо-мами. Форма є стійкою, повної організацією педаго-гічного процесу в єдності всіх його складових.  Основними формами емоційного розвитку дітей дошкільного віку є: ігрові заняття, самостійна му-зична діяльність дітей, спільна діяльність дітей і дорослих у висловлюваннях – імпровізаціях, ви-ставах – імпровізаціях, фотовиставках та ін. [5, 91]. 

Методика являє собою систему способів впливу на поведінкову сферу людини, спрямовану на реалізацію навчально-виховних завдань. Мето-ди лікування: 
– метод мотивації до емпатії: вихователь пробуджує у дітей емоційні реакції через розуміння і емпатію емоційних умов іншо-го, перетворюючись на допомогу. 
– метод емоційно-образного впливу, яка спрямована на мотивацію дітей до переда-чі емоційних переживань в образному вті-ленні за допомогою «занурення» в ситуа-ції вільної операційної уявленнями. 
– словниковий метод реалізується здебіль-шого в естетичних бесідах з дітьми і в роз-витку словника емоцій дитини. 
– ігровий метод є одним з основних методів формування емоцій у дітей дошкільного віку. Ігри близькі, доступні активності ді-тей дошкільного віку, яка природно впи-сується в життя дітей, як провідної діяль-ності здатна здійснювати позитивні зміни в емоційній та інших сферах особистості, формувати нові способи дій та форми по-ведінки. Маючи такі властивості, гра ство-рює сприятливу ситуацію для розвитку виразних проявів дітей, для їх творчої са-мореалізації. В ході перетворень роль і при виконанні різних ігрових завдань ди-тина мимоволі збагачується способами вираження емоцій і адекватного оформ-лення експресивних дій. Емоційно-сенсорні і емоційно-експресивні гри – най-важливіші в цьому плані. Відмітимо також, що прийом є практичним механізмом застосування навчально-виховної техніки і технологій в процесі формування свідо-мої, всебічно розвиненої особистості. До ефектив-них прийомів емоційного розвитку дітей дошкі-льного віку відносимо: 1. Створення емоційно-насиченого фону – надає настрій на зйомках, емоції за допо-могою візуальних і звукових засобів, до-вірчий контакт вихователя з дітьми і т.д. 2. Контрастних зіставлень, прийом спонукає дітей порівнювати, зіставляти, шукати аналогії, вибирати з декількох різних ро-ботах. 3. Рольової взаємодії, який вводить дитину в ситуацію емоційного спілкування через настрій-образ (наприклад, настрою-образи «ведмедя» і «зайця» в ситуації, коли зайчик дражнить ведмедика, образи «совеняти» і «хороброго гусеняти» в ситу-ації страху перед загрозою, «чарівних го-рошин з стручка »в ситуації різних думок і інші, виступають показниками розвине-ного емоційного ставлення). 4. Синтезу мистецтв – дозволяє збагатити естетичні емоції дітей, поглибити відчуття 

НАТАЛІЯ МЕЛЬНИК Емоційний розвиток особистості як основа формування емоційного інтелекту дітей дошкільного віку 



73 №  4  ( 6 3 ) ,  г р у д е н ь  2 0 1 8  

дитиною художнього настрою і сприяє розшифровці змісту естетичних емоцій. 5. Кольоро-настрій – дає можливість дітям висловити настрій музики, картини, вір-ші, а також настрій «героя» через колір, вибираючи кольорову картку (колір мож-на використовувати для оцінювання ди-тиною заняття: як він себе відчував під час заняття; сподобалося чи ні; цікаво чи не цікаво і ін .). 6. Формули емоційної стійкості – допомагає дітям позитивно мислити, проявляти співчуття, бути зібраними, енергійними і ін. («твердо я по життю йду», «тільки смі-ятися», «втіха», «ах, як нам весело», «починається мій новий день», «так і не-має»,«я – хороший, ти – хороший»,«я люб-лю світ», ін.). 7. Емоційний масаж – заснований на парнос-ті контрастних настроїв, регулює емоцій-ні стани дітей (дитина усвідомлює, що свій настрій і налаштований [5]. Отже, проведений теоретичний аналіз кате-горій пов’язаних з визначенням сутності феноме-нів «емоційний розвиток» та «емоційний інте-лект», «емоційний інтелект дітей дошкільного віку» дозволяють стверджувати, що останній 

значною мірою не лише залежить від емоційного розвитку особистості, але й є основоположним у формуванні емоційного інтелекту. У процесі дос-лідження з’ясовано, що серед ефективних методів визначаємо метод мотивації до емпатії, емоційно-обрзного впливу, словниковий та ігровий методи, а серед прийомівможемо виокремити:створення емоційно-насиченого фону,емоційний масаж, фор-мули емоційної стійкості тощо. Виокремлені ме-тоди та прийоми не є панацеєю,але заслуговують на увагу педагогів та батьків, які піклуються про емоційний розвиток дітей та займаються питан-нями формування основ емоційного інтелекту дитини. Водночас, важливо вказати і на те, що запропоновані методичні підказки потребують педагогічного супроводу у аспекті діагностики. З огляду на зазначене, ґрунтовного вивчення пот-ребує розробка ефективної діагностики емоційно-го розвитку та емоційного інтелекту дітей дошкі-льного віку, виокремлення сутнісних відміннос-тей у критеріях, показниках діагностики тощо, що становить перспективу для здійснення подаль-ших наукових розвідок у розв’язанні питань емо-ційного розвитку та формування емоційного інте-лекту дітей дошкільного віку.  
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НАТАЛІЯ МЕЛЬНИК Емоційний розвиток особистості як основа формування емоційного інтелекту дітей дошкільного віку 8. Zaporozhets, A. V. Education of emotions and feelings at preschool children. Moscow: SC Sphere, 1985. 176 pp. 9. Izard, K. E. Psychology of emotion. St. Petersburg: Peter, 2000. 280 p. 10. Izotova, E.K. Emotional sphere of the child: theory and practice. M.: Academia, 2004. 235 p. 11. Kozhaspirova G. M. Dictionary on pedagogy. Moscow: ICC "MarT"; Rostov-on-Don: Published. MarT Center, 2005. 448 p. 12. Lyusin D.V. Structure of emotional intelligence and the connection of its components with individual characteristics: em-pirical analysis // Social Intelligence: Theory, Measurement, Research: Sat. scientific tr ; ed. D.V. Lucina, D.V. Usha-kova. Moscow: IP RAS, 2004. No. 4. P. 129-140. 13. Psychological Dictionary / ed. V. V. Davydova, A. V. Zaporozhets, B. F. Lomova and others. M.: Pedagogics, 1983. 448 p. 14. Mayer J.D., Salovey P. The Intelligence of emotional intelligence. 1993. V.17. No 4. P. 433–442.  
Наталия Мельник. Эмоциональное развитие личности как основа формирования эмоцио-

нального интеллекта детей дошкольного возраста 
В статье раскрыты особенности формирования эмоционального интеллекта детей дошкольного 

возраста; проанализированы сущность и содержание феномена эмоционального развития личности в 
контексте его отечественных и зарубежных исследователей. Изучение научной литературы показало, 
что эмоциональное развитие человека проявляется в росте способности организма к саморегуляции 
эмоциональных состояний, в нагрмождении словесных и невербальных выражениях эмоций (в том чис-
ле и в росте эмоционального словаря), в обогащении эмоционального опыта ребенка, в появлении новых 
эмоций (прежде всего, социальных и интеллектуальных), в умении различать и более тонко дифферен-
цировать эмоциональные состояния и партнера в общении. Установлено, что формирование эмоцио-
нального интеллекта в значительной степени зависит от эмоционального развития личности. В про-
цессе исследования определено, что среди методов формирования эмоционального интеллекта есть 
метод мотивации к эмпатии, эмоционально-образного влияния, словарный и игровой методы, а среди 
приемов можна выделить: создание эмоционально-насыщеного фона, эмоциональный массаж, формулы 
эмоциональной стойкости. 

Ключевые  слова :  эмоциональное развитие, эмоциональный интеллект, личностное развитие, 
дошкольное детство, формирование эмоционального интеллекта. 
 

Nataliia Melnyk. Emotional development of personality as the basis of the preschool age children 
emotional intelligence  

The article reveals peculiarities of formation of emotional intelligence of preschool children; the essence and 
content of the phenomenon of emotional development of the individual in the context of his domestic and foreign 
researchers are analyzed. At the present stage of the development of pedagogical science, the problem of emo-
tional culture, emotional development and intelligence becomes of paramount importance. The urgency of the 
development and solution of this problem is also determined by the fact that the study and analysis of educational 
practice testifies to the existence of contradictions between the intellectual and emotional development of the 
individual, the level of knowledge and emotional perception of children. Often, intellectual is a head of emotional 
though psychologists and educators noted that emotional processes occupy one of the most important places in 
the formation of the child's personality, and emotional development is an integral part of the emotional intelli-
gence of the individual. 

Study of scientific literature showed that emotional development of man is manifested in the growth of the 
body's ability to self-regulate emotional states, in the accumulation of verbal and nonverbal expressions of emo-
tions (including in the growth of emotional dictionary), in enriching the emotional experience of the child, in the 
emergence of new emotions (first all, social and intellectual), in the ability to distinguish and more subtly differen-
tiate emotional states and partner in communication. It is distinguished, that the formation of emotional intelli-
gence to a large extent depends on the emotional development of personality. In the course of the study, it was 
found out that among the effective methods of forming emotional intelligence are: the method of motivation to 
empathy, emotional image influence, vocabulary and game techniques, and among the techniques we can distin-
guish: the creation of emotionally saturated background, emotional massage, formulas of emotional stability. 

Keywords :  emotional development, emotional intelligence, personal development, preschool childhood, 
formation of emotional intelligence. 
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На сучасному етапі розбудови Нової українсь-кої школи, однією з провідних вимог якої є необ-хідність підготовки учнів до самоосвіти впродовж життя, дедалі важливішого значення набуває ре-сурсно-орієнтоване навчання, за допомогою яко-го можна ефективно реалізувати й мету вивчення української літератури в школі, а саме: досягнути належного рівня сформованості вміння читати й усвідомлювати прочитане, прилучатися до худож-ньої літератури, а через неї – до фундаментальних цінностей культури, розширити культурно-пізнавальні інтереси та сформувати ключові ком-петентності учнів-читачів – соціальні, мотивацій-ні та компетентнісні. Важливим засобом організа-ції ресурсно-орієнтованого навчання, спрямова-ного на тренінг здібностей самостійного й актив-ного перетворення інформаційного середовища шляхом пошуку й практичного застосування ін-формаційних ресурсів, є технологія веб-квесту, що не лише дає змогу створити цілісну дидактичну модель вивчення української літератури, заснова-ну на пошуку інформації в Інтернеті, а й забезпе-чує індивідуальну освітню траєкторію розвитку 

для кожного учня. Водночас веб-квести підвищу-ють у школярів мотивацію до процесу здобуття знань, відповідальність за результати діяльності та їх презентацію, сприяють формуванню в них уміння працювати в команді, творчо виконувати поставлені завдання, самостійно приймати відпо-відальні рішення, критично мислити, допомага-ють вихованню ініціативності та лідерських якос-тей, що вказує на гостру необхідність запрова-дження в навчання літератури саме цього конс-труктивного підходу.  Концептуальні положення технології освітніх веб-квестів розроблено науковцями Б. Доджом та Т. Марчем. Нині вченими активно вивчаються такі аспекти цієї педагогічної інновації: використання в контексті ресурсно-орієнтованого навчання (М. Андреєва, О. Гапеєва, Л. Іванова, Н. Кононец, Г. Шаматонова та ін.); психолого-педагогічні осно-ви застосування в навчально-виховному процесі (В. Шмідт, Г. Шаматонова); значення в реалізації концепції нової організації освітнього середови-ща (О. Багузіна, Д. Грабчак, М. Зайкін, С. Лутковсь-ка, Т. Путій); можливості в індивідуалізації  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ-КВЕСТУ  

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ  
 

У статті уточнено особливості технології освітнього веб-квесту та висвітлено основні методич-
ні аспекти застосування цієї інновації в навчанні української літератури. З’ясовано зміст поняття 
«технологія веб-квесту» та наведено його тлумачення в контексті методичної науки. Найважливіши-
ми особливостями технології літературного веб-квесту встановлено: зорієнтованість на розвиток 
пошукової діяльності учнів у Інтернет-мережі, інтерактивний характер та сприяння оптимізації на-
вчального процесу на уроці української літератури. Ключовими методичними умовами оптимального 
застосування веб-квестів у шкільному курсі української літератури визначено: урахування специфіки 
вивчення мистецтва слова та проектування веб-квестів із опорою на принципи технологізованого ви-
вчення предмета. Теоретичні положення проілюстровано на прикладі фрагменту уроку використання 
літературного веб-квесту в 5-у класі під час вивчення оповідання Є. Гуцала «Лось».  

Ключові  слова :  технологія веб-квесту, ресурсно-орієнтоване навчання, вивчення української лі-
тератури, мережа Інтернет, пошукова діяльність.  
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навчання учнів із метою збагачення їх додаткови-ми знаннями та розширення кругозору (Я. Бихов-ський, А. Хуторськой); специфіка запровадження в медіадидактиці (М. Гриневич) та в процесі мовної освіти (А. Яковенко). Деякі особливості викорис-тання веб-квестів на уроках української мови та літератури розглянуто в розвідках учителів-словесників С. Сушко, Л. Телішевської, М. Шевер-ноги. Однак проблема застосування технології веб-квесту як ефективного засобу організації нав-чально-пізнавальної діяльності учнів під час ви-вчення предметів мовно-літературного циклу є недостатньо розробленою й потребує подальшо-го дослідження.  Мета статті полягає в уточненні особливос-тей технології освітнього веб-квесту та визначен-ні методичних умов оптимального застосування цієї технології на уроці української літератури в закладах загальної середньої освіти.  В умовах сучасного інформаційного сус-пільства технологія веб-квесту як цілеспрямова-ний пошук необхідної інформації на основі опра-цювання матеріалів конкретних сайтів в Інтернет-мережі, у ході якого кожен із учасників виконує поставлене завдання з метою поглиблення й інте-грації знань, є відображенням інноваційної діяль-ності вчителів, спрямованої на впровадження в освітній процес нових наукових ідей і методик. Авторами концепції веб-квестів вважаються Берні Додж, професор освітніх технологій державного університету в Сан-Дієго (США), та його учень Том Март, учитель англійської мови середньої школи в місті Пауей штату Каліфорнія. Унаслідок педаго-гічної співпраці в 1995 році вченими розроблено модель веб-квесту як однієї зі стратегій викорис-тання інформаційно-комунікаційних технологій та успішної інтеграції мережі Інтернет в навчаль-ний процес.  Зміст поняття «квест» (від англ. quest – три-валий цілеспрямований пошук, пов’язаний із при-годами або грою) у науково-методичній літерату-рі (І. Албегова, М. Андреєва, Я. Биховський, М. Гри-невич, Б. Додж, А. Хуторськой) трактується по-різному, зокрема можна виділити такі його тлу-мачення, як-от: освітня технологія, освітній про-дукт, формат уроку, проблемне завдання, модель використання Інтернету в навчальному процесі, орієнтовані на розвиток пізнавальної, пошукової, зокрема самостійної або групової, діяльності уч-нів, що слугують додатковим стимулом для інди-відуалізації їхнього навчання, збагачуючи додат-ковими знаннями та розширюючи світогляд. Крім того, веб-квести є міні-проектами, що ґрунтують-ся на пошуку інформації в мережі Інтернет, заува-жує В. Шмідт [9]. Цікавою подорожжю в мережі 

Інтернет, називає веб-квести Г. Шаматонова, підк-реслюючи, що така робота передбачає запити в різних пошукових системах, отримання досить великого об’єму інформації, її аналіз та система-тизацію й подальше практичне застосування [7]. Як проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються ін-формаційні ресурси Інтернету, розкриває поняття квесту А. Яковенко [10]. Це означає, що веб-квести можуть бути представлені у формі гіпертексту, презентації чи веб-сайту, які завдяки використан-ню зовнішніх і внутрішніх гіперпосилань та вбу-дованих об’єктів дають змогу учням відобразити логіку розв’язування завдання з послідовним уто-чненням і самостійними коментарями, а також виявити різні підходи та способи його реалізації. Слід ураховувати й те, що веб-квести бувають ко-роткочасними, розрахованими на декілька за-нять, та довгостроковими, які практикуються впродовж семестру або навчального року.  Важливо, що в аспекті парадигми особистісно та компетентнісно орієнтованого навчання вико-ристання в освітньому процесі веб-квестів перед-бачає врахування здібностей, інтересів і суб’єкт-ного досвіду учнів, надає можливості для поліп-шення навичок інформаційної діяльності людини, формування позитивного емоційного ставлення до процесу пізнання, підвищення мотивації на-вчання та якості засвоєння знань із предмета, що вивчається, сприяє розвитку творчого потенціалу школярів, формуванню загальнонавчальних умінь оволодіння стратегією засвоєння навчаль-ного матеріалу [3]. Зокрема, досліджувана іннова-ційна технологія спрямовується на формування таких ключових компетентностей, як-от: самона-вчання й самоорганізація; робота в групах (планувати, розподіляти функції, вчитися взаємо-допомоги, взаємоконтролю), тобто формування навичок командної роботи; уміння знаходити де-кілька способів розв’язання проблемної ситуації, визначати найбільш раціональний варіант, обґру-нтовувати свій вибір; розвиток здатності до пуб-лічних виступів [6; 8]. Відтак застосування техно-логії веб-квесту забезпечує умови для самореалі-зації учнів у пізнавальній діяльності та особистіс-ного самовизначення в сучасному інформаційно-му просторі загалом.  Як одна з ефективних форм організації на-вчальної пізнавально-пошукової діяльності учнів веб-квести є одним із перспективних засобів реалі-зації сучасних інформаційно-комунікаційних тех-нологій, новизна якого полягає в реалізації освітніх та виховних завдань у нестандартній і сучасній формі, що сприяє підвищенню рівня продуктив-ності навчального процесу. Результативність 
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упровадження цієї освітньої інновації в процесі вивчення літератури в школі визначається дотри-манням окремих психолого-педагогічних та мето-дичних положень, а саме: а) урахування принципу адаптивності (відповідність програмного забезпе-чення комп’ютера індивідуальним можливостям учня); б) позиціонування вчителя як головного суб’єкта в системі організації пізнавальної  діяльності учнів; в) використання комп’ютера як допоміжного засобу педагогічної та навчальної діяльності, важливого чинника активізації пізна-вальної діяльності учнів на уроці літератури;  г) умотивоване використання аудіовізуальних можливостей Інтернет-ресурсів для уникнення диспропорції в розвитку конкретного й абстракт-ного мислення учнів-читачів; ґ) оптимальне за-стосування ІКТ на різних етапах вивчення навча-льного матеріалу; д) урахування суб’єкт-суб’єк-тного принципу навчання літератури; е) раціона-льне поєднання індивідуальних і групових форм роботи; є) застосування інтерактивних форм і методів у процесі вивчення літератури; ж) інтен-сифікація навчальної діяльності учнів під час ви-конання різних видів навчальних завдань; з) за-безпечення психологічного комфорту учнів у про-цесі роботи з комп’ютером [11, 272–273]. Ідеться про те, що на уроках літератури, де в основі ви-вчення предмета виступає художній твір, технічні засоби покликані оптимізувати засвоєння знань учнями, поглибити осягнення ними прочитаного. Тому методика застосування веб-квестів не може заперечувати врахування навчально-виховних ресурсів традиційного навчання, коли наочні об-рази на уроках розумно поєднуються зі словом учителя. Не менш важливим у виборі певного веб-квесту має бути й урахування його доцільності та уникнення перенасиченості цією формою роботи.  Оскільки використання веб-квесту під час навчання української літератури базується на основі вивчення тексту художнього твору, який є безпосереднім об’єктом опрацювання, важливо пам’ятати, що подоланню читацьких труднощів учнів в осягненні образних компонентів тексту в їх взаємодії призначений допомогти відповідний літературний аналіз. Тому побудова веб-квестів в умовах технологізованого навчання літератури має спиратися на визначені А. Ситченком основні дидактичні принципи навчально-технологічної концепції шкільного літературного аналізу  [5, 132–138]. Ідеться про реалізацію такого на-вчання, коли літературний розвиток учнів перет-ворюється на «багатоплановий ієрархічно побу-дований процес», що забезпечує умови для розк-риття потенційних можливостей та саморозвитку учнів завдяки врахуванню специфіки мистецтва 

слова, увазі словесника до вироблення в учнів уміння вчитися, прогнозованості результатів на-вчання внаслідок його проектованості й керова-ності.  Важливим чинником проектування літерату-рного веб-квесту виступає також вибір учителем форм роботи на уроці під час вивчення тієї чи ін-шої теми, що має передбачати не лише раціональ-не поєднання групової та індивідуальної форм, а й урахування визначених Б. Доджем різних видів завдань, доцільних під час проведення будь-якого веб-квесту: а) переказ (виявлення розуміння теми на основі демонстрації матеріалів із різних дже-рел у новому форматі: створення презентації, пла-ката, оповідання); б) планування та проектуван-
ня (розроблення плану або проекту на основі за-програмованих умов); в) самопізнання (будь-які аспекти дослідження особистості); г) компіляція (трансформація формату інформації, отриманої з різних джерел: створення книги кулінарних ре-цептів, віртуальної виставки, капсули часу, капсу-ли культури); ґ) творче завдання (творча робота в певному жанрі: створення п’єс, віршів, пісень, ві-деороликів); д) аналітична задача (пошук і систе-матизація інформації); е) детектив, морока, тає-
мнича історія (висновки на основі суперечливих фактів); є) досягнення консенсусу (вироблення рішення з гострої проблеми); оцінка (обґрун-тування певної точки зору); ж) журналістське 
розслідування (об’єктивний виклад інформації, розподіл думок і фактів); з) переконання (схилян-ня на свій бік опонентів або нейтрально налашто-ваних осіб); и) наукові дослідження (вивчення різ-них явищ, відкриттів, фактів на основі унікальних он-лайн джерел) [1]. Використання розглянутої класифікації в пошуковій діяльності учнів давати-ме змогу цілеспрямовано впливати на формуван-ня їхніх літературних умінь за умови її доопрацю-вання, зокрема розроблення її технологічного аспекту в площині вивчення літератури, що вияв-ляється в необхідності застосовувати алгоритми розумових дій (настанови, пам’ятки тощо) для розв’язання літературних задач різного типу. Причому доцільно, як зауважує А. Ситченко, пові-домляти учням не лише загальну настанову-алгоритм до виконання певного типу аналізу, а й часткову, ситуативну для прочитання конкретно-го твору, а також розробляти правила-орієнтири для виконання окремих завдань, що в складі нав-чальної задачі [5, 221]. Інтеграція веб-квестів у процес шкільної літе-ратурної освіти значно спроститься за умови опо-ри вчителя на розроблену дослідниками орієнто-вну структуру веб-квесту: 1) вступ (визначаються ролі учасників або сценарій квесту, план роботи, 
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огляд усього квесту); 2) ключове завдання для досягнення результату самостійної роботи (актуалізуються окремі питання та загальна про-блема, що потребує розв’язання); 3) список інфор-маційних ресурсів, необхідних для виконання  завдання (друковані джерела, компакт-диски із відео- та аудіоматеріалами, адреси веб-сайтів);  4) опис етапів самостійної роботи учасників  веб-квесту; 5) критерії та параметри оцінювання веб-квесту; 6) презентація результатів виконаної роботи; 7) висновок (підсумок досвіду, отримано-го учасниками веб-квесту); 8) оцінювання резуль-татів [1]. Наприклад, на уроці літератури із засто-суванням веб-квесту доцільно, по-перше, надати декілька посилань на можливі Інтернет-ресурси, що запрограмують інтонацію, визначать акценти пошуку. По-друге, навести декілька зразків, які виступатимуть орієнтиром для порівняння та демонструватимуть спектр думок із проблеми, допомагатимуть контролювати процес пошуку персональним комп’ютером, що транслює процес учнівського пошуку.  Зважаючи на встановлені особливості комен-тованого поняття, літературний веб-квест визна-чаємо як дидактичну структуру, метою якої є по-будова вчителем пошукової діяльності учнів за визначених параметрів та певних часових меж, що є технологією, яка включає в себе систему ме-тодів і прийомів, форм та засобів організації дос-лідницької роботи з практичним використанням інтернет-ресурсів. Основним завданням застосу-вання цієї веб-технології є спонукання школярів до пошуку нової інформації, розширення, поглиб-лення, інтеграції їхніх знань, отриманих із інфор-маційних джерел. За своєю суттю, це інтерактив-ний процес, у ході якого учнями самостійно набу-ваються знання за мінімальної активності вчите-ля. Завдяки застосуванню цієї інновації школярі можуть працювати в групах (8–10 осіб), що нетра-диційним способом розвиває їх лідерські якості, конкурентність та навички колективної роботи.  Розглянемо конкретний приклад інтеграції веб-квестів у навчання української літератури. Під час дослідження проблеми серед усіх запропо-нованих у мережі Інтернет варіантів веб-квесту виокремлено безкоштовну платформу Kahoot, призначену для навчання в ігровій формі. Її пере-вагами є доступність та зручність у застосуванні, що спрощує роботу вчителя, оскільки в процесі створення нового веб-квесту автоматично нада-ються інструкція та вказівки. Розпочати роботу на цій платформі можна, перейшовши за посилан-ням https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots. Використовуючи Kahoot у навчально-пізнаваль-ній діяльності учнів, необхідно чітко визначати 

мету створення вікторини, тесту чи іншого різно-виду завдання. Перевагою цієї платформи є мож-ливість для яскравого унаочнення навчального матеріалу за допомогою відео-, аудіоматеріалів, фото, ілюстрацій, мультимедійних презентацій та ін. [2].  Підготовчу роботу вчителя щодо створення літературного веб-квесту можна спроектувати у вигляді такого алгоритму дій:  1. Обрати сайт, на якому буде створюватися веб-квест (інформаційна платформа Kah-oot, http://www.zunal.com/ (англійською мовою), http://wizard.webquests.ch/ (ні-мецькою мовою) або сайт в uСoz (http://www.ucoz.ru).) та власний кабінет у ньому.  2. Визначити напрям веб-квесту (заплано-ваний урок чи позакласне заняття).  3. Урахувати вікові психо-розумові особли-вості учнів, що дасть змогу обрати відпо-відний рівень складності завдань для пев-ної категорії вихованців.  4. Обрати тему веб-квесту, спираючись на специфіку навчального матеріалу.  5. Визначити етап уроку, на якому буде за-стосована технологія.  6. Вибрати форми роботи, завдяки яким учні оформлюють завдання (індивідуаль-на – презентація, відеоролик; групова – текстові завдання, вікторини, тестування, мороки, кросворди, наочний матеріал).  7. Скласти завдання веб-квесту з опорою на текстовий матеріал. 8. Здійснити самоперевірку за допомогою режиму «Індивідуальна гра».  Простежимо особливості застосування техно-логії веб-квесту на уроці української літератури у 5 класі під час вивчення оповідання Є. Гуцала «Лось» [4]. Фрагмент уроку узагальнення й систе-матизації знань із цієї теми може мати таку струк-туру:  1. Початковий етап (командний). На цьому етапі учні ознайомлюються з основними поняття-ми з навчальної теми, зокрема з теоретико-літературознавчими поняттями «оповідання», «елементи композиції». Відбувається розподіл учнів на команди, у кожній із яких визначається капітан, котрий безпосередньо матиме прямий доступ до мережі. Надаються настанови щодо вза-ємодопомоги в оволодінні комп’ютерними про-грамами та досягненні визначеної мети.  2. Рольовий етап, у ході якого здійснюється пошук інформації з обраної теми, виконання пос-тавлених завдань за виділений проміжок часу: робота над тестами, спрямованими на перевірку засвоєння змісту твору, особливостей його будови. Саме на цьому етапі відбувається індивідуальна робота учнів у команді, спрямована на загальний 
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ОЛЬГА МХИТАРЯН, ОКСАНА ОЛІЙНИК Особливості використання технології веб-квесту на уроках української літератури  результат. Подаємо приклад тестових завдань, що оцінюються по одному балу, які додаються до за-гальної оцінки за роботу на уроці:  
1. На що були схожі роги Лося:  
а) на низькорослий кущ;  б) на старе дерево;  в) на трухлявий пеньок;  г) на гілочки молодого деревця.  
2. У який час доби відбуваються події в 

оповіданні:  а) на початку вечора;  б) в обідню пору;  
в) на сході сонця;  г) у досвітніх сутінках.  
3. Яким чином Лось потрапив до заповід-

ника:  
а) із тайги;  б) він був народжений у неволі;  в) сюди його привезли з іншого заповідника;  г) його подарували заповіднику, коли він був ще маленьким.  
4. Що так сильно налякало Лося:  а) постріли рушниці;  б) людські голоси;  
в) тріщання старої гілляки;  г) звуки інших тварин.  
5. Що трапилося з героєм біля ополонки:  а) Лось не міг напитися води, бо ополонка замерзла;  б) на річці були рибалки, які сполохали Лося;  в) Лося підстрелив мисливець;  
г) Лось провалився під кригу.  
6. Що згадав Лось про події минулої осені:  а) мисливці поранили його, але він утік;  б) на нього було відкрито полювання;  
в) мисливці врятували його від зграї вовків;  г) у нього з’явилися нові роги.  3. Завершальний етап, що передбачає переві-рку результатів колективного дослідження та його оцінку: на мультимедійній дошці відобража-ється рейтинг команд, що був автоматично сфор-мований після виконання тестових завдань, а та-кож електронний журнал із персональною оцін-кою учасників команд.  Окрім поданого фрагменту літературного веб-квесту, що є найпростішим і нетривалим у часі, можна створити й складніші різновиди завдань веб-квестів, результати виконання яких, залежно від матеріалу, що вивчається, можуть бути пред-ставлені у вигляді усного виступу, комп’ютерної презентації, буклетів, публікації робіт учнів у ви-гляді веб-сторінок і веб-сайтів (локально або в Інтернеті). У такому разі змінюється й система оцінювання подібних видів роботи. Наприклад, Б. Додж рекомендує використати від 4-х до 8-ми 

критеріїв, що можуть включати оцінку: дослідни-цької та творчої роботи; якості аргументації, ори-гінальності роботи; навичок роботи в мікрогрупі; усного виступу; мультимедійної презентації; пи-сьмового тексту та ін. [1]  Нетрадиційна форма роботи у вигляді веб-квесту дає можливість учневі навчитися критич-но мислити, розв’язувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, зважувати альтернативні думки, самостійно приймати продумані рішення, брати на себе від-повідальність за їх реалізацію, адже він безпосе-редньо опиняється в ситуації вибору, самостійно аналізує кожен свій крок, шукає причини трудно-щів, що виникають у процесі роботи, знаходить шляхи виправлення помилок. Тому почуття сво-боди вибору для учня робить його діяльність осмисленою, свідомою, продуктивною і більш ре-зультативною.  Отже, унаслідок проведеного аналізу науково-методичних джерел можна встановити такі особ-
ливості технології літературного веб-квесту: а) зорієнтованість на розвиток пізнавальної, по-шукової, самостійної або групової діяльності уч-нів у мережі Інтернет; б) інтерактивний характер, наявність елементів рольової гри; в) спонукання школярів до пошуку нового значного об’єму ін-формації, розширення, поглиблення, інтеграції знань; г) форма гіпертексту, презентації чи веб-сайту; ґ) орієнтовна структура та етапність реалі-зації; д) короткочасність або довгостроковість;  е) виконання ролі засобу індивідуалізації, дифере-нціації та нетрадиційного навчання; є) спряму-вання на формування ключових компетентностей самонавчання й самоорганізації, роботи в групах, уміння розв’язувати проблемні ситуації, здатності до публічних виступів; ж) сприяння поліпшенню навичок інформаційної діяльності школярів, фор-муванню позитивного емоційного ставлення до процесу пізнання, підвищенню мотивації навчан-ня та якості засвоєння знань із предмета, форму-ванню загальнонавчальних умінь оволодіння стратегією засвоєння навчального матеріалу, роз-витку творчого потенціалу, лідерських якостей, конкурентності та навичок колективної роботи.  

Методичними умовами оптимального засто-сування веб-квестів у шкільному курсі українсь-кої літератури є:  
– урахування специфіки вивчення предмета літератури, що безпосереднім об’єктом для опрацювання під час проведення веб-квестів визначає текст художнього твору;  
– дотримання відповідності вікових психо-розумових особливостей учнів та їхніх ін-дивідуальних можливостей програмному забезпеченню комп’ютера;  
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– проектування веб-квестів із опорою на основні дидактичні принципи навчально-технологічної концепції шкільного літера-турного аналізу та розроблену дослідни-ками орієнтовну структуру веб-квесту;  
– виправдане логікою навчального процесу застосування веб-квестів на різних етапах вивчення художнього твору;  
– раціональне поєднання індивідуальних і групових форм роботи та різних видів зав-дань, доцільних під час проведення літе-ратурних веб-квестів;  
– оптимальна взаємодія нетрадиційного вивчення літератури на основі веб- 

квестів із засобами традиційного навчан- ня;  
– оптимізація системи оцінювання літера-турних веб-квестів завдяки рекомендова-ним критеріям;  
– забезпечення психологічного комфорту учнів у процесі роботи з комп’ютером.  Перспективи подальших досліджень пробле-ми полягають у проектуванні конкретних навча-льних моделей застосування освітніх веб-квестів під час вивчення учнями закладів загальної сере-дньої освіти програмового матеріалу з українсь-кої літератури.  
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ОЛЬГА МХИТАРЯН, ОКСАНА ОЛІЙНИК Особливості використання технології веб-квесту на уроках української літератури  
Ольга Мхитарян, Оксана Олейник. Особенности использования технологии веб-квеста на 

уроках украинской литературы  
В статье уточнены особенности технологии образовательного веб-квеста и освещены основные 

методические аспекты применения этой инновации в обучении украинской литературы. Выяснено со-
держание понятия «технология веб-квеста» и приведено его толкование в контексте методической 
науки. Важнейшими особенностями технологии литературного веб-квеста установлено: ориентиро-
ванность на развитие поисковой деятельности учащихся в Интернет-сети, интерактивный характер 
и содействие оптимизации учебного процесса на уроке украинской литературы. Ключевыми методиче-
скими условиями оптимального применения веб-квестов в школьном курсе украинской литературы 
определены: учет специфики изучения искусства слова и проектирования веб-квестов с опорой на прин-
ципы технологизированного изучения предмета. Теоретические положения проиллюстрированы на 
примере фрагмента урока использования литературного веб-квеста в 5 классе при изучении произведе-
ния Е. Гуцало «Лось».  

Ключевые  слова :  технология веб-квеста, ресурсно-ориентированное обучение, изучение украин-
ской литературы, сеть Интернет, поисковая деятельность. 

 
Olga Mkhytaryan, Oksana Oliinyk. Features of using the technology of the web quest on the lessons 

of Ukrainian literature  
The article clarifies the peculiarities of the technology of the educational web-quest and highlights the main 

methodical aspects of the application of this innovation in the teaching of Ukrainian literature. The content of the 
concept «web quest technology» is explained and its interpretation in the context of methodological science is 
given. Important features of the technology of the literary web-quest are orientation on the development of cogni-
tive, search, independent or group activities of students on the Internet. It is also interactive and contains ele-
ments of a role-playing game, involves encouraging students to search for a significant amount of information, 
expand, deepen, integrate knowledge. The content can be presented in the form of hypertext, a presentation or a 
website. It has an indicative structure and a pivotal nature of implementation. It is short-term and long-term, acts 
as a means of individualization, differentiation and non-traditional learning. It is aimed at forming the key com-
petences of self-education and self-organization, work in groups, the ability to solve problem situations, the ability 
to public speaking, promotes the improvement of the skills of informational activities of students. The formation 
of a positive emotional attitude to the process of knowledge, increase the motivation of education and the quality 
of knowledge acquisition from the subject, the formation of general learning abilities to master the strategy of 
learning the educational material, development of creative potential, leadership qualities, competitiveness and 
teamwork skills. The key methodological conditions for the optimal use of web quests in the school course of 
Ukrainian literature are to take into account the specifics of the study of word art and the design of web quests, 
based on the principles of technological study of literature. The theoretical positions are illustrated by the exam-
ple of the lesson of using the literary web-quest in the 5th grade during the study of the story by E. Guzzal’s Los.  

Key  words :  Web quest technology, resource-oriented learning, studying Ukrainian literature, Internet net-
work, search activity. 
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КАТЕРИНА ПАВЕЛКІВ · Факторний аналіз педагогічних умов  іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах університету 

Актуальність іншомовної підготовки май-бутніх фахівців соціальної сфери визначається необхідністю забезпечення сучасних вимог глоба-лізації, академічної та професійної мобільності, інтеграції результатів професійної підготовки, врахування позитивного досвіду соціальних пере-творень.  Дослідження процесу іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери вимагає роз-робки й апробації системи педагогічних перетво-рень. В основу дослідження нами покладено гіпо-тезу щодо необхідності наукового обґрунтування педагогічних умов, які забезпечать підвищення результативності іншомовної підготовки. Пере-вірка гіпотези вимагає застосування математич-них методів обробки результатів експертного оцінювання щодо значущості й ефективності умов іншомовної підготовки. Для цього нами було обрано метод факторного аналізу, який дає змогу обґрунтувати причинно-наслідкові зв’язки між предметом дослідження та умовами його упрова-дження.  Сучасні розробки у сфері застосування мето-дів математичної статистики для перевірки валід-ності й обґрунтування надійності результатів освітніх досліджень свідчать, що факторний ана-ліз є важливим інструментом виділення умов іс-нування окремих процесів, явищ або систем. Так, І. Підласий [3] визначає значущість факторного аналізу для виділення й ієрархізації продуктоген-них причин предмету пізнання. Перевагами засто-

сування факторного аналізу у педагогічних і пси-хологічних дослідженнях учені вважають: можли-вість виявляти приховані впливи (В. Щирба, О. Щирба [5]); надання вихідним даним змістовної форми (С. Сисоєва, Т. Кристопчук [4]); візуаліза-цію й структурування вихідних ознак (С. Архи-пова [1]); генерування нових ідей та характероло-гічних ознак дослідження (В. Климчук [2]).  У зазначеній літературі описані етапи реалі-зації факторного аналізу, що визначають послідо-вність дослідницьких дій для досягнення визна-чених завдань: 1) відбір факторів та їх оцінка; 2) класифікація факторів за допомогою комп’юте-рних статистичних програм; 3) аналіз і інтерпре-тація одержаних результатів як виділення умов продуктогенності досліджуваного явища, процесу або системи.  Визначення змісту, сутності та завдань фак-торного аналізу як інструменту педагогічного дослідження дозволяють сформулювати потребу в його використанні для обґрунтування педаго-гічних умов упровадження авторських педагогіч-них перетворень. Відтак, метою нашого дослі-дження є застосування факторного аналізу для визначення педагогічних умов іншомовної підго-товки майбутніх фахівців соціальної сфери, що ще не було предметом окремих досліджень.  Відповідно до першого етапу факторного ана-лізу, нами було проведене експертне опитування значущості педагогічних умов іншомовної підго-товки майбутніх фахівців соціальної сфери. 
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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 
 ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ  

Представлено кількісні результати експертного оцінювання педагогічних підходів і умов іншомов-
ної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах університету. Виділено п’ять статистич-
но значущих факторів, які визначають систему педагогічних умов іншомовної підготовки в університе-
ті. Обґрунтовано систему педагогічних умов іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфе-
ри: орієнтованість на індивідуальну мотивацію професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної 
сфери (особистісний фактор); узгодженість процесу професійної підготовки з соціальними запитами 
та актуальними тенденціями (соціальний фактор); забезпечення міждисциплінарності у процесі іншо-
мовної підготовки в університеті (освітньо-середовищний фактор); використання індивідуальної трає-
кторії навчання студентами іноземної мови з урахуванням планів молоді щодо побудови кар’єри 
(організаційно-методичний фактор); включення неформального освітнього компоненту у процес про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери (інноваційно-методичний фактор). 

Ключові  слова :  іншомовна підготовка, майбутні фахівці соціальної сфери, педагогічні умови, фак-
торний аналіз, фактор. 



83 №  4  ( 6 3 ) ,  г р у д е н ь  2 0 1 8  

Участь в опитуванні взяли 37 науково-педагогічних працівників експериментальної ба-зи дослідження – закладів вищої освіти, які реалі-зують професійну підготовку майбутніх соціаль-них працівників і соціальних педагогів та забезпе-чують викладання іноземних мов. Критеріями залучення експертів до опитування були: стаж науково-педагогічної діяльності у ЗВО; наявність досліджень і публікацій із проблеми іншомовної підготовки майбутніх фахівців; досвід іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери.  Для реалізації опитування нами була спроек-тована анкета «Експертна оцінка організаційно-педагогічних умов іншомовної підготовки майбу-тніх фахівців соціальної сфери», що містить 2 ос-новних блоки: 1) оцінка фахівцями педагогічних підходів організації іншомовної підготовки; 2) оцінка потенційних факторів результативності іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціа-льної сфери.  У результаті анкетування щодо значення окремих педагогічних підходів у іншомовній під-готовці майбутніх фахівців було визначено базові підходи реалізації дослідження (див. табл. 1). Таким чином, провідними педагогічними під-ходами іншомовної підготовки експертами визна-чено діяльнісний, системний (середні оцінки – по 4,7 балів) і компетентнісний (середня оцінка – 4,5). Також як значимі були виділені соціокульту-рний (4,3), особистісно орієнтований (4,2), холіс-тичний (4,1) і діалогічний (4,1) підходи. Тобто, при організації іншомовної підготовки експерти віддають перевагу підходам, що дозволяють за-безпечити результативність процесу вивчення іноземної мови та сприяють підвищенню іншомо-вної компетентності майбутніх фахівців соціаль-ної сфери. Нами це було враховано при обґрунту-ванні теоретичних засад іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери.  Також у результаті опитування нами були одержані дані щодо оцінки експертами потенцій-них умов результативності іншомовної підготов-

ки майбутніх фахівців соціальної сфери. Опрацю-вання результатів опитування за допомогою про-грами STATISTIKA дозволило виділити статистич-ні факторні навантаження кожної умови, предста-влені у табл. 2. Отже, в результаті експертного оцінювання було виділено п’ять факторів, що визначають ефективність процесу іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. Схарактери-зуємо їх зміст і статистичну значущість для про-вадження авторських розробок іншомовної підго-товки майбутніх фахівців соціальної сфери в умо-вах університету.  Фактор 1 характеризується дисперсією 3,4685313 та складається з таких умов: «Орієнтованість на індивідуальну мотивацію про-фесійної підготовки майбутніх фахівців соціаль-ної сфери» (власне значення 0,815556), «Сприят-лива соціально-психологічна атмосфера вивчення іноземної мови» (0,756903), «Особистісні особли-вості молоді (характер, інтереси, пізнавальні на-вички, тощо)» (0,846210). Тобто перший фактор репрезентує значення особистісних чинників у процесі іншомовної підготовки, визначаючи важ-ливість врахування мотивації до вивчення інозем-ної мови, індивідуальних особливостей студентів та сприятливої психологічної атмосфери навчан-ня. Відповідно до семантичного навантаження означених конструктів, ми називаємо цей фактор 
особистісним та співвідносимо з першою педаго-гічною умовою іншомовної підготовки – орієнто-ваність на індивідуальну мотивацію професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. Фактор 2 (дисперсія становить 3,247309) міс-тить конструкти: «Державна освітня політика у сфері вивчення іноземних мов» (0,813932), «Уз-годженість процесу професійної підготовки з соці-альними запитами та актуальними тенденція-ми» (0,810354), «Упровадження співробітництва та партнерства з закордонними університетами» (0,816146) і «Використання засобів масової інфор-мації у процесі іншомовної підготовки» (0,812936). 
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Таблиця 1 – Експертне оцінювання педагогічних підходів організації іншомовної підготовки майбут-
ніх фахівців соціальної сфери* № Підходи Середній бал № Підходи Середній бал 1 Аксіологічний 3,5 9 Компетентнісний 4,5 2 Андрагогічний 3,5 10 Комплексний 3,1 3 Антропологічний 2,9 11 Особистісно орієнтований 4,2 4 Гуманістичний 3,2 12 Проблемний 3,2 5 Діалогічний 4,1 13 Системний 4,7 6 Діяльнісний 4,7 14 Соціокультурний 4,3 7 Задачний 3,1 15 Холістичний 4,1 8 Когнітивний 3,6       
*власні дані, за 5-ти бальною шкалою. 
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Таблиця 2 – Експертне оцінювання педагогічних умов іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

соціальної сфери 

№ Потенційні умови Факторні навантаження Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 1 Використання діалогічних методів навчання іноземної мови 0,029102 0,051410 0,473713 0,524788 0,573013 2 Використання інтерактивних методів навчання інозем-ної мови 0,046210 0,622137 0,253949 0,394807 0,075327 3 Використання традиційних методів навчання іноземної мови 0,130591 0,053311 –0,082005 –0,419143 0,147661 4 Організація іншомовної практики у навчанні іноземної мови 0,292196 0,068414 0,247870 –0,050584 0,316699 5 Впровадження національних традицій культури, мова якої вивчається 0,078613 –0,156268 0,287543 0,190092 0,135396 6 Громадська та соціальна активність майбутніх фахівців 0,084848 0,200721 0,622927 0,113204 0,013264 7 Орієнтованість на індивідуальну мотивацію професій-ної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери 0,815556 0,289741 0,305392 0,151330 –0,308427 8 Упровадження програм академічної мобільності у про-цес професійної підготовки 0,204620 0,457487 –0,009049 0,210685 –0,049613 9 Сприятлива соціально-психологічна атмосфера вивчен-ня іноземної мови 0,756903 –0,015817 –0,088285 –0,025120 0,260746 10 Державна освітня політика у сфері вивчення іноземних мов 0,180455 0,813932 0,606053 –0,206305 0,307035 11 Упровадження співробітництва та партнерства з закор-донними університетами 0,094533 0,816146 0,021868 0,053199 –0,033953 12 Розширення кола спілкування студентів із іноземцями –0,148306 0,645852 –0,025843 0,310068 0,212799 13 Зміст навчальної дисципліни «Іноземна мова» 0,220402 –0,010655 0,217237 –0,002470 –0,064041 14 Використання засобів масової інформації (у т.ч. Інтер-нет і телебачення) у процесі іншомовної підготовки 0,008343 0,812936 0,129106 –0,085053 0,163050 15 Узгодженість процесу професійної підготовки з соціаль-ними запитами та актуальними тенденціями 0,696212 0,810354 –0,343907 0,219201 0,401619 16 Наявність суб’єкт-суб’єктних стосунків у системі «викладач – студент» при вивченні іноземної мови 0,696212 0,008343 –0,343907 0,219201 0,401619 17 Організація навчання іноземної мови на інноваційних підходах 0,084848 0,130591 0,053311 0,213204 0,813264 18 Організація навчання іноземної мови на традиційних підходах 0,029102 0,394807 0,075327 0,524788 0,573013 19 Особистісні особливості молоді (характер, інтереси, пізнавальні навички, тощо) 0,846210 0,622137 0,253949 0,051410 0,473713 20 Наявність у студентської молоді досвіду реалізації соці-альних проектів 0,401619 0,008343 –0,343907 0,219201 0,696212 21 Забезпечення міждисциплінарності у процесі іншомов-ної підготовки в університеті 0,033953 0,457487 0,887543 0,053199 –0,206305 22 Професіоналізм науково-педагогічних працівників, які забезпечують іншомовну підготовку в університеті –0,307035 0,606053 0,721868 0,204620 0,094533 23 Використання індивідуальної траєкторії навчання сту-дентами іноземної мови з урахуванням планів молоді щодо побудови кар’єри 0,135396 –0,156268 0,190092 0,916146 0,078613 24 Включення неформального освітнього компоненту у процес професійної підготовки майбутніх фахівців соці-альної сфери 0,200721 0,130591 0,082005 0,013264 0,813204 25 Врахування світових тенденцій іншомовної підготовки молоді 0,084848 0,622927 –0,053311 –0,419143 0,147661 
Дисперсія фактору 3,4685313 3,247309 1,636761 1,427465 1,802387 
Доля дисперсії 0,231236 0,2215787 0,102654 0,094524 0,121162 
*власні дані. 
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Аналіз змісту визначених конструктів дозволяє зауважити вплив сучасних суспільних тенденцій на ефективність вивчення майбутніми фахівцями іноземної мови. Відповідно, означимо цей фактор як соціальний, такий що у процесі іншомовної під-готовки реалізується через наступну педагогічну умову – узгодженість процесу професійної підго-товки з соціальними запитами та актуальними тенденціями.  Фактор 3 із дисперсією 1,636761 містить у своїй структурі конструкти «Забезпечення міжди-сциплінарності у процесі іншомовної підготовки в університеті» (0,887543) і «Професіоналізм науко-во-педагогічних працівників, які забезпечують іншомовну підготовку в університеті» 0,721868. По суті, цей фактор визначає умову забезпечення процесу іншомовної підготовки відповідним зміс-ту й завданням освітнім середовищем – як фахові-стю науково-педагогічних працівників та якістю змісту навчальних програм і планів. Ми означаємо цей фактор як освітньо-середовищний, він презен-тує третю педагогічну мову – забезпечення між-дисциплінарності у процесі іншомовної підготов-ки в університеті. Фактор 4, дисперсія якого складає 1,427465, відображає лише один конструкт – «Викори-стання індивідуальної траєкторії навчання студе-нтами іноземної мови з урахуванням планів моло-ді щодо побудови кар’єри» (0,916146), який спів-відноситься нами з однойменною педагогічною умовою іншомовної підготовки майбутніх фахів-ців соціальної сфери. Цей фактор визначає форми й методи вивчення іноземної мови та формуван-ня іншомовної компетентності студентів під час навчання в університеті. Тому ми тлумачимо його 

як організаційно-методичний. Фактор 5 із дисперсією 1,802387 акумулює зміст двох конструктів – «Включення неформаль-ного освітнього компоненту у процес професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфе-ри» (0,813204) і «Організація навчання іноземної мови на інноваційних підходах» (0,813264). Тобто, він відображає додаткові інноваційні підходи до формування іншомовної компетентності через неформальну освіту, демократичні, інтерактивні й діалогічні методи навчання, інноваційні підходи до вивчення іноземної мови. Згідно з таким сема-нтичним навантаженням, ми найменували цей фактор інноваційно-методичним та співвіднесли із педагогічною умовою – включення неформаль-ного освітнього компоненту у процес професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери.  У таблиці 3 нами представлено узагальнення результатів проведеного факторного аналізу із визначенням значущості виділених факторів та їх співвіднесення із педагогічними умовами іншомо-вної підготовки.  Згідно з літературою [2], факторні наванта-ження визначають наявність статистично значу-щих взаємозв’язків між предметом дослідження та виділеними умовами його ефективності. Тобто, факторні навантаження характеризують значу-щість впливу окремих факторів на процес і ре-зультати іншомовної підготовки майбутніх фахів-ців, визначаючи вагу й впливовість окремих умов. Як видно із узагальнених даних табл. 3, накопиче-ний відсоток загальної дисперсії становить  81,43835, що дозволяє сформулювати висновок, що в процесі організації іншомовної підготовки, урахування означених умов на 81% дозволить 
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Таблиця 3 – Власні значення факторів і педагогічних умов іншомовної підготовки майбутніх фахів-
ців соціальної сфери 

Фактори Педагогічні умови Дисперсії Дисперсії % від загаль-ної дисперсії Накопичені дисперсії Накопичені% загальної  дисперсії Особистісний Орієнтованість на індивідуальну мотивацію професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери 3,4685313 31,94789 3,468531 31,94789 Соціальний Узгодженість процесу професійної підготовки з соціальними запитами та актуальними тен-денціями 3,247309 17,46815 6,715840 49,41524 Освітньо-середовищ-ний Забезпечення міждисциплінарності у процесі іншомовної підготовки в університеті 1,636761 10,69164 8,352601 60,20683 Організацій-но-методичний Використання індивідуальної траєкторії на-вчання студентами іноземної мови з ураху-ванням планів молоді щодо побудови кар’єри 1,427465 8,90146 9,780066 69,10822 Інноваційно-методичний Включення неформального освітнього компо-ненту у процес професійної підготовки майбу-тніх фахівців соціальної сфери 1,802387 7,42013 11,582453 81,43835 
*власні дані. 
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досягнути спроектованих результатів. Вплив окре-мих факторів на процес формування іншомовної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфе-ри також можна визначити з таблиці 3.  Отже, у статті представлено кількісні резуль-тати експертного оцінювання педагогічних підхо-дів і умов іншомовної підготовки майбутніх фахів-ців соціальної сфери в умовах університету. Вста-новлено, що найбільш значущими педагогічними підходами до організації іншомовної підготовки є діяльнісний, системний і компетентнісний підхо-ди – це дозволяє забезпечити результативність процесу вивчення іноземної мови та сприяє підви-щенню іншомовної компетентності майбутніх фа-хівців соціальної сфери. Математично обґрунтова-но систему педагогічних умов іншомовної підгото-вки майбутніх фахівців соціальної сфери: орієнто-ваність на індивідуальну мотивацію професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери 

(особистісний фактор); узгодженість процесу про-фесійної підготовки з соціальними запитами та актуальними тенденціями (соціальний фактор); забезпечення міждисциплінарності у процесі іншо-мовної підготовки в університеті (освітньо-середовищний фактор); використання індивідуа-льної траєкторії навчання студентами іноземної мови з урахуванням планів молоді щодо побудови кар’єри (організаційно-методичний фактор); включення неформального освітнього компонен-ту у процес професійної підготовки майбутніх фа-хівців соціальної сфери (інноваційно-методичний фактор). Перспективи подальших досліджень убачаємо у необхідності експериментального упровадження виділених педагогічних умов у процес іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери під час навчання в університеті й емпіричного об-ґрунтування їх результативності.  
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Екатерина Павелкив. Факторный анализ педагогических условий иноязычной подготовки 

будущих специалистов социальной сферы в условиях университета 
Представлены количественные результаты экспертного оценивания педагогических подходов и 

условий иноязычной подготовки будущих специалистов социальной сферы в условиях университета. 
Выделены 5 статистически значимых факторов, определяющих систему педагогических условий ино-
язычной подготовки будущих специалистов социальной сферы: ориентированность на индивидуальную 
мотивацию профессиональной подготовки будущих специалистов социальной сферы (личностный фак-
тор); согласованность процесса профессиональной подготовки с социальными запросами и актуальны-
ми тенденциями (социальный фактор); обеспечение междисциплинарности в процессе иноязычной под-
готовки в университете (образовательно-средовой фактор); использование индивидуальной траекто-
рии изучения студентами иностранного языка с учетом планов молодежи касательно построения 
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карьеры (организационно-методический фактор); включение неформального образовательного компо-
нента в процесс профессиональной подготовки будущих специалистов социальной сферы (инновационно-
методический фактор).  

Ключевые  слова :  иноязычная подготовка, будущие специалисты социальной сферы, педагогиче-
ское условие, факторный анализ, фактор. 

 
Kateryna Pavelkiv. Factor Analysis of Pedagogical Conditions of Foreign Language Training of Per-

spective Specialists in the Social Sphere in the Соntext of the University 
The quantitative results of expert evaluation of pedagogical approaches and conditions of foreign language 

training of perspective specialists in the social sphere in the context of the university are presented. Empirical 
data of expert evaluation of 37 academicians were processed using the method of factor analysis. It is established 
that the most significant pedagogical approaches to organizing foreign language training are activity, systemic 
and competenсу-based approaches. The conclusion is drawn that experts prefer the approaches that allow ensur-
ing the effectiveness of the process of learning a foreign language and promote the competence of perspective 
foreign social specialists in the social sphere. There are 5 statistically significant factors that determine the system 
of pedagogical conditions of foreign language training at the university. The results of elaboration of empirical 
data using the computer program STATISTICS are presented; the statistical factor loads of the investigated condi-
tions are allocated. It is statistically confirmed that the application of the obtained conditions will increase the 
effectiveness of foreign language training, since it characterizes 81% of the overall dispersion. The system of 
pedagogical conditions of foreign language training of perspective specialists in social sphere is mathematically 
substantiated: focus on individual motivation of professional training of perspective specialists of social sphere 
(personality factor); coherence of the process of professional training with social requests and actual trends 
(social factor); provision of interdisciplinarity in the process of foreign language training at the university 
(educational and environmental factor); use of an individual trajectory for teaching foreign language students 
taking into account young people's plans for building a career (organizational and methodological factor); the 
inclusion of the informal educational component in the process of training future specialists in the social sphere 
(innovative methodological factor). 

Key  words :  foreign language training, future specialists in the social sphere, pedagogical condition, factor 
analysis, factor. 
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ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ  
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ  

ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 
 

У статті розглянуто поняття загальнокультурної грамотності та проаналізовано формування 
загальнокультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами образотворчого 
мистецтва та трудового навчання. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної націо-
нальної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вира-
ження інших. Саме тому вчитель початкової школи має бути взірцем культури для своїх вихованців, а 
проблема формування загальнокультурної грамотності у майбутніх вчителів початкової школи завж-
ди буде актуальним питанням у підготовці фахівців початкової освіти. 

Ключові  слова :  компетентність, загальнокультурна грамотність, загальнокультурна компе-
тентність, образотворче мистецтво, трудове навчання. Сьогодні, коли у шкільне життя починають впроваджуватися стандарти нової початкової освіти, постає необхідність у зміні підходів до ор-ганізації та здійснення професійно-педагогічної діяльності. Формування загальнокультурної гра-мотності є однією із компетентністю нової україн-ської школи, яка по-іншому трактує умови нав-

чання молодших школярів. Згідно цьому, основ-ною ідеєю є відхід від фактичного навчання шкільних предметів, коли дітей змушують заучу-вати сам предмет, а не навички, які він дає. Проблемі формування загальнокультурної грамотності учнів початкових класів засобами трудового навчання присвячені дослідження  
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таких вчених: Н. Волкова, О. Пометун, Г. Атанов, В. Голобородько, В. Гнедешева, А. Католиков, І. Міщенко, Н. Тіпухова, О. Артамонова. На наш погляд, засоби трудового навчання найбільш формують та розвивають загальнокуль-турну грамотність учнів початкових класів. Тому тема «Формування загальнокультурної грамотно-сті учнів початкових класів засобами трудового навчання та образотворчого мистецтва» є акту-альною та потребує дослідження. Мета статті – розкрити сутність формування загальнокультурної грамотності учнів початкової школи засобами трудового навчання та образот-ворчого мистецтва.  Практично всі класифікатори учнівських ком-петентностей (Н. Бібік, І. Зимня, В. Шадріков, А. Хуторськой) виокремлюють як одну зі стриж-невих компетентностей – загальнокультурну. Українськими науковцями визнано, що загально-культурна компетентність стосується сфери роз-витку культури особистості та суспільства в усіх її аспектах, що передбачає передусім формування культури міжособистісних відносин, оволодіння вітчизняною та світовою культурною спадщиною, введення та закріплення принципів толерантнос-ті, плюралізму.  Загальнокультурна компетентність учнів є предметом дослідження О. Єгоршиної, яка визна-чає її як комплексну властивість, що об’єднує у своїй структурі інформаційний, операційно-діяль-нісний, аксіологічний та креативний компоненти. Проблему формування загальнокультурної компе-тентності сучасних школярів дослідниця пропонує розв’язати засобами впровадження «інтерактив-них технологій викладання літератури», які спри-яють формуванню цілісної картини світу у свідо-мості учнів, усебічному розвитку мислення, підви-щенню навчальної мотивації, забезпечують висо-кий рівень знань, знижують навчальне наванта-ження й дозволяють виключити дублювання ма-теріалу в різних навчальних дисциплінах [3, 175].  Детальну розгорнуту характеристику загаль-нокультурної компетентності учнів пропонує О. Лебедєв, вважаючи її складовою загальної осві-ченості школяра разом із функціональною грамо-тністю, допрофесійною та методологічною компе-тентностями. На його думку, загальнокультурна компетентність утілюється в здатність учнів по-яснювати явища дійсності, вільно орієнтуватися в світі культурних цінностей. Досягнення загально-культурної компетентності повинно стати зазда-легідь спланованим результатом загальної освіти школярів. У роботі «Формування загальнокуль-турної компетентності учнів як ціль та результат шкільної освіти» вчений зазначає, що загально-культурна компетентність передбачає орієнтацію в джерелах культури. 

Важливим компонентом загальнокультурної компетентності школяра є здатність орієнтувати-ся в джерелах інформації. Відбирати їх для розв’я-зання пізнавальних завдань за певними критерія-ми, провідним із яких повинна бути достовірність. Також важливим компонентом цього феномену є здатність пояснювати явища дійсності та орієнту-ватися у важливих проблемах суспільного життя (сутності проблем, причинах виникнення, думках щодо розв’язання), здатність орієнтуватися в світі соціальних, моральних, естетичних цінностей.  Аналогічні судження знаходимо й у Н. Кона-сової, яка вважає загальнокультурну компетент-ність показником освіченості учня загальноосвіт-ньої школи [4, 215].  Отже, загальнокультурна компетентність є стрижневою серед усіх компетентностей. Її дослі-джували багато вчених та науковців. У Державному стандарті початкової загальної освіти загальнокультурна компетентність визна-чається як одне з фундаментальних понять, на яких базується освіта школяра (поряд із поняття-ми громадянської, здоров’язбережувальної, ін-формаційно-комунікаційної, комунікативної ком-петентностей), і тлумачиться як «здатність учня аналізувати та оцінювати досягнення національ-ної та світової культури, орієнтуватися в культур-ному та духовному контексті сучасного суспільст-ва, застосовувати методи самовиховання, орієнто-вані на загальнолюдські цінності».  У новому Державному стандарті, який запро-ваджується, одним із пунктом є загальнокуль-турна грамотність. Це здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні смаки, висловлю-вати ідеї, досвід та почуття за допомогою ми-стецтва.  Ми вважаємо, що за допомогою засобів трудо-вого навчання та образотворчого мистецтва цей пункт активізується і є дієвим у навчально-виховному процесі.  Загальні цілі, які ставить Державний стан-дарт перед учнями: Учень/учениця 1) створює виріб від творчого задуму до йо-го втілення в готовий результат; 2) дбає про свій побут, задоволення власних потреб та потреб тих, хто його/ її оточує; 3) ефективно використовує природні мате-ріали, турбуючись про навколишнє сере-довище; 4) практикує і творчо застосовує традиційні й сучасні ремесла [1, 5]. Проаналізувавши загальні очікувані резуль-тати учнів 1–2 класів, можна зробити висновок, що учні самостійно чи з допомогою дорослих пла-нують власну діяльність, прогнозують остаточ-ний результат; аналізують зображення схем із 
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СВІТЛАНА ПАРШУК · Формування загальнокультурної грамотності учнів  початкових класів засобами трудового навчання та образотворчого мистецтва допомогою дорослих та керуються ними у процесі роботи; добирають конструкційні матеріали для виконання практичної роботи; моделюють, конс-труюють виріб із готових елементів із допомогою дорослих; самостійно чи з допомогою дорослих виготовляють виріб; спостерігають за процесом виготовлення виробу народними майстрами; створюють та оздоблюють виріб за допомогою дорослих чи самостійно за зразком або власним задумом, застосовуючи технології традиційних ремесел та промислів. Загальні очікувані результати учнів 3–4 кла-сів: задумують об’єкт праці та прогнозують ре-зультат власної діяльності; самостійно планують послідовність технологічних операцій; моделю-ють, конструюють, виготовляють та оздоблюють виріб знайомими мені технологіями; безпечно використовують найпростіші прилади у власному побуті; самостійно організовують робоче місце відповідно до власних потреб та визначених за-вдань; самостійно виконують прості технологічні операції; самостійно виготовляють виріб; самос-тійно створюють та оздоблюють виріб, застосову-ючи технології традиційних ремесел. Що стосується змістової лінії та конкретних очікуваних результатів, то проект нового Держав-ного стандарту початкової загальної освіти подає нам таку характеристику (2 клас): учень / учени-ця прогнозує, яким має бути виріб, описує, як він мав би виглядати; планує послідовність техноло-гічних операцій за допомогою дорослих (вико-ристання технологічних карт); задумує конструк-цію виробу та конструює його з готових елемен-тів (розмічання розгорток; виготовлення, оздоб-лення пласких та об’ємних виробів); добирає конструкційні матеріали за їх властивостями для виконання практичної роботи (використання па-перу, пластмаси, деревини, металу, пінопласту та інших матеріалів для макетування); зіставляє та розрізняє вироби, виготовлені за технологіями традиційних і сучасних ремесел (демонстрація виробів декоративно-ужиткового мистецтва: гон-чарство, ткацтво, витинанка, вишивка, різьблен-ня та інше); спільно з дорослими розраховує при-близну кількість необхідних матеріалів для вико-нання завдання; самостійно робить припущення про потрібну кількість матеріалів для виконання простого завдання. 4 клас: задумує об’єкт для виготовлення; про-гнозує результат власної діяльності; створює та оздоблює виріб, дотримуючись логічної послідов-ності за зразком чи власним задумом із різних конструкційних матеріалів та повторно викорис-товуючи матеріали; самостійно виконує знайомі технологічні операції з конструкційними матеріа-лами(використання паперу, ниток, тканини, при-

родного матеріалу, пластиліну, пласких матеріа-лів та ін.); самостійно дотримується безпечних прийомів праці при використанні інструментів та пристосувань (організація робочого місця; вико-ристання клею, інструментів та пристосувань із гострими частинами); спільно з дорослими розра-ховує приблизну кількість необхідних ресурсів для виготовлення виробу; самостійно робить припущення про потрібну кількість ресурсів для виконання простого завдання. Важливий аспект психологічної підготовки підростаючого покоління до праці — формування у нього почуття самовідповідальності, розуміння необхідності самому піклуватися про себе. Як справедливо стверджує О. Вишневський, почуття самовідповідальності сприяє розвитку в характе-рі людини таких необхідних для життя і діяльнос-ті рис, як підприємливість, ініціативність, твор-чість. Коли ці риси «стають характерними для більшості людей, то суспільство має шанс досяг-нути господарського успіху і добробуту» [6, 51]. Питання організації навчальної праці, здійс-нення виховання у процесі навчання розглядали-ся в розділі дидактики. Варто лише наголосити на важливості для навчальної праці організації само-стійного здобування учнями знань, формування у них пізнавальних інтересів, інтелектуальних умінь і навичок в активній пізнавальній діяльнос-ті за допомогою відомих методів і форм навчання. В організації трудового навчання та образот-ворчого мистецтва вагома роль належить особис-тому прикладу вчителя, його майстерності та культурі праці [7, 183]. Отже, можна побачити, що на уроках трудово-го навчання та образотворчого мистецтва досить добре відбувається формування загальнокультур-ної грамотності учнів початкової школи. Отже, загальнокультурна компетентність дозволяє особистості аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної, європей-ської та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасно-го українського суспільства. Протягом вивчення трудового навчання та образотворчого мистецтва в початковій школі вирішуються такі завдання: учнів озброюють тех-нічними та сільськогосподарськими знаннями, у них формуються трудові вміння і навички, здійс-нюється психологічна та практична підготовка до праці й вибору професії, розвивається емоційно-почуттєва сфера, формується системи цінностей (духовних, культурних, національних, естетич-них) у процесі пізнання та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному жит-ті, плекається пошана до національної і світової мистецької спадщини. 
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Светлана Паршук. Формирование общекультурной грамотности будущих учителей началь-
ной школы  

В статье рассмотрено понятие общекультурной грамотности и проанализировано формирование 
общекультурной компетентности будущих учителей начальной школы средствами изобразительного 
искусства. Эта компетентность предусматривает глубокое понимание своей национальной 
ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження 
інших. Саме тому вчитель початкової школи має бути взірцем культури для своїх вихованців, а пробле-
ма формування загальнокультурної грамотності у майбутніх вчителів початкової школи завжди буде 
актуальним питанням у підготовці фахівців початкової освіти. 

Ключевые  слова :  компетентность, общекультурная грамотность, общекультурная компе-
тентность, изобразительное искусство. 

 
Svetlana Parshuk. Formation of general cultural literacy of the future primary school teachers 
This article discusses the concept of general cultural literacy and analysis of the formation of general cultural 

competence of primary school teachers by means of art. This competency provides deep understanding of national 
identity as the basis for an open attitude and respect for the diversity of cultural expressions of others. Therefore, 
an elementary school teacher must be a role model of culture for its students, and the problem of the general cul-
tural literacy formation of future elementary school teachers will always be a topical issue in training of primary 
education specialists. 

Keywords : competence, general cultural literacy, general cultural competence, art. 
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Виховання іншомовної культури, кроскуль-турної взаємодії, міжкультурне та полікультурне виховання стало окремою галуззю педагогічної науки з другої половини XX століття.  Про необхідність розвитку іншомовної кому-нікативної культури свідчить велика кількість суперечок у світовому суспільстві пов’язаних з розумінням норм взаємодії різних культур. Єди-ним вирішенням цих проблем є об’єднання та співпраця міжнародних спільнот, спрямованих на покращення розуміння культурних, релігійних традицій та цінностей різних країн.  Актуальність виховання іншомовної культу-ри визначається посиленням культуротворчих ролей людини, з’являється новий ідеал – «людина культури», що володіє розумовою, етичною та суспільно-духовною культурністю. Засобом і умо-вою досягнення цього ідеалу, педагогічною ме-тою стає формування іншомовної комунікативної культури особистості. Особливого значення виховання іншомовної комунікативної культури набуває в контексті Єв-роінтеграції освітніх систем. Оскільки володіння нормами міжкультурної комунікації є важливою передумовою мобільності студентів, налагоджен-ня міжнародних контактів, доступу до світової бази знань, здійснення професійної, наукової і громадської діяльності, що сприятиме встановле-нюю взаєморозуміння та взаємоповаги. Сьогодні, співпраця і взаємодія світових країн реалізується через стратегії, програми та проекти таких міжурядових регіональних організацій, як Рада Європи (РЄ), Європейський Союз (ЄС), Орга-нізація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Центральна європейська ініціатива (ЦЄІ), а також інших авторитетних світових організацій. Про повагу до культурного розмаїття світу також 

наголошується у положеннях «Загальної деклара-ції прав людини». Результатом змін у діяльності взаємодіючих культур є величезна кількість самітів, з’їздів і під-писання декларацій, пактів, договорів про парт-нерство між країнами. До найважливіших з таких документів, зокрема, належать: Загальна деклара-ція прав людини, Європейська конвенція з прав людини (1950 р.) [6], Європейська культурна кон-венція (1954 р.) [9]. Міжнародний пакт про еконо-мічні, соціальні і культурні права, Віденська де-кларація, Рамкова конвенція про захист націо-нальних меншин [6], Біла книга з міжкультурного діалогу, Програма Ради Європи на 2010–2014 ро-ки «Освіта для міжкультурного взаєморозуміння прав людини і демократичної культури», Декла-рація про створення Шанхайської організації спів-праці, Декларації Фаро про стратегію Ради Європи з розвитку міжкультурного діалогу (2005 р.) [6], Римська декларація ЄС (2017 р.) тощо.  На важливості формування комунікативної культури студентів у вищих навчальних закладах акцентують увагу І. Звєрєва, М. Ісаєнко, А. Капсь-ка, М. Коць, О. Кулешова, А. Курінна, В. Малахов, Н. Скотна, Ф. Хміль, Г. Цукерман, П. Шахбанова, О. Швед, Т. Шепеленко, О. Шмайлова, О. Яковліва. Численні праці виявляють міждисциплінар-ність вивчення проблеми розвитку комунікатив-ної культури особистості (Д. Александров, Г. Анд-рєєва, А. Бодалев, В. Генецинский, І. Зимня, І. Ісаев, В. Кан-Калик, В. Костомаров, Н. Крилова, Н. Кузь-міна, Б. Ломов, А. Міщенко, А. Орлов, А. Петровсь-кий, В. Сластенін, В. Соколова та ін.). Однак єди-них поглядів на природу даного явища ще не ви-роблено. Аналіз наукових досліджень та реальної  підготовки студентів виявляє протиріччя між  
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ВИХОВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ  
СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 
У статті розкривається сутність та структура іншомовної комунікативної культури шляхом 

вивчення праць вітчизняних та зарубіжних дослідників. Концептуалізується визначення іншомовної 
комунікативної культури та SMART-технологїї. Розглядається виховання іншомовної комунікативної 
культури студентів гуманітарних спеціальностей у ЗВО на основі використання SMART-технологій. 
Аналізуються наукові підходи та виокремлюються критерії вихованості іншомовної комунікативної 
культури студентів. 

Ключові  слова :  іншомовна комунікативна культура, мова, культура, мовна особистість, SMART-
освіта, SMART-технології, критерії вихованості іншомовної комунікативної культури. 
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АНАСТАСІЯ ПЛУЖНІК Виховання іншомовної комунікативної культури студентів гуманітарних спеціальностей теоретичними підходами до створення гуманісти-чної моделі освіти і недостатньою розробленістю сучасних технологій їх реалізації, що спонукає до переосмислення сутності самого поняття «іншомовна комунікативна культура», а також впровадження нових сучасних технологій та під-ходів щодо її виховання відповідно до сучасних вимог реформи вищої освіти. Завданням нашого дослідження є визначення сутності та основних компонентів іншомовної комунікативної культури; аналіз використання SMART-технологій в освітньому процесі; здійснен-ня теоретичного аналізу критеріїв вихованості іншомовної комунікативної культури студентів гуманітарних спеціальностей у закладах вищої освіти. Користуватися іноземною мовою як засобом спілкування є нагальною потребою для сучасного фахівця. Аналіз теоретичних праць виявляє необ-хідність оновлення загальнопедагогічних підхо-дів до вивчення іншомовної підготовки фахівців. Вітчизняні та зарубіжні вчені впевнені, що іншомовна комунікативна культура є одним з важливих аспектів базової культури особистості. ЇЇ слід вважати основним компонентом культури, де іншомовна культура служить системою для покращення формування професійних і соціально-значущих якостей особистості, а мова є засобом комунікації та розвитку іншомовної комунікатив-ної культури. Аналіз структурних компонентів іншомовної комунікативної культури, а саме «культура», «мова», «мовна особистість» та «іншомовна куль-тура», показує, що немає єдності в їх розумінні і далеко не завжди ці та подібні до них поняття розкриваються досить точно, але існують спільні функції, які вони виконують для розвитку та фор-мування комунікативних здібностей іншомовної особистості.  У своєму дослідженні П. Кендзьор стверджує, що культуру можна розглядати не тільки як мате-ріальні надбання й духовні цінності, котрі створи-ла людина в процесі цілеспрямованої діяльності, але й передусім як відносини, що виникають у ході нагромадження, обміну, трансляції культур-них смислів і значень. Використання діяльнісного підходу в навчально-виховному процесі збагачує його новими цінностями, смислами й значеннями, що акумулюються в різноманітних пластах вихов-ного потенціалу тієї чи іншої культури [5, 32–35]. Якщо говорити про розвиток культури, то він неможливий без міжкультурної комунікації, де культуротворчу функцію виконує мова на якій вона здійснюється і формується мовна особис-тість, яка володіє нею.  

Це підтверджує американський лінгвіст Е. Сепір. Вчений заперечуючи біологічну визначе-ність мови, відзначаючи, що мова є чисто людсь-кий, чи не інстинктивний спосіб передачі думок, емоцій і бажань. Він наголошує на комунікативній функції мови як виразного вигляду комунікатив-ної поведінки [8, 31]. Д. Хаймс стверджує, що, мова, з одного боку, детермінує культурну реальність людей, які нале-жать до різних культур, володіють до певної міри особливими комунікативними системами, а з ін-шого – культурні цінності та вірування частково створюють мовну реальність [12, 269–293]. Таким чином, будучи одним з основних  компонентів культури, мова сприяє тому, що ку-льтура може бути як засобом спілкування, так і інструментом розподілу їх на різні національності і народи. Мова стає важливим засобом у процесі пізнання іншої культури, яка знаходить своє відо-браження в мові. Саме так, людина може розвину-ти здатність оцінити, порівняти і прийняти уні-кальність різних культур. У центрі уваги культури та іншомовної кому-нікативної культури стоїть мовна особистість у всьому її різноманітті: фізичному, соціальному, інтелектуальному та емоційному. Феномен мов-ної особистості є відображенням культурної іден-тичності в мовній діяльності. У структурі мовної особистості виділяють потребу в самооцінці і здатність до самооцінки. Дані потреби регулюють поведінку суб'єкта, який говорить і впливають на вибірмовних засобів, які використовуються для оформлення мовної особи-стістю своїх думок. Через оцінку і самооцінку мов-на особистість моделює своє ставлення до дійсно-сті, а також створює свій образ. Проблема оцінки включає в себе три аспекти: 1) об'єкт оцінки;  2) засіб оцінки; 3) оцінюючий суб'єкт. Самооцінка передбачає два моменти: 1) інтерпретацію авто-ром тексту своєї поведінки в знаковій ситуації і пояснення свого конкретного мовного вчинку;  2) словесне моделювання як створення мовного автопортрету за основі порівняння себе з іншими [4, 121]. Отже, під «мовною особистістю» розуміють людину, як носія мови, здатного до мовленнєвої діяльності, тобто комплекс психофізичних влас-тивостей індивіда і сукупність особливостей вер-бальної поведінки людини, що використовує мову як засіб спілкування. На основі вивчення попередніх визначень, вважаємо, що іншомовна комунікативна культура може розглядається як сукупність норм і правил, 
що регулюють спілкування людей в різних  
культурних контекстах. Вона характеризується 
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АНАСТАСІЯ ПЛУЖНІК Виховання іншомовної комунікативної культури студентів гуманітарних спеціальностей 
наявністю комунікативного ідеалу, толерантним 
ставленням до співрозмовника як до цінності, усві-
домленням його індивідуальних особливостей, вла-
сних комунікативних здібностей та уміннями во-
лодіти комунікативною ситуацією. Це – система 
внутрішніх ресурсів людини, необхідних для існу-
вання у колі ситуацій міжособистісної взаємодії 
різних рівнів. Таким чином, іншомовна комунікативна культура розвиває вміння людини слухати, чути, аналізувати і розуміти думку іншого, оцінити і взяти до уваги специфіку культурних цінностей іншої культури та порівняти зі своїми і прийняти їх. Тому, сучасна молода людина, яка шукає нові елементи і форми культурної активності для об-міну думками, знаннями та почуттями постає ос-новою успішної діяльності особистості нашого часу. Зміст іншомовної комунікативної культури включає соціальний, лінгвокраїнознавий, психо-логічний і педагогічний аспекти. Саме тому, для виховання іншомовної комунікативної культури особистості треба поетапно формувати глибокі, систематичні іншомовні знання, загальнолюдські цінності і поведінкові алгоритми.  М. Закієв, Р. Замалетдінов, Ф. Сафіулліна, Ф. Харісов, Ч. Харісова, Ф. Юсупов, Р. Юсупов та багато інших вважають, що для досягнення таких цілей необхідно: здійснювати спрямований відбір навчального лінгвокультурологічного матеріалу в змістовному контексті національних цінностей і традицій; створювати іншомовне освітнє середо-вище міжособистісної взаємодії в ході вирішення навчальних завдань і в процесі тренінгових вправ; використовувати варіативне моделювання навчальної програми, що дозволяє враховувати пізнавальні інтереси, профіль підготовки та інди-відуальні потреби студентів. Такі кроки сприяти-муть розвитку толерантності студентів,іх вмінню вести діалог, підвищить рівень їх компетентніс-ного володіння іншомовною професійною лекси-кою, формуватиме потребу в міжкультурній кому-нікації. Володіння іншомовною комунікативною культурою включає в себе не тільки здатність спілкуватися з людьми, які мають різні культурні цінності лінгвістичні коди та моделі поведінки, а й комунікативні здібності адаптації до іншого культурного середовища [2, 122–128]. Отже, для потреб соціуму у формуванні іншо-мовної комунікативної культури акцент перено-ситься з мовного коду на мовленнєву активність. Щоб здійснювати продуктивне спілкування, недо-статньо оволодіти мовою як системою, важливо навчитися користуватися нею в певному соціо-

культурному контексті, засвоїти правила комуні-кації, норми комунікативного, мовного та мовлен-нєвого поводження. Саме тому, процес володіння іншомовною комунікативною культурою повинен стати проце-сом саморозвитку особистості. Оволодіння іншо-мовною культурою відбувається в міру розвитку студента і передбачає активну позицію педагога. Процес освіти повинен включати в себе ознайом-лення з іншомовною культурою та виховання по-ваги до неї. Відповідно до праць Ж. Піаже (стадія когни-тивного розвитку), Л. Виготский (вікові новоутво-рення якостей і властивостей), Е. Еріксона (розвиток у результаті зміни діяльності), І. Беха (психологічний розвиток на основі особистісного «Я»), А. Реана (соціалізація, поведінка та спілку-вання за віковими періодами) зазначимо, що в студентському віці відбувається завершення  формування основних векторів розвитку вищих емоцій: естетичних, етичних, інтелектуальних, а також самосвідомості. Д. Бромлей, описуючи ди-наміку соціальних характеристик, відзначає в цьому віці появу не тільки власної сім'ї, але й освоєння професійних ролей, встановлення кола знайомих, пов'язаних з роботою [10, 286]. Сьогодні, комунікативна активність молоді в умовах інформаційного середовища дуже часто реалізується у соціальних мережах, чатах з вико-ристанням різноманітних гаржетів. За допомогою SMART-технологій сучасності можна вільно спіл-куватися з людьми з усього світу, що є важливим вкладом у розвиток діалогу культур. 
«SMART-технології» – це технічне та програ-

мне забезпечення, яке використовує переваги гло-
бального інформаційного суспільства для здійс-
нення спільної освітньої діяльності в мережі Інте-
рнет та надання освітніх послуг нової якості. Тому, з кожним роком зростає роль інформа-ційних комунікацій, продуктів і послуг у економі-чному, культурному та освітньому житті людини. Еволюція сучасного суспільства зазнає трансфор-мації та переходить на новий рівень – SMART-суспільства, що дозволяє генерувати нові знання та формувати особистість SMART-людини, яка досконало володіє інформаційно-комп’ютерними технологіями для пошуку інформації та безперер-вної комунікації. Інтерес для нашого дослідження представля-ють здобутки вчених, які розглядають структур-ний склад іншомовної комунікативної культури студентів з гуманістичних позицій, які ґрунту-ються на вихованні моральних якостей і ціннос-тях. А саме, гностичний, комунікативний, емоційно-
ціннісний і діяльнісний компоненти. 
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АНАСТАСІЯ ПЛУЖНІК Виховання іншомовної комунікативної культури студентів гуманітарних спеціальностей На думку вітчизняних та зарубіжних науков-ців до гностичного компоненту відносяться вмін-ня бути чутливим до суперечностей, критично оцінювати отримані результати комунікації. Та-ким чином, система знань вихованця включає світоглядний, загальнокультурний рівні і рівень спеціальних знань. До загальнокультурних знань відносяться знання в галузі мистецтва і літерату-ри, обізнаність та вміння орієнтуватися в питан-нях релігії, права, політики, економіки та соціаль-ного життя, екологічні проблеми; наявність зміс-товних захоплень і хобі. Низький рівень їх розвит-ку веде до однобічності особистості і обмежує мо-жливості виховання студентів. 
Комунікативний компонент – це особливості комунікативної діяльності індивіда та специфіка його взаємодії з іншими у соціумі. Акцент ста-виться на зв'язку комунікації з ефективністю ін-шомовної діяльності, спрямованої на досягнення виховних і освітніх цілей. 
Емоційно–ціннісний компонент включає в себе гуманістичну установку на спілкування, інте-рес до іншої людини, готовність вступити в діало-гічні взаємини. 
Діяльнісний компонент відрізняється від ін-ших активною взаємодією викладача та студента, встановленням між ними суб'єкт-суб'єктних взає-мин. Він інтегрує попередні компоненти на основі здійснення послідовності низки інтелектуальних операцій: сприйняття нового матеріалу; осмис-лення інформації, формування понять; узагаль-нення; систематизація; закріплення знань, умінь та навичок; застосування їх на практиці. Останнім часом, вчені найчастіше схиляються до використання комунікативного підходу при вивченні іноземної мови та розвитку іншомовної комунікації, оскільки, він спрямований на практи-ку спілкування, навчання вільному орієнтуванню в іншомовному середовищі і вміння адекватно реагувати на різні ситуації спілкування. Вітчизня-ні науковці І. Бім та Є. Пассов розробили принци-пи комунікативно-орієнтованого навчання, підт-римавши цим концепції комунікативної методики викладання іноземних мов.  На думку Д. Філіпса, комунікативний підхід є спробою уникнути формальних (або традицій-них) підходів, які базуються на граматиці і перек-ладах, і перейти до підходів, за допомогою яких студент використовуватиме мову як засіб спілку-вання [13, 94]. У свою чергу, інтеракційний підхід розкриває комунікацію, як взаємодію, надає можливість роз-глядати суб’єкти спілкування як рівноправні складові, що пов’язані взаємними очікуваннями та спільним інтересом до предмета розмови. Ко-

мунікація розуміється як реалізація цього інте-ресу за допомогою переданих повідомлень. Ефек-ти комунікації полягають у зближенні або розбіж-ності точок зору комунікатора та реципієнта на загальний предмет, що в свою чергу означає роз-ширення чи звуження їхніх можливостей взаємо-розуміння та співпраці. Такий погляд на комуні-кацію ставить у центр уваги досягнення згоди між суб’єктами комунікації, встановлення рівно-ваги в системі взаємних настанов [3, 4-11]. Інши-ми словами, інтерактивність передбачає наяв-ність співробітництва, розвиток умінь спілкува-тися та мовленнєву взаємодію, що є головним у вихованні іншомовної комунікативної культури. Застосування синергетичного підходу в на-вчанні іноземних мов дозволяє звернути увагу на аспекти логічного мислення, що є найближчими по відношенню до основних професійних компе-тенцій студента. Засновники синергетики І. При-гожин і Г. Хеккен бачили наукову правомірність застосування такого плану дисциплінарних дос-ліджень і соціокультурних систем, якою є система мовної освіти [7]. Важливу роль у вихованні іншомовної кому-нікативної культури відіграє лінгвокультуроло-
гічний підхід, відповідно до якого, навчання іно-земній мові та культури сприяє розвитку в сту-дентів здатності адаптуватися до нових мовних ситуацій. Як зазначає М. Байрам, при навчанні іноземній мові особливе значення має бути приді-лено підготовці студента до непередбачуваного, замість відпрацювання передбачуваного [11].  Головним є вміння зрозуміти чужу поведінку  та взаємодіяти з представниками різних культур, які володіють іншім набором цінностей. Само-спостереження та інтерпретація іншомовної куль-тури дозволяють краще аналізувати власну куль-туру, порівнювати її з іншими культурами, сприй-мати і розуміти її з точки зору стороннього спо-стерігача. Для кожної науки досить важливим є питан-ня про критерії, якими можна керуватися при оцінці педагогічних процесів і явищ. Тільки при наявності таких критеріїв можна зробити висно-вок про бажані, найкращі результати педагогічно-го впливу [1, 17]. У розробці власних критеріїв вихованості ін-шомовної комунікативної культури учасників виховного процесу нами виділено такі вимоги: об’єктивність, надійність, простота і зручність вимірювання, узгодження зі складниками вихова-ності іншомовної комунікації, адекватність, взає-мозумовленість критерію і його показників. З метою моніторингу та аналізу динаміки виховання іншомовної комунікативної культури 
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АНАСТАСІЯ ПЛУЖНІК Виховання іншомовної комунікативної культури студентів гуманітарних спеціальностей учасників виховного процесу у досладженні  визнaчено такі критерії вихованості іншомовної комунікативної культури стідента: когнітивний (володіння основами самовиховання, самоконт-роль процесу обміну інформацією, основними складовими комунікації, культурна обізнаність), 
емоційно-ціннісний (емоційно-ціннісне ставлення та повага до інших культур), культурно-
поведінковий (уміння обирати вербальну та неве-рбальну поведінку згідно з комунікативною ситу-ацією; позитивна етнокультурна ідентичність, комунікативна толерантність). Вивчення та аналіз наукових праць дозволяє дійти до висновку, що процес становлення іншо-мовної комунікативної культури студентів гума-нітарних спеціальностей безпосередньо пов'яза-ний з формуванням цінностей і ціннісних орієнта-цій особистості, що відбиває факт спільного існу-вання суб'єктів у полікультурному просторі жит-тєвого соціуму, необхідність адекватної орієнтації в системі іншокультурних цінностей, розвиток комунікативних здібностей, творчої активності і толерантності. Оскільки, у педагогіці всі виміри існування культури фокусуються на особистість, а будь-які 

культурні явища відображають її внутрішній світ і творчий потенціал, тому для освітньої галузі принципово важливим є розуміння культури не лише як історично визначеного рівня розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, відтворених у типах і формах організації життя та людської діяльності, а й як чинника становлення особистості. Застосування принципів різноманітних пси-холого-педагогічних підходів дозволяє більш де-тально розглянути та удосконалювати процес виховання іншомовної комунікативної культури студентів, спрямувати його на формування: гото-вності студента до діалогу з носіями іншомовної культури; здатності до сприйняття та аналізу контексту іншомовної комунікації; нової ієрархії ціннісних орієнтацій молоді; розуміння загально-людської моралі та національно-етнічних особли-востей носіїв іноземної мови та становлення фахі-вця як суб’єкта культури. Це допоможе у подаль-ших дослідженнях визначити рівні сформованості іншомовної комунікативної культури і сприятиме підготовці не тільки професіоналів зі знанням іноземної мови на високому рівні, а й фахівців нового покоління в українському суспільстві. 
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Анастасия Плужник. Воспитание иноязычной коммуникативной культуры студентов гума-
нитарных специальностей 

В статье раскрывается сущность и структура иноязычной коммуникативной культуры путем 
изучения трудов отечественных и зарубежных исследователей. Концептуализируется определения 
иноязычной коммуникативной культуры и SMART-технологии. Рассматриваются особенности воспи-
тания иноязычной коммуникативной культуры студентов гуманитарных специальностей в ВУЗах на 
основе использования SMART-технологий. Анализируются научные подходы и выделяются критерии 
воспитанности иноязычной коммуникативной культуры студентов. 

Ключевые  слова :  иноязычная коммуникативная культура, язык, культура, языковая личность, 
SMART-образование, SMART-технологии, критерии воспитанности иноязычной коммуникативной куль-
туры. 

 
Anastasiia Pluzhnik. Education of the foreign communicative culture of humanitarian specialties’ 

students 
The article analyzes the definition and structureof foreign language communicative culture in psychological 

and pedagogical researches. The definition of foreign language communicative culture is conceptualized and con-
siders the factors for successful education of the foreign communicative culture with using of SMART-
technologies. 

So, special attention should be paid to the formation of foreign language communicative culture of the mod-
ern youth who is looking for new elements and forms of cultural activity for exchanging ideas, knowledge and 
feelings. 

Foreign language communicative culture includes a set of knowledge and skills, which are acquired during 
natural human socialization, training and education. It is characterized by the presence of a communicative ideal, 
a tolerant attitude to the interlocutor as a value, awareness of individual characteristics, own communicative 
abilities and the ability to have a communicative situation. This is a system of internal human resources necessary 
for the existence in the circle of situations of interpersonal interaction of different levels. 

As a result of analyzing, we identified interdependent components of foreign language communicative cul-
ture. And the process of formation of students’ foreign-language communicative culture is directly related to the 
formation of values and value orientations of the individual, which reflects the fact of the joint existence of sub-
jects in the multicultural space of the life-society, the need for adequate orientation in the system of other cultural 
values, the development of communicative abilities, creative activity and tolerance. 

The application of the principles of various psychological and pedagogical approaches allows us to study and 
improve the process of education of students' communication skills in a foreign language more thoroughly, to 
direct it to formation: readiness of the student for dialogue with native speakers of a foreign language culture; the 
ability to perceive and analyze the context of foreign communication; a new hierarchy of value orientations for 
youth; an understanding of universal morality and national-ethnic characteristics of the native speakers and the 
formation of a specialist as a cultural subject. It will help in further research to determine the levels of formation 
of a foreign-language communicative culture and will facilitate the preparation of not only professionals with a 
high level of knowledge of a foreign language, but also specialists of a new generation in Ukrainian society. 

Key  words :  education and structure of the foreign language communication culture, foreign language 
communicative culture, scientific approaches to the formation of student’s foreign language communicative cul-
ture, SMART-technology.  
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Сучасний стан розвитку України, що характе-ризується розширенням міжнародних контактів, зміцненням взаємовідносин із країнами Сходу, викликав потребу в оволодінні східними мовами як засобом спілкування. Україна набула статусу незалежної держави та спромоглася до інтернаці-оналізації різних аспектів суспільного життя, то-му іноземна мова є реально необхідною в різних сферах діяльності людини, вона стає дійовим фак-тором політичного, соціально-економічного, нау-ково-технічного та загально-культурного прогре-су суспільства. Метою статті є вивчення стану ви-кладання східних мов у ВНЗ з використанням комп’ютерних технологій.  Як відомо, вивченню фахової майстерності педагогів присвячено праці А. Большого, Є. Василь-єва, Л. Вілсуорсі, З. Гасанова, Л. Ждаркіна, В. Заслу-женюка, З. Ігушкіна, О. Лобертті, О. Коржової, Г. Мараренка, І. Огіава, О. Опаленик, В. Присакар, Ю. Талибова, Л. Хірохото, Н. Христич та інших. У них підготовка майбутніх спеціалістів (філологів та сходознавців) розглядається також і в площині культурології через тісний взаємозв'язок особисті-сно-етнічної, індивідуальної та професійної самоі-дентифікації. Критичний аналіз відомих шляхів розв’язання проблеми показує, що існуючі теоре-тичні та методичні уявлення про цей феномен є здебільшого частковими [5, 68], концептуально не скоординованими, нерідко суперечливими.  Україна взяла курс на гуманізацію освіти, що призвело до відмови від вузьких прагматичних цілей вивчення східних мов. На сучасному етапі концепція викладання іноземних мов, взагалі, та східних мов, зокрема, розглядається як відобра-

ження процесу оволодіння іншомовною культу-рою, засвоєння світових духовних цінностей.  Нині в основу навчання у ВНЗ покладена так звана модульна технологія, що має забезпечити індивідуальне навчання і одночасно задовольни-ти масовий попит. У індивідуальному навчанні кожний, хто навчається самостійно, має оволодіти компетенціями, котрі зазначені в ОКХ майбутньо-го фахівця. Дидактичний модуль є основою асинх-ронного, в тому числі смарт-навчання. Смарт-технології можуть забезпечити високу якість на-вчання за таких умов:  
– у ВНЗ має бути створене програмно-технічне оснащення навчального процесу (комп’ютери, програмні пакети і системи, телекомунікація та ін.);  
– важливо забезпечити у ВНЗ умови для поточного комп’ютерного тестування знань студентів;  
– студент має стійку мотивацію до навчан-ня, вміє самостійно навчатися;  
– у ВНЗ розроблені навчально-методичні посібники і рекомендації для самостійного вивчення матеріалу;  
– здійснення контролю залишкових знань (так званий «ректорський контроль») в електронному вигляді.  Якість навчання також залежить від форм здійснення навчання. В умовах смарт-технологій побудова системи якості навчання випускника визначатиметься, переважно, вищепереліченими двома умовами. Перша умова – навчити вчитися. Друга умова – уміння самостійно навчатися. На-вчатися управляти собою в житті, в тому числі в навчальному процесі. 
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КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 ЯК КОМПОНЕНТ ВИКЛАДАННЯ СХІДНИХ МОВ  

У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВУЗІ 
 

Стаття присвячена викладанню східних мов у вищій школі, інтегрованій ролі лінгво-дидактичних 
та філологічних його складових – формуванню професійної компетентності студентів філологів 
(майбутніх викладачів східних мов).  

У статті розглянуті підходи до здійснення інноваційного процесу навчання у ВНЗ – дистанційного 
навчання, його складових та різних моделей організації навчального процесу. Особливе місце відводить-
ся використанню інформаційно-комунікаційних технологій. Розроблення та впровадження інтелектуа-
льних навчальних систем на основі ІКТ сприятиме підвищенню якості професійної освіти у ВНЗ. Особли-
ва увага приділена використанню навчального смарт-середовища.  

Ключові  слова :  інноваційна освіта, смарт-навчання, модульна технологія навчання, східні мови. 
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Здійснення смарт-навчання виходить з акти-вної ролі студента, який в процесі самостійного вивчення навчального матеріалу, виявляє ініціа-тиву спілкування з викладачем за допомогою за-собів ІКТ. Важливим є підготовленість студента, якість навчального матеріалу, засобів навчання та спілкування. Усі модулі з кожної дисципліни мають бути пов’язані логічно, показуючи послідо-вність вивчення модулів. Кожний модуль містить замкнуту дидактичну одиницю, що забезпечує одержання студентом знань, умінь і навичок. З метою закріплення знань, умінь і навичок студен-тів має бути передбачено проведення ділових, рольових ігор, проектів, створення імітаційних моделей. Кожний навчальний курс має включати блок контролю за якістю знань студентів, зверне-мося до особливостей викладання східних мов у ВНЗ урахуванням сучасних IT-технологій у на-вчанні.  Східна культура складається з національних та інтернаціональних елементів і часто частково чи повністю не збігається в рідній культурі. Тому в процесі викладання східних мов вважаємо до-речним відбирати той матеріал, що формує у сві-домості студента поняття про нові предмети і явища, що не знаходить аналогії ні в рідній куль-турі, ні в рідній мові. Отже, мова йде про включен-ня елементів країнознавчого характеру із сфери автентичних методик викладання східних мов – йдеться про об’єднання в навчальному процесі мови і відомостей зі сфери національної педаго-гічної культури, про так званий лінгвокраїнознав-чий вид викладання східних мов. Досягнення цих цілей навчання східних мов студентами-філологами можливе за умов взаємо-пов’язаного вивчення мови та методики її викла-дання, а також комунікативно-пізнавальної діяль-ності студента як активного сучасного суб’єкта навчання. Одним із очікуваних результатів опанування практичного курсу східної мови (філологічний аспект) є розвиток професійно-педагогічної ком-петентності студентів: мовних знань, комунікати-вних і лінгводидактичних умінь, необхідних для ефективної роботи у вищій школі. Відповідно до програми із східних мов для університетів протягом першого та другого років навчання професійно-педагогічна компетентність студентів філологів формується за рахунок вправ, які вони виконують на практичних заняттях. Під час третього року навчання професійно-педа-гогічні вміння розвиваються шляхом виконання вправ, самоаналізу та вивчення теоретично-практичного курсу методики навчання східних мов у вищих навчальних закладах. На четвертому 

курсі до зазначених шляхів формування професій-но-педагогічної компетентності додається педа-гогічна практика у школі чи університеті (від-відування уроків, спостереження, викладання). На п’ятому курсі вдосконалення професійно-педаго-гічної компетентності здійснюється за такими ж напрямами. Цьому процесу також сприяє робота над проектами з професійних питань у галузі ви-кладання східних мов [4, 117]. Отже, зауважимо, що на старших курсах мов-на підготовка студента- філолога паралельно з подальшим удосконаленням навичок та вмінь, якими студент оволодів за попередні роки на-вчання, набуває чіткої професійної орієнтації: від-бувається підготовка до викладання східних мов у певному типі навчального закладу. Пріоритет-ними стають такі напрями, як: розвиток навичок та вдосконалення вмінь емпіричного володіння усним і писемним мовленням в різних комуніка-тивних сферах і ситуаціях спілкування; практично-прикладне застосування філологічних знань; ви-користання східних мов для підвищення власного загальноосвітнього і професійного рівня; розви-ток та вдосконалення професійної (викладацької) компетентності. У той же час, знання, навички та вміння ви-кладача східної мови не стануть надбанням учнів чи студентів, якщо він не володіє основами теорії викладання відповідних східних мов. Задля ефек-тивності процесу викладання східних мов у ви-щих навчальних закладах майбутній фахівець має оволодіти теоретичними основами курсу «Мето-дика викладання східних мов у вищій школі», ос-новними завданнями якого, на нашу думку, є:  1) навчити студентів філологів використо-вувати теоретичні знання сучасного ви-кладання східних мов для вирішення практичних завдань;  2) надати інформацію про існуючі тенденції розвитку вищої освіти на сучасному етапі як в країнах сходу, так і в Україні;  3) ознайомити студентів філологів з ключо-вими поняттями педагогіки та методики викладання східних мов;  4) сформувати у студентів філологів навич-ки системного професійного мислення;  5) сприяти формуванню навичок та вдоско-наленню вмінь викладання східних мов;  6) навчити майбутніх викладачів працювати із спеціальною науково-методичною літе-ратурою. У справі формування професійної підготовки студентів особливе місце займає педагогічна практика, мета якої полягає у вихованні у студен-тів любові до професії викладача східної мови, прагнення до постійного професійного розвитку, ознайомленні із специфікою діяльності сучасних 
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ОЛЕНА ПРОХОРОВА Комп’ютерні технології як компонент викладання східних мов у педагогічному вузі загальноосвітніх навчальних закладів, формуван-ні вміння проводити практичні заняття з викори-стання сучасних технологій навчання, розвитку вміння здійснювати виховну роботу, в тому числі засобами іноземної мови, формуванні творчого, дослідницького підходу до організації навчальної діяльності [2, 7]. У сучасний період розвитку інформаційного суспільства в Україні істотно підвищуються вимо-ги до кваліфікації та якості підготовки майбутніх філологів. В усьому світі завданням викладацької діяльності вже не є просто надання студенту пев-них знань, а їх розвиток, становлення, спонукання до самореалізації. І це природно, оскільки одним із наслідків техногенної революції в світі стало загострення проблеми некомпетентності [1]. Переваги комп’ютерного навчання:  1. Мультимедійний текст (відео-, аудіомож-ливості, зв’язок із великою кількістю різ-номанітних джерел).  2. Висока мотивація і зацікавленість в ін-формації.  3. Необмежена кількість інформації, можли-вість її широкого вибору.  4. Самоконтроль і координація викладачем навчального процесу.  5. Можливість спілкування з носіями мови, ознайомлення з культурою країн, мова яких вивчається [2, 1].  Актуальність застосування інформаційно-комунікаційних технологій у ВНЗ можна визначи-ти такими факторами: надання студентам широ-кого доступу до джерел інформації; необхідність впровадження у процес навчання комп’ютерних технологій, які б забезпечили всебічну оцінку рів-ня успішності студентів та можливість самооцін-ки їхніх навчальних досягнень; потреба викорис-тання комп’ютерних засобів навчання, які дають можливість реалізувати індивідуальний та дифе-ренційований підхід у навчанні студентів, а також забезпечують формування у майбутніх фахівців професійної компетенції.  Однак і сьогодні існує багато проблем, а саме: створення електронних підручників та енцикло-педій навчального призначення; створення банку електронних документів нормативноправового, науково-методичного, психолого-педагогічного, організаційного, програмно-технологічного та інформаційного забезпечення дистанційного на-вчання; створення та впровадження програмних засобів пілотної системи поточного і підсумково-го контролю знань студентів у вищих навчальних закладах; створення та впровадження програм-них засобів для уніфікованої системи дистанцій-ного навчання [2, 2].  Сьогодні можна спостерігати велику потребу в постійному вдосконаленні професійного рівня, 

освоєнні і здобутті нових навичок. Освіта перехо-дить під гасло «Навчання упродовж усього жит-тя», а суспільство вимагає інтенсифікації процесів передавання знань, що стають доступнішими. Все це прискорює темпи загального розвитку, які, своєю чергою, висувають нові вимоги до техноло-гій освіти.  Зважаючи на активне поширення Інтернету у світі, слід зазначити особливості впливу мережі на освітню сферу, в якій Інтернет стає не тільки джерелом інформації або предметом вивчення, але і найважливішим фактором, що трансформує традиційні аспекти освіти: педагогічні, психоло-гічні, етичні та ін. Водночас мережа є могутнім засобом комунікації, допомагає формуванню ко-мунікативних навичок особистості; крім того, Ін-тернет сприяє самовираженню і самостверджен-ню особистості.  Виховна функція може бути реалізована на основі залучення студентів до інформації куль-турного, етичного, гуманістичного характеру. Це дає змогу використовувати Інтернет як для на-вчання студентів, так і для підвищення кваліфіка-ції самих педагогів. Інтернет як інструмент у соці-ально-освітньому середовищі надає такі можли-вості, як: використання інформаційно-пошукових систем та бібліотечних ресурсів і послуг для на-вчальних та науково-дослідницьких цілей; ство-рення банку навчальнометодичних матеріалів; одержання інформації з конкретної спеціальності, про діяльність навчальних і наукових установ; організація мережевого спілкування викладачів і студентів вишу з різними користувачами з усього світу тощо. Відзначимо, що головними напрямами освітньої сфери, де застосування Інтернет-технологій, на наш погляд, є актуальним, є такі: зміст навчального процесу, зокрема в межах про-фесійноорієнтованих навчальних дисциплін; фор-ми навчального процесу; практична діяльність як реалізація професійних компетенцій випускників щодо володіння Інтернет-технологіями в різних сферах. Використання Інтернет-технологій у змісті навчальних дисциплін зумовлює формування у студентів спеціалізовано-професійних компетен-цій, визначених предметною галуззю, у якій май-бутній фахівець має бути добре обізнаний і у якій він має проявити готовність до виконання своєї професійної діяльності [4, 49].  В умовах інформаційного суспільства при підготовці фахівців активно використовуються сучасні інформаційні технології, веб-ресурси ін-формаційної інфраструктури. Набуття таких знань опосередковується процесами спостере-ження та багатоаспектного аналізу, порівняння 
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структури, трансформацій інформаційних об’єк-тів, відносин, процесів і явищ.  Особливо успішно розвиваються різні форми інформаційного моніторингу у дослідженні інфо-рмаційних потоків, інформаційних технологій, контенту веб-ресурсів мережі Інтернет. Про це свідчать використані у навчальному процесі чис-ленні моніторингові дослідження веб-сайтів до-кументно-комунікаційних установ архівів, органів НТІ, бібліотек, документознавчих ресурсів україн-ського сегменту мережі Інтернет.  У цілому необхідно відзначити, що новітні інформаційні технології дають змогу не тільки вивчати інформаційний контент мережі Інтернет, виконувати завдання інформаційного забезпе-чення навчальної, наукової діяльності, а й здійс-нювати концептуальні узагальнення, що розвива-ють сучасну теорію інформаційних технологій [3]. В основі викладання східних мов у вищій школі лежать п'ять методологічних принципів, а саме:  1) суспільна природа китайської, корейсь-кої, японської, індонезійської, в'єтнамсь-кої, турецької мов, яка постає як об’єктив-на можливість залучення до нової східно-мовної дійсності через комунікативну функцію – бути знаряддям передачі інфо-рмації від одного учасника акта комуніка-ції іншим (ця функція при вивченні даних східних мов не може бути забезпечена, якщо в процесі навчання не будуть вико-ристані відомості про країну, оскільки саме вони нерідко визначають змістов-

ний план як усної, так і писемної комуні-кації);  2) засвоєння студентом-філологом методич-них засад опанування національною куль-турою, існуючими методами презентації матеріалу, норм і цінностей країн Сходу;  3) формування у студентів-філологів валід-ного ставлення до народу – носія мови, адже вивчення мов починається з метою зближення народів, тих, яких вважають гідними цього [6, 48];  4) формування цілісності й гомогенності мовного та мовленнєвого навчального матеріалу: країнознавча інформація під-лягає відбору з природних форм мови, навчальних текстів;  5) уточненням класифікацій специфіки істо-рії та сучасності викладання східних мов – країнознавчий аспект викладання реалі-зує в навчальному процесі філологічний спосіб вторинного пізнання дійсності. Підвищення якості освіти майбутніх філоло-гів за рахунок подолання негативних тенденцій в сучасній освіті може бути досягнуте на основі ви-користання комп’ютерних навчальних курсів, за-снованих на дидактичному модулі, ІКТ. Тому ма-ють бути розроблені освітні модулі на основі ІКТ, що повинні позитивно вплинути на якість вищої освіти. Використання цих ІКТ та відповідних засо-бів надають можливість здійснювати дистанційне навчання. При цьому навчальний матеріал пови-нен мати таку форму представлення змісту, котра б дозволила студентам самостійно оволодіти на-вчальним матеріалом. 
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Елена Прохорова. Компьютерные технологии как компонент преподавания восточных язы-

ков в высшей школе 
В статье рассматривается решение проблемы поиска и выбора преподавания восточных языков в 

высших учебных заведениях, совместные методологические основы преподавания лингвистики и фило-
логии – создание профессиональной компетенции студентов (лекции восточных языков в будущем). 

В статье рассматривается внедрение инновационных подходов к дистанционному обучению, его 
компонентам, а также различные модели школьной организации. Особое внимание уделяется информа-
ционно-коммуникационным технологиям, социальным сетям в процессе обучения в университете. Раз-
работка и внедрение интеллектуальных обучающих систем на основе ИКТ улучшит качество профес-
сионального образования в университете. Особое внимание уделяется использованию интерактивной 
учебной среды. Таким образом, использование инноваций в обучении будущих специалистов будет спо-
собствовать их адаптации к быстрым изменениям в обществе, науке, бизнесе и образовании. 

Ключевые  слова :  инновационное образование, модульная технология обучения, восточные языки 
 
Olena Prokhorova. Computer technologies as the component of studying eastern languages in a 

pedagogical high school 
The article deals with the solution to the problem of finding and choosing the content of the course "Methods 

of the Oriental Languages' Teaching in the Higher Educational Establishments", the joint methodological funda-
ments of teaching linguistics and philology – creation the professional competence of students (the lectures of the 
Oriental Languages in future). 

Abstract. The article deals with the implementation of innovative approaches to – distance learning, its com-
ponents, as well as different models of school organization. Special attention is paid to information and communi-
cation technologies, social networking at the learning process at the university. Development and implementation 
of intelligent tutoring systems based on ICT will improve the quality of vocational education at the university. 
Particular attention is paid to the use of interactive learning environment. Thus, the use of innovation in the 
training of future specialists will contribute to their adaptation to the rapid changes in society, science, business 
and education.  

Key  words :  innovative education, modular technology training, technology training «turn the class», east-
ern languages. 

  



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

У системі професійної освіти в становленні навчальної мотивації найважливішу роль відігра-ють пізнавальні інтереси і мотиви професійної діяльності. Розвинена професійна мотивація є найважливішим фактором формування мотивації навчальної діяльності майбутніх фахівців. Оскіль-ки іншомовна компетентність трактується в кон-тексті професіоналізму психолога, то доцільно розглядати питання формування мотиваційної основи розвитку компетентності в області інозем-них мов з точки зору ролі професійної мотивації у формуванні мотивації навчання.  Володіння іноземними мовами сприяє проце-су розширення світогляду особистості студента, активізації культурного освоєння світу, розумін-ня інших соціумів та народів, що сприяє комуніка-ції культур і професійному зростанню та вдоско-наленню знань. Мова людини є засобом осмислення цього світу. Опанування іноземної мови – залучення до іншої культури розглядається як діалог двох культур в загальному форматі міжкультурного спілкування. Активізація міжкультурного діалогу, приско-рення темпів науково-технічного прогресу, інтен-сифікація міжнародних контактів і обмінів в різ-них сферах, вдосконалення нових технологій на новому етапі розвитку полікультурного суспільс-тва вимагають наявності професійно мобільних фахівців, орієнтованих в суміжних галузях профе-

сійної діяльності, що може бути реалізовано за рахунок розвиваючого ресурсу полікультурної освіти. Ресурс полікультурної освіти, головним інструментом якого є іноземна мова, орієнтова-ний на досягнення поставленого завдання, оскі-льки вивчення іноземної мови сьогодні ‒ це про-цес становлення активного міжкультурного кому-ніканта і спосіб розвитку професійного мислення майбутнього фахівця, поле становлення його практичних умінь. До проблеми розвитку комунікативної ком-петентності в процесі вивчення іноземної мови звертались такі дослідники, як: І. Зимня, Л. Бур-кун, О. Вишневський, Ю. Пассов, Г. Китайгородсь-ка та ін. Дослідники зробили великий внесок в теорію й практику, незважаючи на відмінності методологій і технологій навчання. Важливо окреслити думки науковців щодо необхідності вивчення іноземної мови через вивчення елемен-тів культури, що знаходить своє відображення в наукових працях О. Тернопільської, Ю. Пасова, П. Сисоєва, В. Сластьоніна та ін. Зарубіжні вчені М. Мескон і Д. Робінсон, які вважають, що неефек-тивне спілкування часто є однією з суттєвих  перешкод на шляху досягнення успіхів і стає при-чиною виникнення проблем у професійній діяль-ності.  Серед зарубіжних вчених, які займаються проблемами теоретичних і практичних підходів до комунікативної компетентності, слід відмітити 
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Стаття присвячена дослідженню проблеми формування міжкультурної комунікативної компетен-
тності майбутніх фахівців в галузі психології засобами іноземної мови. На основі огляду виявлено, що 
формування комунікативних навичок на сучасному етапі передбачає розвиток комунікативної компе-
тенції студентів. Окреслено контекст контекст міжкультурної комунікації. Розглянуто спектр на-
прямків формування міжкультурної комунікативної компетентності в умовах вивчення іноземної мови 
за професійною спрямованістю. Викладено принципи та підходи, які покладено в основу формування 
міжкультурної комунікативної компетентності. Розглянуто питання розвитку міжкультурної кому-
нікації майбутніх психологів у процесі вивчення іноземних мовних. Міжкультурна комунікація як галузь 
наукових досліджень має виражений міждисциплінарний характер і постає складовим компонентом у 
професійній підготовці майбутніх фахівців засобами іноземної мови.  

Ключові  слова :  міжкультурна комунікація, міжкультурна комунікативна компетентність, ко-
мунікативна компетентність, професійна компетенція, мотивація, іншомовна підготовка. 
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ДАРІЯ ПУСТОВОЙЧЕНКО · Формування міжкультурної комунікативної компетентності  майбутніх психологів  засобами іноземної мови як один з пріоритетних напрямків професійної підготовки  А. Хардинга, П. Хартмана та ін. Проблеми теорети-чних і практичних підходів до комунікативної компетентності розглядаються в наукових працях С. Термінасової, П. Паригіна, Н. Бєляєва, А. Леонтьєва, В. Гак та інших. А за словами М. Вятютнєва, комунікативна компетентність ви-значається як вибір та реалізація програм мов-леннєвої поведінки в залежності від здатності людини орієнтуватися в ситуаціях спілкування та вміння класифікувати ситуації залежно від теми, задач і комунікативних настанов [2, 38].  Метою даної статті є окреслення контексту міжкультурної комунікації, принципів та підходів, які покладено в основу формування міжкультурної комунікативної компетентності і аналіз спектру напрямків формування міжкультурної комуніка-тивної компетентності засобами вивчення інозем-ної мови майбутніми фахівцями в галузі психології. Процеси міжкультурної інтеграції на націо-нальному та міжнародному рівнях зумовили мо-дернізацію змісту мовної освіти в Україні. Мова виступає як засіб пізнання картини світу, прилу-чення до цінностей, що створені іншими народа-ми. Володіння іноземними мовами сприяє проце-су розширення світогляду особистості студента, активізації культурного освоєння світу, розумін-ня інших соціумів та народів, що сприяє комуніка-ції культур і професійному зростанню та вдоско-наленню знань студентів. Основною метою навчання іноземних мов у ВНЗ стає формування та розвиток умінь і навичок іншомовного спілкування, що передбачає досяг-нення студентами такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснен-ня спілкування в певних комунікативних сферах.  Однією з найважливіших сфер людської дія-льності постає професійна діяльність, у зв’язку з чим актуальним стає вивчення професійної мобі-льності як інтегрованої характеристики особисто-сті, що визначає готовність до професійної діяль-ності. А в контексті сучасної української освіти це особливо актуально при переході до системи під-готовки фахівців. Комунікація ‒ це соціально обумовлений про-цес обміну інформацією різного характеру та зміс-ту, переданої цілеспрямовано за допомогою різ-них засобів і має своєю метою досягнення взаємо-розуміння між партнерами відповідно до визначе-них правил і норм.  Міжкультурна комунікація ‒ це спілкування людей, що представляють різні культури. За сло-вами Є. М. Верещагіна і В. Г. Костомарова, поняття «міжкультурна комунікація» ‒ адекватне взаємо-розуміння двох учасників комунікативного акту, які належать до різних національних культур [3]. 

Міжкультурна комунікація являє собою особ-ливу форму комунікації двох або більше представ-ників різних культур, в ході якої відбувається об-мін інформацією та культурними цінностями взає-модіючих культур. Вивчення іноземних мов та їх використання як засобу міжнародного спілкуван-ня сьогодні неможливо без глибокого і різнобічно-го знання культури носіїв цих мов, їхнього мента-літету, національного характеру, способу життя, бачення світу, звичаїв, традицій тощо. Тільки по-єднання цих двох видів знання ‒ мови і культури ‒ забезпечує ефективне та плідне спілкування [6]. Процес міжкультурної комунікації є специ-фічна форма діяльності, яка не обмежується тіль-ки знаннями іноземних мов, а вимагає також знання матеріальної і духовної культури іншого народу, релігії, цінностей, моральних установок, світоглядних уявлень і т.д. в сукупності визнача-ють модель поведінки партнерів по комунікації. Вивчення іноземних мов та їх використання як засобу міжнародного спілкування сьогодні немо-жливо без глибокого і різнобічного знання куль-тури носіїв цих мов, їхнього менталітету, націо-нального характеру, способу життя, бачення світу, звичаı̈в, традиціи тощо. Тільки поєднання цих двох видів знання  ̶ мови і культури  ̶ забезпечує ефективне та плідне спілкування [3].  У психолого-педагогічній літературі при роз-гляді процесу формування і розвитку професіона-лізму використовуються два поняття: компетент-ність і компетенція. Компетентність і компетен-ція є взаємодоповнюючими і взаємообумовлени-ми поняттями. Компетентна людина, що не воло-діє компетенціями, не може в повній мірі і в соці-ально-значущих аспектах її реалізувати. Міжкультурна комунікативна компетенція ‒ це здатність досягти взаємовідносин з представ-никами різних культур навіть при середньому володінні іноземною мовою на основі знання, ро-зуміння та дотримання універсальних правил і норм поведінки, що складають міжнародний ети-кет спілкування. Міжкультурна комунікативна компетентність дозволяє особистості встановлю-вати взаємини з представниками інших культур, визнавати їх культурні цінності. Домінуючий вплив на ставлення до навчаль-них дисциплін надають професійні мотиви. Сту-денти, які мають яскраво виражені професійні мотиви навчальної діяльності, оцінюють важли-вість предметів і інтерес до них значно вище, ніж ті, хто не прагне стати справжнім фахівцем, і отримати глибокі знання.  Процес вивчення іноземної мови націлений на формування елементів загальнокультурних і професійних компетенцій. Саме сукупність даних 
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компетенцій в майбутньому визначатиме рівень професійної підготовки майбутніх фахівців, сту-пень їх готовності до професійної самовизначено-сті та професійної діяльності.  Професійна мобільність і компетентність вза-ємозалежні. Професійні компетенції, що станов-лять фундамент професійної компетентності, є фактором формування професійної мобільності, а професійна мобільність сприяє формуванню про-фесійної компетентності.  У найзагальнішому вигляді професійна мо-більність характеризує готовність і здатність пра-цівника до соціально-психологічних і функціо-нально-статусних змін, а точніше ‒ до інновацій-них перетворень себе і навколишнього соціуму. Очевидно, що розвиток цієї якості у майбутніх фахівців є одним із найважливіших завдань  професійної школи. Вирішення цього завдання можливе за умови його сформованості у самих педагогів. Безсумнівно, культурний бар'єр може стати реальним фактором, що перешкоджає взаєморо-зумінню учасників комунікації і щоб його подола-ти, необхідна підготовка студентів до реального спілкування іноземною мовою з носіями мови. Лінгвокраїнознавчий та міжкультурний аспекти є вкрай важливими і пріоритетними у вивченні іно-земної мови. Метою викладання іноземної мови для май-бутніх психологів має бути актуалізація навичок і вмінь що дозволяють майбутньому спеціалісту ефективно здійснювати професійну діяльність у своїй сфері: працювати з зарубіжною літерату-рою, брати участь в дискусіях іноземною мовою, виконувати усний або письмовий переклад літе-ратури за професійним спрямуванням, вести ака-демічну та ділову документацію, пов’язану з про-фесійною сферою. Робота студентів в рамках окресленої дисципліни дозволяє краще сприйма-ти інформацію із зарубіжних джерел, розуміти теоретичні та методологічні положення і принци-пи психології, і звісно сприяє професійному зрос-танню та вдосконаленню знань студентів.  Одним з етапів формування міжкультурної компетенції мають стати тренувальні вправи ко-мунікативного та дослідницького характеру.  Будь-які знання без практичного закріплення будуть марні. Такими вправами можуть бути:  1) відпрацювання мовних одиниць і граматичних структур в діалогових ситуаціях, максимально наближених до реальних і характерних для куль-тури даної країни; 2) лінгвістичний і лінгвокраї-нознавчий аналіз автентичних матеріалів,  починаючи від друкованих видань і закінчуючи новинами національних каналів країни, мова якої 

вивчається; 3) реальне спілкування з представни-ками іноземної культури за наявності необхідних технічних засобів; 4) дослідницькі та творчі прое-кти, пов'язані з досліджуваними темами та лінг-вокраїнознавчий аналіз даної інформації [1, 46].  Вузівський фахівець – це широко освічена людина, що має фундаментальну підготовку. Від-повідно, іноземна мова фахівця такого роду ‒ зна-ряддя виробництва і частина культури. Рівень знання іноземної мови студентом визначається не тільки безпосереднім контактом з його викла-дачем. Дуже важливо на заняттях з іноземної мо-ви створювати обстановку реального спілкуван-ня, активно використовувати іноземні мови в природних ситуаціях. Це можуть бути наукові дискусії іноземною мовою з залученням інозем-них фахівців, реферування та обговорення інозем-ної наукової літератури, читання окремих курсів іноземною мовою, участь студентів у міжнарод-них конференціях, робота перекладачем, що як раз і полягає в спілкуванні, контакті, здатності зрозуміти і передати інформацію. Необхідно роз-вивати позааудиторні форми спілкування: клуби, гуртки, відкриті лекції [7, 27]. На думку М. К. Борисенко, «лінгвокраїно-знавчий аспект повинен стати невід'ємною части-ною занять з іноземної мови», коли «мовні одини-ці сприймаються як носії інформації про особли-вості менталітету і, як наслідок, поведінкових норм іншомовного суспільства» [2, 18]. Професійна мобільність виступає критерієм оцінки результативності професійного розвитку спеціаліста. Важливими факторами компетентно-сті людини виступають отримана нею якісна осві-та, накопичений життєвий досвід, вміння профе-сійно застосовувати знання на практиці. Вивчен-ня іноземних мов, в контексті міжкультурної па-радигми має великий розвиваючий потенціал особистості. Володіння іноземними мовами спри-яє процесу розширення світогляду особистості студента, активізації культурного освоєння світу, професійному зростанню та вдосконаленню знань майбутніх фахівців. Слід визначити наступні фактори, що сприя-ють процесу розвитку міжкультурної комунікати-вної компетенції у майбутніх психологів у процесі вивчення іноземної мови і позитивно впливають на становлення їхньої готовності до майбутньої професійної діяльності: створення освітнього се-редовища; стимулювання потреби у саморозвит-ку та самовдосконалення; інформаційно-комуні-каційні технології, Інтернет. В освітньому процесі доцільно враховувати наступні рекомендації при викладанні іноземної мови для майбутніх фахів-ців з психології: 1) обґрунтовувати професійну 
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ДАРІЯ ПУСТОВОЙЧЕНКО · Формування міжкультурної комунікативної компетентності  майбутніх психологів  засобами іноземної мови як один з пріоритетних напрямків професійної підготовки  значущість іншомовної компетентності; 2) ство-рювати сприятливу атмосферу на заняттях, що забезпечуватиме успішність іншомовної комуні-кативної діяльності студентів; 3) організовувати навчально-практичну і практичну діяльність сту-дентів шляхом участі в наукових конференціях, семінарах, тренінгах з фахівцями в галузі психоло-гії, в процесі яких студенти могли б продемонст-рувати свої знання та вміння в області іншомов-ної комунікації. Процес міжкультурної комунікації є специ-фічна форма діяльності, яка не обмежується тіль-ки знаннями іноземних мов, а вимагає також знання матеріальної і духовної культури іншого народу. Вивчення іноземних мов та їх викорис-тання як засобу міжнародного спілкування сьо-годні неможливо без глибокого і різнобічного знання культури носіїв цих мов, національного характеру, способу життя, світобачення, звичаїв, традицій тощо.  Поняттю «професійна мобільність» властива категорія адаптації, а саме готовність до профе-сійної діяльності, оволодіння її змістом і формою на рівні, достатньому для самостійної роботи, го-товність до прийняття системи цінностей, харак-терних для даного прошарку суспільства. Для ус-пішного формування професійної мобільності необхідно виділити особистісні характеристики, що забезпечують мобільність людини.  Добре володіння іноземною мовою дозволя-ють майбутньому фахівцю ефективно здійснюва-ти професійну діяльність у своїй сфері: працюва-ти з зарубіжною літературою, виступати з допо-віддю або повідомленням, брати участь в дискусії іноземною мовою, виконувати усний або письмо-вий переклад літератури за професійним спряму-

ванням. Це значно підвищить рівень мовної підго-товки майбутнього фахівця. Робота студентів в рамках окресленої дисципліни дозволяє їм  краще сприймати інформацію із зарубіжних  джерел, розуміти теоретичні та методологічні положення і принципи зарубіжної психології і звісно сприяє професійному зростанню і вдоско-наленню знань.  Вивчення іноземної мови є складним і трива-лим процесом, що вимагає особливих методів на-вчання. Використання вищезазначених компо-нентів щодо методики викладання іноземної мо-ви сприятиме підвищенню рівня володіння студе-нтами іноземних мов.  Іншомовна підготовка фахівців різних галу-зей розглядається як один із шляхів підготовки до міжкультурної комунікації. Навчальний план має містити культурологічну складову, на основі якої формується міжкультурна комунікативна компетентність – інтегративна здатність особис-тості розуміти іншомовну культуру і світогляд. Успішна реалізація міжкультурної комунікатив-ної компетентності дозволяє встановлювати кон-такт з іншомовними комунікантами, визнавати їхні культурні цінності.  Важливими факторами компетентності лю-дини виступають отримана нею якісна освіта, на-копичений життєвий досвід, вміння професійно застосовувати знання на практиці. Вивчення іно-земних мов, в контексті міжкультурної парадигми має великий потенціал для розвитку особистості. Міжкультурна комунікативна компетентність дозволяє мовній особистості виходити за межі власної культури та перетворюватись на між-культурну особистість, не втративши культурної ідентичності. 
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Дария Пустовойченко. Формирование межкультурной коммуникативной компетентности 

будущих психологов посредством иностраннного языка как один из приоритетных подходов 
профессиональной подготовки 

Статья посвящена исследованию проблемы формирования межкультурной коммуникативной ком-
петенции будущих специалистов в области психологии посредством изучения иностранного языка. Вы-
явлено, что формирование коммуникативных навыков на современном этапе предполагает развитие 
коммуникативной компетенции студентов. Рассмотрен спектр направлений формирования межкуль-
турной коммуникативной компетентности в условиях изучения иностранного языка по профессио-
нальной направленности. Изложены принципы и подходы, лежащие в основе формирования межкуль-
турной коммуникативной компетентности. Межкультурная коммуникация как отрасль научных ис-
следований имеет выраженный междисциплинарный характер и возникает составляющим компонен-
том в профессиональной подготовке будущих специалистов посредством иностранного языка. 

Ключевые  слова :  межкультурная коммуникация, межкультурная коммуникативная компе-
тентность, коммуникативная компетентность, профессиональная компетенция, мотивация, ино-
язычная подготовка. 

 
Dariia Pustovoichenko. Formation of intercultural communicative competence of future psycholo-

gists by means of foreign language as one of the priority approaches of vocational training 
The article is devoted to the problem of formation of intercultural communicative competence of future spe-

cialists in the field of psychology by means of foreign language as one of the priority approaches of vocational 
training. It is revealed that the formation of communication skills at the present stage involves the development of 
students' communicative competence. The context intercultural communication is outlined. The spectrum of di-
rections of intercultural communicative competence formation in the conditions of foreign language study by 
professional orientation is considered. The principles and approaches that underline formation of intercultural 
communicative competence are considered. The issues of intercultural communication development of future 
psychologists in the process of studying foreign languages are outlined. Intercultural communication as a branch 
of scientific research has a marked interdisciplinary character and is an integral component in the process of fu-
ture specialists’ training by means of foreign language. Foreign language training of specialists from different 
fields is considered to be one of the ways to prepare for intercultural communication. The curriculum should con-
tain a cultural component, on the basis of which the intercultural communicative competence is formed. 

Key  words :  intercultural communication, intercultural communicative competence, communicative com-
petence, professional competence, motivation, foreign language training.    
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Актуалізація розробки проблем соціалізації особистості у сучасному суспільстві обумовлюєть-ся зміною уявлень про неї, що викликане перспек-тивами євроінтеграції України та модернізацією національної освітньої системи з урахуванням європейського досвіду, кращих його зразків і ста-ндартів; зміцненням статусу дитинства у суспіль-стві; ускладненням сучасних вимог суспільства до функціонування соціальних інституцій, які повин-ні не лише готувати дитину до самостійного жит-тя, а й формувати її як повноцінну особистість. Актуальність дослідження соціалізації вихо-ванців закладу інтернатного типу в аспекті їхньої готовності до сімейного життя в умовах сьогоден-ня зумовлена загальною кризою сім'ї, яку відміча-ють педагоги, психологи, соціологи, демографи. Ця криза є доволі поширеною, виявляється як у кількісних (зниження народжуваності, значна кількість розлучень, збільшення проблемних сі-мей тощо), так і якісних показниках (транс-формація суспільних та сімейних цінностей, ослаблення виховної функції сім'ї, деформація сімейного виховного впливу, психологічні проб-леми її членів та ін.).  Оскільки соціально-педагогічна теорія як стратегія педагогічної діяльності покликана відс-лідковувати зміни в соціальних потребах суспіль-ства, то в умовах сьогодення вона пропонує нове вирішення проблем соціалізації вихованців закла-

дів інтернатного типу, нові підходи до організації їхнього життя та зокрема, формування готовності до сімейного життя. Значна увага цій проблемі надається в багатьох соціально-педагогічних дос-лідженнях, де знайшли своє відображення здат-ність сім’ї реалізовувати свою виховну функцію, яку більшість дослідників (Л. Алєксєєва, Т. Алєк-сєєнко, І. Бех, Т. Кравченко, В. Постовий та ін.) по-в'язують з психологічною атмосферою, системою міжособистісних взаємин, характером ставлення до дітей, їх інтересів, потреб, рівнем психолого-педагогічної та загальної культури батьків, спосо-бом життя родини, її структурою і типологічними особливостями.  Метою цієї статті є визначення актуальних проблем процесу соціалізації вихованців закладу інтернатного типу в аспекті їхньої готовності до сімейного життя у сучасних умовах соціальної нестабільності. Для сучасної оновленої України процес залу-чення підростаючого покоління до системи сус-пільних стосунків і діяльності відбувається зі зна-чними труднощами в умовах соціокультурних змін, які вирізняються достатньо високим ступе-нем невизначеності. Об’єктивність змін у сучасно-му соціумі, складна соціальна ситуація, супе-речливий характер перетворень, що є не завжди позитивними з позицій духовно-моральних та світоглядних орієнтації, зміна значущості та  
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДУ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ  
В АСПЕКТІ ЇХНЬОЇ ГОТОВНОСТІ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ 

 
У статті висвітлюються аспекти процесу соціалізації особистості, що здійснюється на тлі вели-

чезних суспільно-політичних, соціально-економічних, ціннісно-духовних та науково-технологічних зру-
шень загалом та вихованців закладу інтернатного типу зокрема. Констатуються певні труднощі, які 
супроводжують процес соціалізації підлітків у інтернатних закладах, його протиріччя і пов’язані з цим 
колізії. Автором порушується проблема готовності вихованців закладу інтернатного типу до сімейно-
го життя,  
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ІННА РОГАЛЬСЬКА-ЯБЛОНСЬКА, НАДІЯ РОГАЛЬСЬКА Соціалізація вихованців закладу інтернатного типу в аспекті їхньої готовності до сімейного життя розширення методів соціалізаційного впливу ви-ховних інституцій – усе це визначає змістовий спектр питань, відповіді на які має дати «педагогіка соціалізації», на яку, як стверджує Н. Лавриченко, «вочевидь розпочинає перетворю-ватися педагогіка освіти і виховання» [7, 65]. Соціалізація особистості є складним і багатог-ранним процесом, який вміщує педагогічні і соці-альні впливи, цілеспрямовані та стихійні, безпосе-редні та опосередковані. Дитина народжується як біосоціальна істота, що само по собі вже є феноме-ном природи. Зауважимо, що в людській психіці немає нічого, що було би тільки природним, але не соціокультурним, або суто соціокультурним, проте не природним. У подальшому становленні під впливом та у взаємодії з різними чинниками розвитку індивід перетворюється на істоту соці-ально-біологічну, освічену, соціалізовану, підгото-влену до ініціативної соціальної діяльності в су-часному суспільстві. Розвиток людини протягом усього життя у процесі засвоєння та відтворення культури суспільства і носить назву «соціалі-зація». Акцентування на природному бажанні дити-ни ввійти у безмежний, багатогранний, динаміч-ний і завжди непередбачуваний дорослий світ робить пріоритетною проблему єдності соціаліза-ції та виховання у функціонуванні освітнього про-стору будь-якої соціальної спільноти. Розв’язання означеної проблематики гіпотетично можливе лише за умови поєднання особистісно орієнтова-ного виховання та педагогічно виваженого проце-су соціалізації особистості. Власне такий інтегро-ваний процес взаємодії механізмів внутрішнього розвитку дитини і стимулювання його засобами виховання не тільки створює сприятливі умови для соціального прогресу суспільства, але й обу-мовлює поступовий рух до стабільного стану оно-вленого українського соціуму. Науковці наголо-шують на важливості окремих аспектів, які пев-ним чином впливають на процес соціалізації та його проходження у сучасних соціокультурних умовах. Зокрема, І. Кон зазначає, що в сучасному світі існують три макросоціальні тенденції: 1) збільшення кількості соціальних інститутів та зміна значущості конкретних агентів соціалізації; 2) підвищення активності та вибірковості, тобто суб’єктивності самої дитини; 3) ускладнення та зміна мети і методів соціалізації. Усе це істотно змінює структуру, функції та потенційний ефект кожної окремої системи соціалізації [4, 182]. У свою чергу Є. Андрієнко відзначає такі особ-ливості сучасної соціалізації: 
– тривалість сучасної соціалізації у порів-нянні з попередніми періодами. У сучасно-

му суспільстві ставлення до дитинства відрізняється тим, що воно, як особливий період життєдіяльності, поціновується не менше, ніж життя дорослої людини; 
– сучасна соціалізація характеризується гу-манізацією дитинства, коли дитина є ос-новною цінністю сім’ї та суспільства; 
– особлива роль у сучасній соціалізації нале-жить здобуванню освіти та професії. Осві-та є необхідною умовою майже у всіх краї-нах. Успіхи сучасної освіти визначаються не тим, чому людина навчилася і якими знаннями, уміннями, навичками вона во-лодіє, а спроможністю здобувати нові знання та використовувати їх у нових умо-вах; 
– творчість також стає необхідною умовою соціалізації особистості. Сучасні підходи у педагогіці та психології визначають, що кожна людина – творча особистість; 
– складність і динаміка сучасної соціалізації вимагають максимальної гармонізації рис особистості у процесі соціального розвит-ку, що передбачає єдність двох протилеж-них начал: пластичності – стійкості; ексте-рнальності – інтернальності; конформнос-ті – нонконформності; екстраверсії – інтро-версії; мобільності – ригідності тощо [1]. Стає вочевидь зрозумілим, що у період зміни соціальних координат, утвердження нової мети та змісту освіти необхідно віднайти і відповідні засо-би виховання, які б насамперед співвідносилися із соціальною дійсністю та реальною соціальною ситуацією розвитку самої дитини, тобто своєрід-них і неповторних для кожного вікового періоду стосунків між дитиною та навколишнім світом. В умовах сучасної глобалізації та інформатизації суспільства, швидкої зміни змісту і способів кому-нікації та зростання інформаційної насиченості середовища життєдіяльності варто зважати на те, що засобами виховання є практично усі факти життя дитини, які спонукають її до альтруїстич-них почуттів, співпереживання, емоційно-поведінкової реакції, прояву своїх чеснот, умінь, соціального досвіду, досягнень. Це означає, що виховна практика повинна використовувати весь спектр життєвих проявів у їхньому природному виявленні. Як стверджують І. Кучерявий та О. Кнепіков, «Щоб вивчати особистість, слід вихо-дити з реалій її даності, а також умов, у яких про-ходить вся сукупна соціальна діяльність індиві-да» [5, 13]. Щоб набуття дитиною соціального дос-віду відбувалося без значних втрат для особистос-ті, потрібна педагогічно обґрунтована технологія реалізації соціалізаційних завдань особистості на етапі її дитинства, що вимагає оновленого педаго-гічного підходу й створення умов для гармонійної 
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соціалізації дитини. Це сприятиме відображенню соціалізаційної траєкторії встановлення базових стосунків особистості із соціальним світом.  Учені одностайно вважають найважливішою інституцією соціалізації дитини – сім’ю, роль якою є винятковою і незамінною, особливо у пері-од так званої «первинної соціалізації», оскільки у дитини протягом її перших років життя доміну-ють соціалізаційні впливи сімейного оточення. Сім’я є тим безпосереднім соціальним оточенням, яке має максимальні можливості для поступового залучення дитини до світу духовно-моральних цінностей, до виконання незнайомих і водночас соціально значущих ролей, до оволодіння досві-дом рольової поведінки та спілкування, що необ-хідні дитині для її соціального становлення. Сім’я є основним посередником у комунікації, спілку-ванні індивіда із зовнішнім соціальним середови-щем, іншими інститутами соціуму. За потреби сім’я здійснює захист індивіда від жорстких не-сприятливих впливів сторонніх суспільних струк-тур і підтримує його на усіх фазах соціалізації. Батьківська сім’я як провідний мікрофактор соці-алізації виконує такі соціалізаційні функції: забез-печення фізичного та емоційного розвитку інди-віда; формування статевої ідентифікації дитини; забезпечення розумового розвитку дитини; роз-виток здібностей та потенційних можливостей індивіда; забезпечення дитині почуття захищено-сті; формування ціннісних орієнтацій особистості; сприяння оволодінню дитиною основними соці-альними нормами. Світ сім’ї і життя в ньому наси-чені повсякденними різноманітними ситуаціями, надають дитині можливостей відчути та усвідо-мити найрізноманітніші сторони життя, набути досвіду вчинків, поведінки, стосунків. Переживан-ня дитиною своїх взаємин у сім’ї моделюються у майбутньому у стосунки з іншими людьми. Як засвідчують спеціально проведені соціально-психологічні дослідження «сценарій» соціальної поведінки складається у дітей рано і достатньо стабільно у вигляді таких чотирьох типів соціаль-них установок, які формуються у сімейному спіл-куванні і в подальшому, переважним чином, ви-значають їх соціальну поведінку: «Я потрібний, мене люблять, і я люблю вас теж», «Я потрібний, мене люблять, а ви існуєте заради мене», «Мене не люблять, але я від усієї душі прагну пробитися до вас», «Я не потрібен, і мене не люблять, залиш-те мене у спокої» [11].  Науковці одностайно підкреслюють, що яви-ща дитячої бездоглядності та безпритульності, які останніми роками набувають поширення, ви-никли у результаті порушення державної інфра-структури соціалізації та соціального виховання 

дітей. Однією з вагомих причин виникнення без-доглядності є криза сучасної сім’ї: погіршення умов життєдіяльності, зубожіння населення, по-рушення моральних цінностей. У результаті тра-диційні цінності сім’ї витісняються сумнівними цінностями, що спотворюють «образ сім’ї»: однос-татеві шлюби, цивільні шлюби, дистантні сім’ї. Збільшення кількості неповних, конфліктних сі-мей, зайнятість батьків поряд з низьким рівнем їхньої педагогічної культури несприятливо впли-вають на соціалізацію дітей, призводять до зни-ження виховного потенціалу сім’ї та зменшення можливостей для повноцінного їх виховання.  В останні роки зафіксована значна кількість дітей, які страждають від жорстокості, психоло-гічного, фізичного та сексуального насильства батьків. Зростає кількість дітей із сімей, де батьки не спроможні забезпечити елементарні умови життєдіяльності дітей – нагодувати, одягнути, дати освіту і виховання. Зростає кількість випад-ків комерційної і кримінальної експлуатації дитя-чої бездоглядності, дитячої наркоманії, наркоти-зації та проституції. В Україні жорстоке ставлення до дітей у сім’ї є явищем поширеним, про що свід-чать факти відмови батьків від дітей, наявність конфліктних сімей, зростання бродяжництва і злочинності серед підлітків, а також дитячої сме-ртності. Таке жорстоке ставлення до дітей у сім’ї виконує деструктивну роль: підриває фізичне і психічне здоров’я дітей, формує девіантну поведі-нку, породжує дегуманізацію міжособистісних взаємин, призводить до деградації держави. Так, Н. Щербак, досліджуючи проблему жорстокого ставлення до дітей у сім’ї, вказує, що воно зумов-люється економічними, соціокультурними, психо-логічними та педагогічними причинами. Автор вважає, що для вирішення проблеми необхідно забезпечити спільну діяльність різних соціальних інституцій на основі повноцінної діагностики сім’ї та різнобічної її підтримки, здійснюючи превен-тивні заходи з означеної проблеми [12]. Але незважаючи на всю ту кризу, яку, на дум-ку соціологів та демографів, сьогодні переживає сім’я, вона залишається одним із найголовніших інститутів соціалізації особистості, яку, у більшос-ті випадків, здійснює стихійно. Увага до сім’ї як соціальної інституції обумов-люється наявними в сьогоденні суперечностями між її важливою значущістю як унікального мік-росоціуму функціонування дитини, поза межами якого неможливе формування адекватних уяв-лень про сімейні ролі, та постійно зростаючою актуальністю соціального замовлення, відображе-ного в державних документах, і натомість по-силенням явищ дестабілізації сучасної сім’ї, яку 
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підкреслюють більшість її дослідників. У сучасних соціокультурних умовах в центрі уваги соціально-педагогічних досліджень (Т. Алєксєєнко, О. Безпалько, Н. Гусак, В. Дереш, А. Капська, С. Макарчук та ін.) гостро постала проблема гото-вності особистості до сімейного життя. Як було зазначено, саме сім’я сприяє вихованню у дитини морально-емоційних цінностей, необхідних для майбутнього сімейного життя: подружні почуття, батьківські та материнські прихильності, рольові настанови взаємодії у родині тощо. Водночас, іс-нує категорія дітей, які перебувають поза вихов-ним сімейним інститутом – вихованці закладів інтернатного типу, більшість з яких виховувалися у неблагополучних сім’ях і мають викривлені уяв-лення про сімейне життя і сімейні обов’язки.  При порівняльному вивченні особливостей уявлень про сім’ю у підлітків із різних закладів освіти (інтернатного типу і школи) зафіксовано, що вихованці закладу інтернатного типу схильні ідеалізувати сімейні взаємини. При цьому позити-вна ідеальна модель в їхньому уявленні є розми-тою, нечіткою, з відсутніми уявленнями про по-бут сім’ї. Уявлення про сімейне життя, яке форму-ється у вихованців закладу інтернатного типу стихійно, відрізняються фрагментарністю, бідніс-тю емоційного забарвлення, часто викривлені, деформовані через недостатній позитивний вплив сім’ї, кризові явища, перебування дитини до інтернатного закладу у неблагополучній сім’ї, де «аморальна поведінка батьків, відсутність чуй-ності і уваги до дитини, байдуже, зневажливе і жорстоке ставлення призводить до виникнення “ерзац-сім’ї”, проживаючи у якій дитина зазнає різних форм депривації і може набути такого деві-антного досвіду, що може зруйнувати можливість повноцінного особистісного розвитку» [3, 22]. Така несприятлива сімейна ситуація і викривлені уявлення стосовно сімейного устрою негативно позначаються на розвитку очікувань дитини сто-совно майбутньої власної сім’ї і ускладнюються несприятливим емоційним фоном для формуван-ня особистості. Окрім того вихованці інтернатних закладів мають уявлення про те, якими сімейні стосунки не повинні бути, у результаті чого вини-кає конфліктна система вимог, де переплітаються з одного боку, ідеалізація, а з іншого – занижені вимоги до виконання елементарних етичних норм [3, 28]. Випускники установ інтернатного типу мають значні труднощі в створенні власної сім'ї та її збереженні. Вони з великими трудноща-ми входять у батьківську сім'ю чоловіка або дру-жини, часто не можуть побудувати повноцінні взаємини між собою. У них дуже швидко вичерпу-ється первинна прихильність, що нерідко призво-

дить до розлучення, або вони зовсім не створю-ють сім’ї. Часто випускники інтернатних установ створюють сім’ї між собою, зберігаючи звичку жити разом. Дівчатка часто стають жертвами об-ману, тому серед них так багато матерів-одиначок. Більшість випускниць не має постійно-го житла, матеріальної і фінансової підтримки, що врешті-решт примушує їх відмовлятися від своїх дітей, які знову поповнюють заклади інтернатно-го типу [9, 66].  Таким чином виключення із загальної систе-ми соціального становлення особистості дитини сімейного соціалізаційного впливу обмежує мож-ливості засвоєння нею соціального досвіду життя в родині, позбавляє особистість адекватного са-мовизначення, самоусвідомлення та самореаліза-ції. Обмежені можливості у формуванні сімейних рольових уявлень та зразків поведінки стають чинником, що провокує соціальну дезадаптацію вихованців закладів інтернатного типу. Усе вище-вказане дозволяє дійти висновку про необхід-ність підготовки вихованців закладу інтернатно-го типу до сімейного життя.  Поняття «готовність до шлюбу та сімейного життя» передбачає розуміння молодими людьми соціальної сутності сім'ї, суспільної значущості своїх дій, відповідних зобов'язань та відповідаль-ності одного перед одним за сім'ю і майбутніх ді-тей, добровільне прийняття і виконання турбот, що супроводжують сімейне життя, певне обмежен-ня особистої свободи. Підготовленість до сімейно-го життя В. Кравець визначає як «сформованість у молодих людей навичок здорового способу життя, наявність достатніх психолого-педагогічних, юри-дичних, економічних, медичних знань з питань становлення особистості, формування статево-рольової ідентифікації, розвитку комунікативних навичок, корекції особистих проблем, духовного виховання, створення власного іміджу; володіння знаннями медико-соціальних проблем алкоголіз-му, наркоманії, профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом, планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я молоді, профілактики вагітності, народження здорових дітей, розвитку сімейних традицій тощо» [5].  Дослідниця сучасних тенденцій статевого виховання учнівської молоді в країнах Євросоюзу О. Бялик, вивчаючи досвід ФРН, вважає, що за-вданнями підготовки молоді до майбутнього под-ружнього життя є:  
– прищеплення учням обох статей навичок спілкування та взаєморозуміння, а також здатність приймати усвідомлені рішення;  
– формування в учнів позитивного ставлен-ня до здорового способу життя, плануван-ня сім’ї та відповідального батьківства;  
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– забезпечення учнів відповідною інформа-цією, що дасть їм можливість зрозуміти процеси, що відбуваються з ними, що до-поможе їм адаптуватися до змін у період статевої зрілості, пройти з найменшими психологічними втратами «складний» етап дозрівання [2, 21].  На переконання В. Резничук та О. Василенко підготовка молоді до майбутнього подружнього життя охоплює декілька аспектів:  
– формування певного морального компле-ксу: готовність особистості прийняти на себе нову систему обов'язків щодо свого партнера, майбутніх дітей, йдеться насам-перед про розподіл ролей між подружжям;  
– готовність до міжособистісного спілкуван-ня і співпраці, сім'я є малою групою, для її нормального функціонування необхідна узгодженість ритмів життя подружжя;  
– готовність до самопожертви заради парт-нера, що передбачає здатність до відповід-ної діяльності, заснованої на альтруїзмі (безкорисливості);  
– наявність якостей, пов'язаних із проник-ненням у внутрішній світ людини (емпатійний комплекс);  
– висока естетична культура почуттів і по-ведінки особистості;  
– уміння розв'язувати конфлікти конструк-тивним способом, здатність до саморегу-ляції власної психіки і поведінки [8, 150].  Тому можемо констатувати, що цілеспрямо-ваний процес формування у вихованців інтернат-них закладів готовності до сімейного життя пови-нен ураховувати і нівелювати чинники, що нега-тивно впливають на реалізацію потенціалу май-бутнього члена родини. Автори монографії «Формування цінностей сімейного життя у вихо-ванців закладів інтернатного типу» правомірно наголошують на неоднозначному та суперечливо-му впливові, що позначаються на формуванні цін-ностей сімейного життя у старшокласників, таких особливостей організації життєдіяльності інтер-натних закладів:  
– постійне перебування вихованців в умовах колективу та вимушена адаптація до ве-ликої кількості однолітків, що виявляєть-ся в підвищеній збудженості, емоційній напрузі, тривожності та підсилює агресію учня; відсутність вільного приміщення, де б він міг побути наодинці, відпочити від дорослих і однолітків, що його оточують;  
– чітка регламентація поведінки, що значно знижує рівень самостійності, відповідально-сті учнів, мінімізує можливість рефлексії, спричиняє емоційне напруження дитини;  
– часта зміна вихователів і персоналу інтер-натних закладів з різними програмами 

виховання. Відсутність безумовного прий-няття дитини, необхідність постійно прис-тосовуватися можуть стати причиною по-яви таких негативних явищ, як-от пасивне ставлення дитини до життя, зростання конформізму, несформованість соціально значущих цінностей та орієнтирів;  
– зниження інтимності та довірливості у спілкуванні; його емоційна спрощеність; дефіцит можливості встановлення міцних і довготривалих взаємовідносин дитини із визначеним дорослим; превалювання ав-торитарної педагогіки; відсутність індиві-дуального підходу до учнів; надмірна опі-ка й покроковий контроль;  
– недостатня психолого-педагогічна підго-товка вихователів; переважна регламента-ція на групову, а не на індивідуальну спря-мованість виховних впливів;  
– недоліки програм виховання і навчання, які не компенсують «дефектів, спричине-них відсутністю сім’ї»;  
– життя в інтернатному закладі значно зву-жує діапазон статевих ролей, не створює засад для первинного самоототожнення з особою тотожної статі, внаслідок чого ви-никають труднощі на шляху набуття ген-дерної ідентичності, які проявляються у сплутуванні ролей, особливо сімейних [10, 18].  Усі ці чинники потрібно не лише враховувати в організації підготовки підлітків до сімейного життя, але й попереджувати і корегувати їх деза-даптивний вплив. Незважаючи на те, що заклад інтернатного типу соціальний за своїм призначенням і діти соці-алізуються в умовах активізації взаємозв’язків та-кого закладу з іншими неінституціональними чин-никами, інтернатний заклад є закритою устано-вою, коло зв’язків якого із соціумом залишається вузьким і неефективним. У найзагальнішому ви-гляді заклад інтернатного типу як відкрита соці-ально-педагогічна система, що різнобічно пов’яза-на з соціальним довкілям, покликана ефективно соціалізувати підлітків в аспекті їхньої готовності до сімейного життя, враховуючи такі основі засади:  
– формування зрілої мотивації на створення сім’ї, готовності прийняти на себе нову систему обов’язків сім’янина та батька (матері), урахування у процесі підготовки до сімейного життя рефлективної позиції кожного вихованця; 
– створення емоційно позитивного клімату, комфортного самопочуття вихованців, відчуття захищеності та підтримки, пере-ведення пріоритетів у питаннях вихован-ня та соціалізації дитини у площину соціа-льно-педагогічної взаємодії з суб’єктами соціуму;  
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– створення умов для реалізації соціально-моральних якостей особистості (відпо-відальності, терпимості, самостійності, вір-ності, чесності тощо), рольової гнучкості (уміння брати на себе різні ролі і відповіда-льно виконувати їх, узгоджувати функціо-нально-рольові очікування з партнером);  
– орієнтація підготовки на інтереси і потре-би вихованців, підбір адекватних підлітко-вому вікові і соціальній ситуації розвитку вихованців форм, методів і прийомів, орга-нізація різноманітних видів діяльності для активного прояву потенціалу майбут-нього сім’янина); 
– перетворення вихованців з об’єктів педа-гогічної роботи у її суб’єкти, де основна увага має бути приділена саме соціалізації та вихованню дітей, їхній підготовці до майбутнього самостійного життя та ство-рення повноцінної сім’ї;  
– продуктивна взаємодія усіх соціальних інститутів, у сферу діяльності яких потра-пляє кожен вихованець закладів інтернат-ного типу.  Усе це вимагає спеціальної професійної і ор-ганізаційної допомоги, спрямованої на взаєморо-

зуміння і продуктивну взаємодію представників різних спеціальностей, що беруть участь у процесі соціалізації вихованців закладів інтернатного ти-пу в аспекті їхньої підготовки до сімейного життя. Педагоги закладів інтернатного типу сприяють «розпредмеченню» середовища, розширюючи, збагачуючи його не лише соціальними стосунка-ми, але й переводячи предметно-речове облашту-вання життєдіяльності вихованців у соціально-моральний контекст. Загалом з урахуванням того, що у дітей, які соціалізуються в умовах закладів інтернатного типу, наявний негативний довід сімейних стосунків або він відсутній взагалі через відмову він них батьків на ранніх етапах онтоге-незу, необхідно внести корективи в систему під-готовки вихованців до самостійного сімейного життя, реалізувати систему психолого-педа-гогічної підтримки з урахуванням відповідально-сті усіх суб’єктів інтернатного закладу, визначен-ня загальних вимог до його випускників, забезпе-чення необхідним методичним інструментарієм процесу підготовки вихованців до сімейного жит-тя, що і складатиме перспективи подальших нау-кових розвідок.  
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Инна Рогальская-Яблонская, Надежда Рогальская. Социализация воспитанников учрежде-
ний интернатного типа в аспекте их подготовки к семейной жизни 

В статье освещаются аспекты процесса социализации личности, который проходит на фоне зна-
чительных общественно-политических, социально-экономических, ценностно-духовных и научно-
технологических изменений в общем и воспитанников учреждений интернатного типа, в частности. 
Констатируются определенные трудности сопровождающие процесс социализации подростков в ин-
тернатных учреждениях, его противоречия и связанные с этим коллизии. Констатуються певні 
труднощі, які супроводжують процес соціалізації підлітків у інтернатних закладах, його протиріччя і 
пов’язані з цим колізії. Автором поднимается проблема готовности воспитанников учреждений интер-
натного типа в аспекте их подготовки к семейной жизни.  

Ключевые  слова :  детство, социализация, воспитание, социальное развитие, учреждение интер-
натного типа, семейная жизнь, семья, институция, социум.  

 
Inna Rogalska-Yablonska, Nadia Rogalska. Residential institutions’ pupils’ socialization in the as-

pect of their readiness to family life 
The article covers aspects of the process of personal socialization, which is carried out against the backdrop 

of enormous socio-political, socio-economic, value-spiritual, and scientific and technological developments in gen-
eral and the students of the institution of the residential type, in particular. There are certain difficulties that ac-
company the process of teenagers’ socialization in residential institutions, its contradictions and the associated 
conflicts. 

The author emphasizes that the most important institution of children socialization is a family whose role is 
exceptional and irreplaceable, especially during the period of so-called "primary socialization", since the child 
during the first years of his life dominated the socialization influences of the family environment. It is noted that 
the phenomena of child neglect and homelessness, which in recent years have become widespread, arose as a re-
sult of the violation of the state infrastructure of socialization and social upbringing of children. One of the most 
important reasons for the emergence of homelessness is the crisis of the modern family: deterioration of living 
conditions, impoverishment of the population, violation of moral values. It is emphasized that in Ukraine, the cruel 
treatment of children in the family is a common phenomenon, as evidenced by the facts of refusal of parents from 
children, the presence of conflicting families, the growth of vagrancy and crime among adolescents, and child 
mortality. The results of the comparative study of the peculiarities of the perceptions of the family in adolescents 
from different educational institutions (boarding schools and schools) are recorded, that the students of the insti-
tution of the orphanage institutions tend to idealize family relationships, have distorted representations concern-
ing the family structure, which adversely affects the development of the child's expectations regarding the future 
their own family and are complicated by an unfavorable emotional background for the formation of personality. 
The concept of "readiness for marriage and family life" is revealed, tasks and aspects of youth preparation for 
future marital life, principles of organization of such training in residential institutions are defined. 

Key  words :  socialization, upbringing, social development, institution of boarding school, family life, family, 
institutions, society.  

ІННА РОГАЛЬСЬКА-ЯБЛОНСЬКА, НАДІЯ РОГАЛЬСЬКА Соціалізація вихованців закладу інтернатного типу в аспекті їхньої готовності до сімейного життя 
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У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року наголошено на оновленні мовної освіти, що забезпечує обов'яз-кове оволодіння державною мовою [7]. Відтак, постає необхідність у підготовці майбутніх вихо-вателів, здатних до мовленнєвої діяльності з діть-ми дошкільного віку, у нашому випадку – до роз-витку креативного мовлення дітей передшкіль-ного віку.  Процес розвитку креативного мовлення ді-тей є предметом наукових інтересів багатьох уче-них (О. Артемова, А. Богуш, Н. Луцан, О. Подолян-чук та ін.), в роботах яких розкрито пріоритетні шляхи підготовки майбутніх фахівців до розвитку креативного мовлення дітей (дошкільного, мо-лодшого шкільного віку). Метою статті є презентація моделі підготов-ки майбутніх вихователів до розвитку креативно-го мовлення дітей передшкільного віку.  Зазначимо, що в основі будь-якого наукового дослідження, лежить метод моделювання, наго-лосимо, який здебільшого використовують у пе-дагогіці. Прийнято вважати, що моделювання це – дослідження певних явищ, процесів або систем об’єктів шляхом побудови і вивчення їх моделей [10]. З філософського погляду, модель (от лат. мodulus) – це міра, зразок, норма), у логіці і мето-дології науки – аналог (схема, структура, знакова система) певного фрагмента природної або соці-альної реальності, породження людської культу-ри, концептуально-теоретичної освіти оригіналу моделі. Цей аналог служить для зберігання і роз-

ширення знання (інформації) про оригінал, конс-труювання оригіналу, перетворення або управ-ління ним [11, 382].  Психолого-педагогічні словники потрактову-ють модель як: вища й особлива форма наочності для виявлення і фіксації у достатньому і легкому сприйманні суттєвих особливостей і відношень явищ, що вивчаються [8, 54]; спрощений уявний або знаковий образ будь-якого об'єкта або систе-ми об'єктів, що використовується в якості їх «заступника» і засобу оперування [10, 226]; штуч-но створений об’єкт у вигляді схеми, таблиці, кре-слення тощо, який має бути аналогічним дослі-джуваному об'єкту, відображає і відтворює струк-туру, властивості, взаємозв’язки і відношення між елементами досліджуваного об’єкта [5, 193];  ідеал, стандарт, приклад як гідний імітації або копіювання» [2, 456]; уявна або матеріально реа-лізована система, що відображає або відтворює об'єкт дослідження, здатна заміщувати його так, що її вивчення дає нову інформацію про цей об'єкт [1, 27]. Моделювання в педагогічних дослідженнях трактується як «теоретичний спосіб відображен-ня форми існування, будови, складу і структури функціонування або розвитку педагогічного об’є-кта через визначення компонентного складу і внутрішніх зв’язків, що забезпечують можливість якісного та кількісного аналізу динаміки змін дос-ліджуваного педагогічного явища» [2, 496].  Модель у педагогіці визначається як концеп-туальний інструмент, аналог певного фрагмента соціальної дійсності, який використовується для 
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МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО  
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У статті позиціоновано модель підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до 
розвитку креативного мовлення дітей передшкільного віку. Виокремлено та обґрунтовано структурні 
компоненти моделі; визначено мету та зміст підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної 
освіти до розвитку креативного мовлення дітей передшкільного віку, виокремлено етапи формування 
підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку креативного мовлення ді-
тей передшкільного віку; визначено педагогічні умови, які забезпечують ефективність реалізації моделі. 
Зазначено, що поетапна реалізація педагогічних умов комплексно впливає на формування рівнів 
(достатній, задовільний, низький) підготовленості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти 
до розвитку креативного мовлення дітей передшкільного віку. 

Ключові  слова :  модель, мета, зміст, етапи, педагогічні умови, підготовленість.  
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збереження і розширення знань про особливості та структуру модельовальних процесів і який орі-єнтований, передусім, на управління ними. За сво-єю природою він є інтеграційним, оскільки дозво-ляє в педагогічному дослідженні об’єднати емпі-ричне і теоретичне, тобто поєднувати в ході ви-вчення педагогічного об’єкта експеримент із по-будовою логічних конструкцій та наукових абст-ракцій [4, 123]. Г. Мельниченко зазначає, що модель – це об’єкт, який відповідає іншому об’єкту (оригі-налу), замінює його в ході пізнання і дає про ньо-го чи його частину певну інформацію. В основі моделі лежить певна аналогія, відповідність між досліджуваним об’єктом і його моделлю, що до-зволяє переходити від моделі до самого об’єкта, використовувати на ньому результати, одержані за допомогою моделі [1, 130]. За Є. Лодатко, педа-гогічна модель – це виключно мисленнєва систе-ма, що зорієнтована на інтерпретацію в педагогіч-ному просторі. На думку автора, така система має вибудовуватися з метою імітування чи відобра-ження конкретних властивостей, ознак або харак-теристик досліджуваного педагогічного об’єкта (явища), з урахуванням принципів внутрішньої організації чи функціонування педагогічного об’є-кта (у разі необхідності) [5]. Зазначимо, що характеристику моделі як за-собу дослідження подає І. Княжева а саме: 
– модель припустимо розглядати як гіпоте-зу про розгортання певного процесу (явища, феномена) як об’єкта пізнання і можливі результати цього процесу; 
– відображувальна природа моделі передба-чає, з одного боку, залежність від діяльно-сті суб’єкта, який формує предмет моде-лювання через виділення його властивос-тей, з іншого – діяльності, що впливає на суб’єкт моделювання;  
– зміст моделі залежить від особливостей об’єкта, що моделюється, і від мети, яку ставить суб’єкт моделювання; 
– у моделі різні боки об’єкта пізнання не можуть бути поєднані механічно, повинні існувати підстави для їх зіставлення;  
– модель проектує зіставлення теперішньо-го і майбутнього, а також вказує на спосіб руху до майбутнього як мети діяльності [4, 12]. Модель необхідна для оптимального спро-щення структурно-логічних зв’язків об’єкта, відсі-вання випадкових та дріб’язкових елементів. У дослідженні вона виконує функції схематичного відбитка явища, є результатом абстрактного уза-гальнення практичного досвіду, співвіднесення теоретичних уявлень про об’єкт та емпіричних знань про них [12, 104]. При розробці моделі обо-

в’язковим є врахування вимог, що ставляться до неї: 1) «адекватність, тобто її відповідність реаль-ній дійсності, за основними, суттєвими властивос-тями, параметрами»; 2) «цілеспрямованість, тобто зв’язок параметрів із поставленою метою функці-онування системи-оригіналу [1, 516]. Підсумовуючи, під моделлю будемо розуміти штучно створений об’єкт у вигляді схеми, для ви-явлення і фіксації особливостей і відношень явищ, що вивчаються.  У довідкових джерелах зазначено, що мета це: «ціль»; кінцевий стан, якого прагнуть досягти в певний момент у майбутньому [8, 87]; кінцевий результат діяльності [12].  Опишемо зміст позиціонованої моделі підго-товки майбутніх вихователів до розвитку креати-вного мовлення дітей передшкільного віку, яка охоплює мету, етапи, педагогічні умови, засоби, форми, критерії та результат.  Мета, що закладена в моделі, передбачає сформувати підготовленість майбутніх виховате-лів до розвитку креативного мовлення дітей пе-редшкільного віку та реалізується за такими ета-пами: інформаційно-настановний, продуктивно-діяльнісний, креативно-відтворювальний, рефле-ксивно-оцінний (Див. рис.) Модель передбачає реалізацію таких педаго-гічних умов: активізація позитивної настанови майбутніх вихователів на розвиток креативного мовлення дітей передшкільного віку; створення креативно спрямованого мовленнєвого середови-ща в процесі професійної підготовки майбутніх вихователів; забезпечення міждисциплінарних зв’язків у підготовці майбутніх вихователів до розвитку креативного мовлення дітей передш-кільного віку. Містить критерії (мовленнєво-знаннєвий, продуктивно-творчий, рефлексивно-оцінювальний), засоби, форми, методи, які будуть задіяні в експериментальній роботі на кожному етапі. реалізації моделі є підготовленість майбут-ніх вихователів до розвитку креативного мовлен-ня дітей передшкільного віку.  Метою першого – інформаційно-настанов-ного етапу – є реалізація педагогічної умови «активізація позитивної настанови майбутніх вихователів на розвиток креативного мовлення дітей передшкільного віку», яка спонукає майбут-нього вихователя на становлення його як профе-сіоналу; активізацію позитивної настанови на професійну діяльність та набуття студентами не-обхідних знань щодо сутності поняття «креа-тивне мовлення», ознайомлення зі складниками означеного поняття та формами використання креативного мовлення, усвідомлення значущості креативного мовлення в професійній діяльності вихователя закладу дошкільної освіти.  
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Засобами реалізації означеної педагогічної умови виступили лекції, диспути, дискусії, прак-тичні заняття. Зазначений етап передбачає інди-відуальну роботу студентів з інформативними джерелами (складання конспектів, написання рефератів, доповідей, складання тезаурусу педа-гогічних термінів). Зазначимо, що на цьому етапі розроблено спецкурс «Креативне мовлення дітей передшкільного віку», який прочитано як факуль-татив на третіх-четвертих курсах факультетів дошкільної педагогіки та психології.  Факультативний (франц. facultative – необо-в’язковий) курс – освітній предмет (курс), який вивчається студентами за бажанням педагогів і 

студентів з метою поглиблення й розширення наукових і прикладних знань [6, 475]. Факульта-тивний курс передбачав читання лекцій, прове-дення семінарських і практичних занять, тренін-гів. Факультативні заняття зі спецкурсу зі студен-тами експериментальних груп відбувалися на першому етапі один раз на тиждень (лекція чи практичне заняття). Мета спецкурсу полягає в озброєнні студен-тів насамперед системою теоретичних знань що-до сутності поняття креативне мовлення та спе-цифіки його використання майбутніми виховате-лями у роботі з дітьми передшкільного віку. Спец-курс передбачає такі теми лекцій: «Креативне або 
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творче мовлення?», «Креативне мовлення як один із видів зв’язного мовлення», «Індивідуально-диференційований підхід у розвитку креативного мовлення дітей передшкільного віку», «Роль вихо-вателя у розвитку креативного мовлення дітей передшкільного віку» тощо. На другому – продуктивно-діяльнісному етапі студенти залучалися до роботи за темами спецку-рсу. Кожне заняття починалося із перевірки дома-шнього завдання. Майбутнім вихователям зазда-легідь пропонувалися теми, на які вони повинні написати невеличкий вірш, або прозовий текст. Під час прослуховування оцінювали здатність сту-дентів до генерування варіантів значень слів, роз-витку образної пам’яті та логічно-асоціативного мислення. У ході практичних занять студенти до-бирали твори для дітей (вірші, казки, оповідання, загадки), які, на їхній погляд, розвивають креатив-не мовлення.  Упродовж викладання спецкурсу та інших форм і методів роботи на першому і другому етапі реалізувалася перша педагогічна умова, що була спрямована на активізацію позитивної настанови майбутніх вихователів на розвиток креативного мовлення дітей передшкільного віку. На третьому – креативно-відтворювальному етапі – впроваджено педагогічну умова «ство-рення креативно спрямованого мовленнєвого се-редовища в процесі професійної підготовки май-бутніх вихователів», що передбачала набуття сту-дентами практичних умінь і навичок з розвитку креативного мовлення дітей передшкільного віку, відпрацювання їх шляхом упровадження активних методів навчання, рольових ігор, імпровізацій, ви-рішення педагогічних задач, розв’язання конфлік-тних ситуацій тощо.  На рефлексивно-оцінному етапі закріплювали набутий досвід майбутніх вихователів, стимулюва-ли вміння здійснювати оцінні дії у ході підготовки майбутніх вихователів до розвитку креативного мовлення дітей передшкільного віку; формували навички самоконтролю та адекватної оцінки дося-гнень у власній професійній підготовці. На четвер-тому етапі реалізувалася педагогічна умова «забезпечення міждисциплінарних зв’язків у під-готовці майбутніх вихователів до розвитку креа-тивного мовлення дітей передшкільного віку». Задля цього до змісту кожної дисципліни («Педа-гогіка дошкільна», «Психологія дитяча», «Дошкіль-на лінгводидактика», «Культура мовлення та ви-

разне читання», «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у ЗДО», «Методика зображувальної діяльності») внесено відповідні теми, в яких розкривалися психофізіологічні й ін-дивідуальні особливості дітей передшкільного віку (6–7 років), специфіка розвитку у них креати-вного мовлення, структура і вимоги до занять з дітьми передшкільного віку.  Так, наприклад, на заняттях з курсу «Психологія дитяча» студенти досліджували зако-номірності психологічного розвитку дітей передш-кільного віку, чинники формування особистості, методи та принципи діагностичної роботи з діть-ми, їхня готовність до розвитку креативного мов-лення. Готували реферати з тем: «Чому майбутній вихователь повинен вивчати дитячу психологію?», «Як створити позитивну психологічну атмосферу у групі?», «Методи і прийоми створення здорової психологічної атмосфери у групі дітей передш-кільного віку» тощо. Стрижнем інтегративного підходу було обра-но навчальний курс «Дошкільна лінгводидакти-ка», у процесі якого студенти вивчали теоретико-методичні аспекти організації занять з розвитку мовлення дітей у закладі дошкільної освіти; набу-вали уміння і навички ефективного поєднання на практиці теоретичних знань з інноваційними пе-дагогічними методиками розвитку мовлення в дітей, зокрема, розвитку креативного мовлення.  Зазначимо, що поетапна реалізація педагогіч-них умов комплексно впливає на формування рів-нів (достатній, задовільний, низький) підготовле-ності майбутніх вихователів до розвитку креатив-ного мовлення дітей передшкільного віку. Резуль-татом реалізації моделі є підготовленість майбут-ніх вихователів до розвитку креативного мовлен-ня дітей передшкільного віку.  Отже, модель підготовки майбутніх виховате-лів до розвитку креативного мовлення дітей пере-дшкільного віку розуміємо структуровану схему, яка містить мету, етапи формування досліджува-ного конструкта, педагогічні умови, критерії та рівні підготовленості майбутніх вихователів до розвитку креативного мовлення дітей передш-кільного віку та відображає досліджуваний процес.  Подальшим етапом дослідницької діяльності буде розроблення експериментальної методики щодо реалізації розробленої моделі підготовки майбутніх вихователів до розвитку креативного мовлення дітей передшкільного віку.  
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Марина Рогачко-Островская. Модель подготовки будущих воспитателей учреждений дошко-
льного образования к развитию креативной речи детей предшкольного возраста  

В статье позиционирован модель подготовки будущих воспитателей учреждений дошкольного об-
разования к развитию креативного вещания детей дошкольного возраста. Выделены и обоснованы 
структурные компоненты модели; определены цели и содержание подготовки будущих воспитателей 
учреждений дошкольного образования к развитию креативного вещания детей дошкольного возраста, 
выделены этапы формирования подготовки будущих воспитателей учреждений дошкольного образова-
ния к развитию креативного вещания детей дошкольного возраста; определены педагогические усло-
вия, обеспечивающие эффективность реализации модели. Отмечено, что поэтапная реализация педаго-
гических условий комплексно влияет на формирование уровней (достаточный, удовлетворительный, 
низкий) подготовленности будущих воспитателей учреждений дошкольного образования к развитию 
креативного вещания детей дошкольного возраста. 

Ключевые  слова :  модель, цель, этапы, педагогические условия, подготовленность. 
 
Marina Rogachko-Ostrovska. Model of preparation of future health careers to development of crea-

tive linguisti children of pre-school age 
The article is positioned on the model of training future educators of pre-school establishments for the devel-

opment of creative speech of pre-school children. Structural components of the model are identified and substan-
tiated; the purpose and content of the training of future educators of pre-school educational institutions for the 
development of creative speech of children of pre-school age is determined; the stages of forming the training of 
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Інноваційні зміни в освітній галузі України, сучасна державна освітня політика спрямовані на європейську інтеграцію та стимулюють появу творчих новаторських ідей, пошук більш доскона-лих форм, методів, прийомів навчання, а також потребу у конкурентоспроможних компетентних фахівцях, здатних до професійного самовдоскона-лення в сучасному суспільстві, що постійно змі-нюється і трансформується. Компетентність ви-пускника вищого навчального закладу постає по-казником його готовності до професійної діяльно-сті та активної ролі у суспільному житті. У державних документах, які регламентують освітню політику України (Доктрина розвитку освіти в Україні, Закон України «Про вищу освіту», Державні стандарти тощо), реалізацію компетен-тнісного підходу проголошено як концептуаль-ний орієнтир для здійснення змін у державній освітній системі.  Актуальність дослідження зумовлена сучас-ним станом освіти як соціального інституту, що 

забезпечує професійну успішність молодої людини та її конкурентоспроможність на ринку праці. Ком-петентнісний підхід в освіті визначається сьогодні одним з провідних напрямків удосконалення сис-теми вищої освіти в Україні, що забезпечує реаліза-цією концепції гуманістичної освіти і передбачає підготовку компетентних фахівців, які вільно воло-діють професією та орієнтуються в суміжних галу-зях діяльності, готових до постійного професійного росту, соціальної та професійної мобільності. Сучасні дослідники проблеми реалізації ком-петентнісного підходу в освіті Н. Бібік, О. Єремен-ко, В. Луговий, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савчен-ко, Г. Селевко, В. Сєріков, К. Хоружий, А. Хуторсь-кий та ін. розглядають компетентність як здат-ність майбутнього фахівця до суспільно-ціннісної діяльності і характеризують компетентного фахі-вця як такого, який готовий вирішувати профе-сійні завдання в умовах застосування інновацій для досягнення мети на основі власної обізнанос-ті в певній галузі.  

НАТАЛІЯ РОМАНЧУК, НАТАЛІЯ РОМАНЧУК Компетентнісний підхід в освіті: концепції, суть, зміст 
future educators of pre-school educational institutions for the development of creative speech of pre-school chil-
dren are identified; Pedagogical conditions that provide the effectiveness of model implementation are deter-
mined. It is noted that the phased implementation of pedagogical conditions in a complex way influences the for-
mation of levels (sufficient, satisfactory, low) preparedness of future educators of pre-school establishments for 
the development of creative speech of children of pre-school age. 

Key  words :  model, purpose, content, stages, pedagogical conditions, preparedness. 
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У статті досліджуються актуальні проблеми та концептуальні засади компетентнісного підходу 
в процесі підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. Проаналізовано сучасні тенденції, досвід, 
перспективи реалізації комтентнісного підходу в освіті. Охарактеризовано базові категорії: компетен-
ція, компетентність, компетентнісний підхід в освіті. Визначено і обґрунтовано сутність, зміст, функ-
ції професійної компетентності фахівця. Доведено ефективність реалізації компетентнісного підходу 
до підготовки студентів у вищих навчальних закладах на гуманістичних принципах та засадах з метою 
забезпечення формування висококваліфікованого компетентного фахівця. 

Ключові  слова :  професійна підготовка, вищі навчальні заклади, гуманістична парадигма в освіті, 
компетенція, компетентність, компетентнісний підхід в освіті, професійна компетентність. 
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Сучасна професійна підготовка висококвалі-фікованих фахівців, як зазначає Н. Ничкало, ви-ступає засобом соціалізації, як гармонізації відно-син людини з природосоціальним світом; профе-сіоналізації, як набуття професійної компетентно-сті фахівця, оволодіння фундаментальними, прик-ладними знаннями, високою культурою організа-ції та реалізації професійної діяльності; самореа-лізації, як набуття людиною вмінь продуктивної життєдіяльності, самовдосконалення [8].  Підготовка кваліфікованих фахівців, здатних до компетентної й ефективної діяльності на рівні європейських і світових стандартів вимагає дослі-дження сучасних концепцій, сутності, змісту, акту-альних проблем реалізації компетентнісного під-ходу до їх підготовки, що і є метою нашої статті.  Ідеї ефективності знань, ціннісного ставлен-ня особистості до набутих знань як основи її само-реалізації, закладені В. Сухомлинським, стали ос-новою для сучасного осмислення компетентніс-ного підходу в освіті. Зокрема, Б. Дьяченко зазна-чає, що спадщина В. Сухомлинського надає мож-ливості визначити дидактичний регламент фор-мування та розвитку загальнонавчальних умінь, основних позицій змісту, форм, методів та органі-зації навчальної діяльності [4]. Саме в компетентнісному підході, на думку В. Сєрікова, відображено зміст освіти, що не зво-диться до знаннєво-орієнтованого компонента, а передбачає набуття цілісного досвіду вирішення життєвих проблем, виконання ключових функцій, соціальних ролей, вияв компетенцій. Тому компе-тентнісний підхід зумовлює не інформованість студента, а розвиток умінь вирішувати проблеми, які виникають у життєвих ситуаціях [2]. Прообраз сучасних уявлень компетентнісно-го підходу – це ідеї загального і особистісного роз-витку, сформульовані в контексті психолого-педагогічних концепцій розвиваючої та особистіс-но орієнтованої освіти. Категоріальна база компе-тентнісного підходу безпосередньо пов’язана з ідеєю цілепокладання й цілеспрямованості освіт-нього процесу, при якому компетенції задають вищий, узагальнений рівень умінь і навичок сту-дента, а зміст освіти визначається чотирикомпо-нентною моделлю: знання, вміння, досвід творчої діяльності, досвід ціннісного ставлення [7].  Компетентність у широкому сенсі визнача-ється як поглиблене знання предмета або освоєне вміння; компетентність передбачає постійне оно-влення знань, оволодіння новою інформацією для успішного вирішення професійних завдань і включає в себе як змістовий (знання), так і проце-суальний (уміння) компоненти. Компетентнісний підхід не прирівнюється до психолого-орієн-

тованого компонента, а передбачає цілісний дос-від вирішення життєвих проблем, виконання про-фесійних і ключових функцій, соціальних ролей, компетенцій. Розкриття сутності компетентнісно підходу в освіті потребує аналізу ключових дефініцій «компетенція» і «компетентність». У перекладі з латинської мови слово «competentia» означає ко-ло питань, з якими людина добре обізнана, має певний досвід; компетентність у конкретній галу-зі трактується як володіння відповідними знання-ми й здібностями, які дозволяють ефективно дія-ти в ній, тобто компетентність є результатом на-буття компетенції.  А. Хуторський та В. Краєвський диференцію-ють ці поняття і визначають компетенцію як су-купність взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), які є заданими для відповідного кола предметів і про-цесів та необхідними для якісної продуктивної дії по відношенню до них; компетентність – це воло-діння людиною відповідною компетенцією, що містить її особистісне ставлення до предмета ді-яльності [6]. Тобто, компетенція, за А. Хуторським, розумі-ється як задана вимога, норма освітньої підготов-ки студента, а компетентність – як його реально сформовані особистісні якості та досвід діяльнос-ті. Таким чином, якщо компетенція трактується як задана норма, то компетентність розглядаєть-ся як сформована якість, результат діяльності, надбання студента.  Характеризуючи компетентність, І. Зязюн указує на здатність фахівця розв’язувати профе-сійні задачі певного визначеного класу, що вима-гає наявності знань, умінь, навичок, досвіду. Ком-петентність фахівця, на думку автора, має конкре-тно-історичну визначеність і виявляється у прак-тиці професійної діяльності як системна характе-ристика, що має певну структуру [5]. Частину не-залежних структурних компонентів компетентно-сті Дж. Рейвен відносить до когнітивної сфери, інші – до емоційної [11]. Компетентність, на думку Н. Бібік, – це оцінна категорія, що визначає людину як суб’єкт профе-сійної діяльності, її здатність успішно виконувати свої функції [1, 47–49]. Професійну компетентність майбутніх фахів-ців сучасні дослідники Н. Бордовська, В. Раєвсь-кий, А. Реан, А. Хуторський визначають як сукуп-ність умінь суб’єкта педагогічного впливу особли-вим чином структурувати наукове і практичне знання з метою кращого вирішення професійних завдань. Зокрема, В. Федіна зазначає, що форму-вання професійної компетентності це процес, що 
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триває протягом усього професійного становлен-ня, основними етапами якого є: формування про-фесійних намірів і спрямованості, професійна під-готовка, професіоналізація. Етап формування про-фесійних намірів і спрямованості здійснюється шляхом психологічної і професійної адаптації сту-дентів до майбутньої діяльності; етап професійної підготовки – шляхом оволодіння загальними й спеціальними знаннями і уміннями; етап профе-сійного становлення – шляхом набуття професій-ного менталітету і високоякісного виконання професійної діяльності [10]. Професійна компетентність, за нашими ви-сновками, означає сукупність особистісних якос-тей, знань, що забезпечують високий рівень само-організації професійної діяльності. Професійна компетентність є складним багатоаспектним утворенням і передбачає єдність фундаменталь-ної, предметної, психолого-педагогічної, методич-ної компетентностей. У світлі нашого дослідження важливим є тве-рдження В. Петрук, яка визначає професійну ком-петентність як готовність особистості мобілізува-ти власні ресурси, організовані в систему знань, умінь, здібностей і особистісних якостей, які необ-хідні для ефективного розв’язання професійних завдань у типових і нестандартних ситуаціях, що включає в себе ціннісне ставлення особистості до цих ситуацій [9]. На значущості ціннісних орієнтацій спеціаліс-та, мотивів його діяльності, загальної культури, стилю взаємодії з оточуючими, усвідомлення сві-ту навколо себе і себе у світі як важливих структу-рних елементів професійної компетентності, на-голошує також Т. Браже [3, 89–94]. Професійна компетентність, як свідчать ре-зультати нашого дослідження, визначається рів-нем професійної освіти, досвідом, індивідуальни-ми здібностями, вмотивованим прагненням осо-бистості до неперервної самоосвіти та саморозви-тку, творчим і відповідальним ставленням до про-фесійної діяльності. Оволодіння професійною компетентністю, як зазначають І. Зимня, В. Сєріков, А. Хуторський, передбачає наявність мінімально необхідного досвіду діяльності студента у сфері визначеної компетентності. Професійна компетентність май-

бутнього спеціаліста формується на засадах тео-ретичних знань, практичних умінь, значущих осо-бистісних якостей та життєвого досвіду, що зумо-влює готовність фахівця до виконання професій-них обов’язків та забезпечує високий рівень його самоорганізації. На думку дослідників проблеми компетентні-сного підходу, особливістю цього феномена є зда-тність майбутніх фахівців до рефлексії та самоор-ганізації, тобто студент має усвідомлювати навча-льний матеріал, відчувати потребу в ньому, отже має відбуватися не трансляція знань, а розвиток діяльнісних здатностей студента як пріоритетної характеристики компетентної особистості. Сутнісною характеристикою компетентності визначаємо можливість її формування в органіч-ній єдності з цінностями людини, тобто в умовах глибокої особистісної зацікавленості в певному виді діяльності, отже цінності виступають осно-вою професійної компетентності майбутнього фахівця. Таким чином, важливим стратегічним завдан-ням на сучасному етапі модернізації державної системи вищої освіти є забезпечення підготовки майбутніх фахівців на рівні міжнародних стандар-тів. У сучасних умовах, з огляду на суспільні очіку-вання від процесів реформування системи освіти в Україні, її розбудова має відбуватися на компетен-тнісній основі. Як засвідчив аналіз педагогічного досвіду останнього десятиліття, компетентнісний підхід в освіті став суспільно значущим явищем, пріоритетним у формуванні освітньої політики України, зокрема – концептуальних положень, сут-ності, змісту вищої освіти, тому актуальною стра-тегією державної політики стає набуття студента-ми професійних компетентностей. Розв’язання цього завдання, за нашими ви-сновками, можливе за умови реалізації компетен-тнісного підходу до підготовки студентів у вищих навчальних закладах на гуманістичних засадах та принципах. Дотримання викладачами вищих на-вчальних закладів основних гуманістичних прин-ципів дає змогу враховувати особистісні потреби, запити, прагнення, суб’єктний досвід студентів, що забезпечує умови для особистісного та профе-сійного саморозвитку висококваліфікованого компетентного фахівця.  
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Наталия Романчук, Наталия Романчук. Компетентностный поход в образовании: концепции, 

сущность, содержание 
В статье исследуются актуальные проблемы и концептуальные основы компетентностного под-

хода в процессе подготовки специалистов в высших учебных заведениях. Проанализированы современ-
ные тенденции, опыт, перспективы реализации компетентностного подхода в образовании. Охаракте-
ризованы базовые категории: компетенция, компетентность, компетентностный подход в образова-
нии. Определены и обоснованы сущность, содержание, функции профессиональной компетентности 
специалиста. Доказана эффективность реализации компетентностного подхода к подготовке специа-
листов в высших учебных заведениях на гуманистических принципах и началах с целью обеспечения фор-
мирования высококвалифицированного компетентного специалиста. 

Ключевые  слова :  профессиональная подготовка, высшие технические учебные заведения, гумани-
стическая парадигма в образовании, компетенция, компетентность, компетентностный подход в об-
разовании, профессиональная компетентность.  

 
Nataliia Romanchuk, Nataliia Romanchuk. Realization of information and communication tech-

nologies in teaching higher mathematics in higher technical educational institutions 
The article examines the theoretical basis and practical aspects of realization of information and communi-

cation technologies in teaching mathematical disciplines in higher technical educational institutions. Modern 
approaches, essence, and content of mathematical training of students in higher technical educational institu-
tions are analyzed. The structural components of professional training of students of higher technical educational 
institutions are characterized. The essence, content, and functions of information and communication technolo-
gies of teaching are defined and substantiated. The effectiveness of the realization of information and communi-
cation technologies of training on humanistic basis and principles to ensure the formation of a highly qualified 
specialist in the technical sphere. 

Key words: professional training, higher technical educational institutions, educational technologies, infor-
mation and communication technologies of teaching, mathematical disciplines, humanistic paradigm in educa-
tion, subject-subject interaction. 
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Сучасні зміни в економіці, політиці, розвиток новітніх технологій вимагають зміни погляду на роль, сутність, зміст підготовки студентів у вищих технічних закладах освіти. Компетентність випус-кника вищого технічного закладу освіти постає індикатором його готовності до професійної ді-яльності та активної ролі у суспільному житті. Актуалізація проблеми підвищення якості профе-сійної підготовки студентів у вищих технічних закладах освіти зумовлена необхідністю забезпе-чення вітчизняних промислових підприємств ви-сококваліфікованими, конкурентоспроможними інженерними фахівцями, здатними адаптуватися в швидкозмінних ринкових умовах, творчо вияв-ляти активну самостійність у розв’язанні завдань промислового виробництва.  Актуальність дослідження зумовлена сучас-ним станом освіти як соціального інституту, що забезпечує професійну успішність молодої люди-ни та її конкурентоспроможність на ринку праці. Компетентнісний підхід в освіті визначається сьо-годні одним з провідних напрямків удосконален-ня системи вищої освіти в Україні, що забезпечує реалізацією концепції гуманістичної освіти і пе-редбачає підготовку компетентних фахівців, які вільно володіють професією й орієнтуються в су-міжних галузях діяльності, готових до постійного 

професійного росту, соціальної та професійної мобільності. Сучасні дослідники проблеми реалізації ком-петентнісного підходу в освіті Н. Бібік, О. Єремен-ко, В. Луговий, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савчен-ко, Г. Селевко, В. Сєріков, К. Хоружий, А. Хуторсь-кий та ін. розглядають компетентність як здат-ність майбутнього фахівця до суспільно-ціннісної діяльності і характеризують компетентного фа-хівця як такого, який готовий вирішувати профе-сійні завдання в умовах використання інновацій для досягнення мети на основі власної обізнанос-ті в певній галузі.  Сучасні зміни в економіці, політиці, розвиток новітніх технологій вимагають зміни погляду на роль, сутність, зміст математичної підготовки студентів у вищих технічних закладах освіти. Ма-тематична освіта є базовою для професійної під-готовки спеціалістів у вищих технічних закладах освіти, оскільки крім фактичних знань з предмету забезпечує формування наукового світогляду, розвиток логічного і абстрактного мислення, вміння створювати математичні моделі у майбут-ній професійній діяльності. Математична освіта, як зазначають сучасні дослідники З. Бондаренко, Ю. Галайко, О. Євсеєва, І. Залепугіна, М. Кадемія, С. Крилащук, В. Клочко, Т. Крилова, Л. Кудрявцева, 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ  
ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

 СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 
 

У статті досліджуються теоретичні засади та практичні аспекти формування математичних 
компетентностей студентів вищих технічних закладів освіти. Проаналізовано сучасні концепції, сут-
ність, зміст компетентнісного підходу в освіті. Визначено структурні компоненти професійної підго-
товки студентів вищих технічних закладів освіти. Обґрунтовано структуру, етапи, функції професій-
ної компетентності майбутніх фахівців інженерного профілю. Охарактеризовано складові математи-
чної компетентності: процедурна, технологічна, логічна, дослідницька та методологічна. Доведено 
ефективність реалізації математичної підготовки фахівців у вищих технічних закладах освіти на ос-
нові компетентнісного підходу з метою забезпечення формування висококваліфікованого фахівця інже-
нерного профілю. 

Ключові  слова :  компетенція, компетентність, компетентнісний підхід в освіті, професійна ком-
петентність, математичні компетентності, професійна підготовка, вищі технічні заклади освіти.  
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НАТАЛІЯ РОМАНЧУК, ОЛЕКСАНДР МАЙБОРОДА Концептуальні засади формування математичних компетентностей студентів вищих технічних закладів освіти Т. Максимова, Г. Михалін, В. Петрук, Л. Попова, М. Працьовитий, Н. Сеннікова, О. Скафа, З. Слєп-кань, займає особливе місце у національній моде-лі освіти, оскільки розвиває інтелектуальні здіб-ності студента, формує вміння проводити анало-гії, логічно обґрунтовувати власну точку зору, творчо застосовувати набуті знання. Тому процес викладання математичних дисциплін має бути організований таким чином, щоб забезпечуючи формування необхідних математичних компе-тентностей студентів вищих технічних закладів освіти, сприяти водночас всебічному та гармоній-ному розвитку й саморозвитку їх особистості. Сьогодні суспільство потребує фахівців з чіт-ким логічним мисленням, ґрунтовними матема-тичними знаннями, умінням бачити і реалізовува-ти можливості застосування математичних знань у різних сферах професійної діяльності. Матема-тична наука стала необхідним інструментарієм для дослідження в усіх галузях науки і техніки. Підготовка кваліфікованих фахівців, здатних до компетентної й ефективної діяльності у технічній сфері на рівні європейських і світових стандартів, можлива за умов сформованості у них математич-них компетентностей. Саме тому актуальним є дослідження концептуальних засад формування математичних компетентностей студентів вищих технічних закладів освіти, що ї є метою даної статті. Ідеї ефективності знань, ціннісного ставлен-ня особистості до набутих знань як основи її само-реалізації, закладені В. Сухомлинським, стали ос-новою для сучасного осмислення компетентніс-ного підходу в освіті. Зокрема, Б. Дьяченко зазна-чає, що спадщина В. Сухомлинського надає мож-ливості визначити дидактичний регламент фор-мування та розвитку загальнонавчальних умінь, основних позицій змісту, форм, методів та органі-зації навчальної діяльності [2]. Саме в компетентнісному підході, на думку В. Сєрікова, відображено зміст освіти, що не зво-диться до знаннєво-орієнтованого компонента, а передбачає набуття цілісного досвіду вирішення життєвих проблем, виконання ключових функцій, соціальних ролей, вияв компетенцій. Тому компе-тентнісний підхід зумовлює не інформованість студента, а розвиток умінь вирішувати проблеми, які виникають у життєвих ситуаціях [1]. Прообраз сучасних уявлень компетентнісно-го підходу – це ідеї загального і особистісного роз-витку, сформульовані в контексті психолого-педагогічних концепцій розвиваючої та особистіс-но орієнтованої освіти. Категоріальна база компе-тентнісного підходу безпосередньо пов’язана з ідеєю цілепокладання й цілеспрямованості освіт-

нього процесу, при якому компетенції задають вищий, узагальнений рівень умінь і навичок сту-дента, а зміст освіти визначається чотирикомпо-нентною моделлю: знання, вміння, досвід творчої діяльності, досвід ціннісного ставлення [6].  Компетентність у широкому сенсі може бути визначена як поглиблене знання предмета або освоєне уміння; компетентність передбачає пос-тійне оновлення знань, оволодіння новою інфор-мацією для успішного вирішення професійних завдань і включає в себе як змістовий (знання), так і процесуальний (уміння) компоненти. Компе-тентнісний підхід не прирівнюється до психолого-орієнтованого компонента, а передбачає цілісний досвід вирішення життєвих проблем, виконання професійних і ключових функцій, соціальних ро-лей, компетенцій. Розкриття сутності компетентнісно підходу в освіті потребує аналізу ключових дефініцій «компетенція» і «компетентність». У перекладі з латинської мови слово «competentia» означає ко-ло питань, з якими людина добре обізнана, має певний досвід; компетентність у певній галузі трактується як володіння відповідними знаннями й здібностями, які дозволяють ефективно діяти в ній, тобто компетентність є результатом набуття компетенції.  А. Хуторський та В. Краєвський диференцію-ють ці поняття і визначають компетенцію як су-купність взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), які є заданими для відповідного кола предметів і про-цесів та необхідними для якісної продуктивної дії по відношенню до них; компетентність – це воло-діння людиною відповідною компетенцією, що містить її особистісне ставлення до предмета ді-яльності [4]. Тобто, компетенція, за А. Хуторським, розумі-ється як задана вимога, норма освітньої підготов-ки студента, а компетентність – як його реально сформовані особистісні якості та досвід діяльнос-ті. Таким чином, якщо компетенція трактується як задана норма, то компетентність розглядаєть-ся як сформована якість, результат діяльності, надбання студента.  Компетентність фахівця, на думку І. Зязюна, має конкретно-історичну визначеність і полягає у здібності розв’язувати професійні задачі певного визначеного класу, що вимагає наявності знань, умінь, навичок, досвіду й виявляється у практиці професійної діяльності як системна характерис-тика, що має певну структуру [3]. Професійну компетентність майбутніх фа-хівців сучасні дослідники Н. Бордовська, В. Раєвський, А. Реан, А. Хуторський визначають 
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НАТАЛІЯ РОМАНЧУК, ОЛЕКСАНДР МАЙБОРОДА Концептуальні засади формування математичних компетентностей студентів вищих технічних закладів освіти як сукупність умінь суб’єкта особливим чином структурувати наукове і практичне знання з ме-тою кращого вирішення професійних завдань. Зок-рема, В. Федіна зазначає, що формування професій-ної компетентності це процес, що триває протягом усього професійного становлення, основними ета-пами якого є: формування професійних намірів і спрямованості, професійна підготовка, професіо-налізація. Етап формування професійних намірів і спрямованості здійснюється шляхом психологіч-ної і професійної адаптації студентів до майбут-ньої діяльності; етап професійної підготовки – шляхом оволодіння загальними й спеціальними знаннями і уміннями; етап професійного станов-лення – шляхом набуття професійного менталіте-ту і високоякісного виконання професійної діяль-ності [10]. Професійна компетентність, як свідчать ре-зультати нашого дослідження, означає сукупність особистісних якостей, знань, що забезпечують ви-сокий рівень самоорганізації професійної діяльно-сті. Професійна компетентність є складним багато-аспектним утворенням і передбачає єдність фун-даментальної, предметної, психолого-педагогічної, методичної компетентностей. Сучасна професійна підготовка фахівців тех-нічної сфери, як зазначає Н. Ничкало, виступає за-собом соціалізації, як гармонізації відносин люди-ни з природосоціальним світом; професіоналізації, як набуття професійної компетентності фахівця, оволодіння фундаментальними, прикладними знаннями, високою культурою організації та реа-лізації професійної діяльності; самореалізації, як набуття людиною вмінь продуктивної життєдіяль-ності, самовдосконалення [5]. Структуру професіоналізму сучасного фахівця технічної сфери, на думку О. Романовського, визна-чають компетентність у галузевій сфері (проектно-конструкторська, експлуатаційно-технологічна, організаційно-управлінська, науково-дослідна); психолого-педагогічна, правова, економічна та спеціальна управлінська підготовка [9]. Формуван-ня системного підходу до організації професійної підготовки майбутніх фахівців технічної сфери, як стверджує Л. Товажнянський, визначається необ-хідністю розв’язання складних науково-технічних завдань у їх професійній діяльності, що потребує вмінь та навичок прогнозувати економічні, соціа-льні, екологічні наслідки власних рішень [7]. Інженерна освіта має бути ґрунтовною, тобто поєднувати абстрактно-теоретичні положення і конкретні завдання промислового виробництва. Ефективна професійна діяльність майбутніх фахів-ців технічної сфери забезпечується сформованістю їх математичних компетентностей. Математична 

компетентність студентів інженерних спеціально-стей полягає у їх здатності застосовувати засвоєні математичні знання, вміння й навички в процесі дослідження математичних моделей професійних завдань, що включає вміння логічно мислити, від-бирати, оцінювати, застосовувати інформацію, необхідну для розв’язання технічних завдань. З точки зору компетентнісного підходу розви-ток здатності студента вищого технічного закладу освіти застосовувати математичні знання у май-бутній професійній діяльності передбачає: 
– формування математичних компетентнос-тей шляхом надання необхідних математи-чних знань та уявлень про математику як універсальний засіб інженерних дослі-джень; 
– розвиток логічного мислення, здатності до аналізу поставлених технічних задач та відшукання засобів їх практичної реаліза-ції; 
– навчання прийомам та засобам застосуван-ня математичних знань для дослідження математичних моделей у майбутній інже-нерній діяльності. Математична компетентність, на думку С. Ракова, – це вміння бачити та застосовувати ма-тематичні знання в реальному житті й професій-ній діяльності, розуміти зміст і методи математич-ного моделювання технічних процесів, вміння бу-дувати математичну модель, досліджувати її мето-дами математики, інтерпретувати отримані ре-зультати, оцінювати похибку обчислень [8]. У світ-лі нашого дослідження, вважаємо актуальною на-ведену автором класифікацію математичних ком-петентностей: процедурна, технологічна, логічна, дослідницька та методологічна компетентності. Однією з базових математичних компетентно-стей є процедурна компетентність, до якої відно-ситься вміння студента працювати з формулами, вміння розв’язувати типові математичні задачі, вміння відтворювати контекст задач, які виника-ють в ході практичної діяльності і зводяться до типових. Технологічна компетентність передбачає здатність студента володіти технікою обчислень, використовувати різні типи математичного про-грамного забезпечення, оцінювати похибку набли-жених обчислень, будувати і досліджувати комп’ю-терні моделі математичних задач. Основою логічної математичної компетентно-сті є логічна грамотність і розвинене логічне мис-лення студента, що виявляється як здатність мис-лити точно і послідовно, не допускати протиріч у своїх міркуваннях, здатність до проведення обґру-нтувань правильності розв’язування задач та  відшукання можливих логічних помилок у ході розв’язку. 



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

НАТАЛІЯ РОМАНЧУК, ОЛЕКСАНДР МАЙБОРОДА Концептуальні засади формування математичних компетентностей студентів вищих технічних закладів освіти Показниками дослідницької компетентності виступають наступні здатності: володіння метода-ми дослідження соціально та індивідуально значу-щих задач; побудови аналітичних і алгоритмічних моделей задач; висувати та емпірично перевіряти справедливість гіпотез, спираючись на методи ін-дукції, аналогії, узагальнення, а також на власний досвід. Методологічна математична компетент-ність виявляється у володінні студентом метода-ми математичних досліджень задач майбутньої професійної діяльності, у його здатності модифіку-вати вихідну технічну задачу, встановлювати зв’я-зки з попередніми результатами, шукати аналогії у різних галузях знань. Ефективне формування математичної компе-тентності, як цілісної характеристики, забезпечу-ється внаслідок успішного оволодіння студентами вищих технічних закладів освіти процедурною, технологічною, логічною, дослідницькою та мето-дологічною математичними компетентностями. Таким чином, важливим стратегічним завдан-ням на сучасному етапі модернізації державної системи вищої освіти є забезпечення підготовки майбутніх фахівців на рівні міжнародних стандар-

тів. У сучасних умовах, з огляду на суспільні очіку-вання від процесів реформування системи освіти в Україні, її розбудова має відбуватися на компетен-тнісній основі. Як засвідчив аналіз педагогічного досвіду останнього десятиліття, компетентнісний підхід в освіті став суспільно значущим явищем, пріоритетним у формуванні освітньої політики України, зокрема – концептуальних положень, сут-ності, змісту вищої освіти, тому актуальною стра-тегією державної політики стає набуття студента-ми професійних компетентностей. Успішне оволодіння професійними компетент-ностями, які забезпечують ефективність професій-ної діяльності інженера в широкому соціальному, культурному, економічному контекстах, передбачає формування математичних компетенцій в процесі підготовки майбутніх фахівців інженерного профілю у вищих технічних закладах освіти. Реалізація мате-матичної підготовки студентів вищих технічних за-кладів освіти на засадах компетентнісного підходу, її спрямованість на формування математичних компе-тентностей забезпечує умови для особистісного та професійного саморозвитку висококваліфікованого компетентного фахівця технічної сфери.  
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Наталия Романчук, Александр Майборода. Концептуальные основы формирования матема-

тических компетентностей студентов высших технических учебных заведений 
В статье исследуются теоретические основы и практические аспекты формирования математи-

ческих компетентностей студентов высших технических учебных заведений. Проанализированы совре-
менные концепции, сущность, содержание компетентносного подхода в образовании. Определены 
структурные компоненты профессиональной подготовки студентов высших технических учебных за-
ведений. Обоснованы структура, этапы, функции профессиональной компетентности будущих специа-
листов инженерного профиля. Охарактеризованы составляющие математической компетентности: 
процедурная, технологическая, логическая, исследовательская и методологическая. Доказана эффек-
тивность реализации математической подготовки специалистов в высших технических учебных заве-
дениях на основе компетентностного подхода с целью обеспечения формирования высококвалифициро-
ванного специалиста технической сферы. 

Ключевые  слова :  компетенция, компетентность, компетентностный подход в образовании, 
профессиональная компетентность, математические компетентности, профессиональная подготов-
ка, высшие технические учебные заведения. 

 
Nataliia Romanchuk, Olexandr Maiboroda. The conceptual bases of mathematical competency for-

mation of higher technical educational institutions students 
The article studies the theoretical basis and practical aspects of formation of mathematical competencies of 

higher technical educational institutions students. Modern concepts, the essence, and content of competency ap-
proach are analyzed. The structural components of professional training of students of higher technical educa-
tional institutions are defined. The essence, stages, and functions of professional competency of future specialists 
in the field of engineering are justified. The following components of mathematical competency are characterized: 
procedural, technical, logical, researching and methodological. The effectiveness of the realization of mathemati-
cal training of higher technical educational institutions specialists based on the competency approach in order to 
educate a highly professional specialist in technical sphere is proved. 

Key  words :  competency, competency approach in education, professional competency, mathematical com-
petency, professional training, higher technical educational institutions.  
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Статтю присвячено дослідженню критеріїв і показників англомовної професійної підготовленості 

студентів медичних ЗВО. Визначено і схарактеризовано поняття «критерій», запропоновано класифіка-
цію критеріїв. В основу започаткованої експериментальної роботи покладено і схарактеризовано мов-
ний, перцептивно-мовленнєвий, інформаційно-мовленнєвий, інформаційно-відтворювальний критерії. 
Відповідно до визначених критеріїв і показників було схарактеризовано рівні сформованості англомов-
ної професійної підготовленості майбутніх лікарів. 

Ключові  слова :  англомовна професійна підготовка, майбутні лікарі, критеріальний підхід. 

ЛЮДМИЛА РУСАЛКІНА  Критеріальний підхід до англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів 

Розробка ефективної методики англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів у ме-дичному ЗВО вимагала чіткого з’ясування крите-ріїв і показників підготовленості. У процесі дослі-дження було визначено, що основою англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів є сфор-мованість у них відповідних професійно-мовленнєвих умінь, які було покладено в основу класифікації критеріїв і показників англомовної професійної підготовленості майбутніх лікарів. Стрижнем оцінки якості навчання є «критерій» (від лат. сriterium – засіб, судження, мірило). У психолого-педагогічних словниках цей термін визначено як: – «ознака, на підставі якої проводиться оцінка, визначення або класифіка-ція» [4]; – «мірило оцінювання визнаних парамет-рів, які описують певними показниками; мірило для визначення, оцінки предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації» [3, 230].  Зазначимо, що питання про критерії, які ви-користовуються у педагогічній практиці, в науко-вій літературі залишається невирішеним і диску-сійним. Неоднозначними є й підходи до розуміння критеріїв. Зокрема, О. Барабанщиков і Н. Дерюгін подають щонайменше чотири визначення: а) кри-терій – це показник, об’єктивний вияв чого-небудь; б) критерій – це психологічна настанова діагноста; в) критерій – це мірило, тобто правило, яким треба користуватись при діагностуванні; г) критерій – це запитання питальника, анкети, тесту тощо [1, 23]. Критерії і показники якості освітньої діяльності – сукупність ознак, на основі яких здійснюється оцінювання умов, процесу і результату освітньої діяльності, що відповідають поставленим цілям [2]. Отже, під критерієм буде-мо розуміти «мірило оцінювання» результату ді-

яльності, зміст якого розкривається завдяки пев-ним показникам. На основі попереднього аналізу та відповідно до мети дослідження, під критерія-ми ефективності підготовки майбутніх лікарів до професійної діяльності розуміємо сукупність ознак, які характеризують певний бік професійної підготовки. Реалізація критеріального підходу в межах започаткованого дослідження передбачає враху-вання таких обставин, які в сукупності забезпечу-ють ефективність експериментальної методики англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів в умовах університетської медичної освіти.  У процесі роботи було визначено такі крите-рії: мовний, перцептивно-мовленнєвий, інфор-
маційно-мовленнєвий, інформаційно-відтворю-
вальний із відповідними показниками. Опишемо їх.  

Мовний критерій із показниками: лексич-
ний – обізнаність із медичною термінологією в межах англійської і латинської мов; уміння вико-ристовувати її в академічній і професійній сферах; 
граматичний – обізнаність із граматичною будо-вою англійської мови; вміння практично застосо-вувати словотворчі моделі, словозмінні форми, реалізовувати англомовні висловлювання за різ-ними типами зв’язку на основі лексичного мате-ріалу; фонологічний – обізнаність із фонетичною системою англійської мови, вміння коректно ви-мовляти мовні одиниці. 

Перцептивно-мовленнєвий критерій із по-казниками:  
– уміння сприймати медично зорієнтовану англомовну інформацію на слух;  
– уміння читати (сприймати) професійно спрямовану інформацію з англомовних паперових та електронних джерел. 
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Інформаційно-мовленнєвий критерій із показниками:  
– уміння орієнтуватися в умовах спілкуван-ня англійською мовою і відповідно до них планувати мовлення; 
– уміння забезпечувати зворотний зв'язок і добирати адекватні засоби передавання змісту професійно спрямованої англомов-ної інформації. 
Інформаційно-відтворювальний критерій із показниками: 
– уміння передавати на письмі професійно зорієнтовану інформацію англійською мовою; 
– уміння зв’язно письмово висловлюватись і оформляти професійну англомовну доку-ментацію. Відповідно до визначених критеріїв і показ-ників було схарактеризовано рівні сформованості англомовної професійної підготовленості майбут-ніх лікарів (високий, достатній, задовільний, 

низький). Опишемо рівні.  
Високий рівень. Майбутні лікарі цього рівня володіють ґрунтовними знаннями щодо фоноло-гічної, лексичної, граматичної систем англійської мови; вміють розпізнавати й адекватно викорис-товувати медичну англійську термінологію, іншу засвоєну лексику в академічній та професійній сферах відповідно до правил граматичної будови англійської мови, комунікативної ситуації медич-ної спрямованості. Майбутні лікарі свідомо засто-совують інтегративні знання щодо лінгвістичних та невербальних засобів побудови і презентації підготовленого та непідготовленого усного і пи-семного монологічного і діалогічного англійсько-го мовлення; розуміють на слух загальний зміст англомовного матеріалу медичної спрямованості, комунікативний намір співрозмовника та адек-ватно реагують на його репліки; виокремлюють необхідну інформацію та розуміють зміст англій-ського тексту в різних видах і формах читання. Зміст, логічна побудова і мовне оформлення анг-ломовного мовлення майбутніх медиків вирізня-ються лексичним багатством та варіативністю граматичних форм і конструкцій. Майбутні лікарі легко і швидко перемикаються з англійської на українську мову і навпаки; володіють лексичним інструментарієм; вдало прогнозують смислове, лексичне і синтаксичне оформлення англомовних висловлювань, визначають стратегію, тактики, порядок і сутність дій майбутнього лікаря; обізна-ні з психолінгвістичними особливостями реаліза-ції англійсько-українського й українсько-англійського усного і письмового видів перекла-ду. Студенти синхронно сприймають письмовий / усний вихідний англійський текст медичної спря-

мованості та усно відтворюють його мовою пере-кладу українською чи навпаки, з використанням системи послідовного перекладу; вміло здійсню-ють компресію і декомпресію тексту. Вони обізна-ні з різновидами, структурою та функціями одно-мовних (англо-англійських, українсько-українсь-ких) і двомовних (англо-українських, українсько-англійських) довідково-лексикографічних елект-ронних і друкованих джерел. Студенти оператив-но і вправно орієнтуються та діють у професійній ситуації; виявляють самостійність і креативність у розв’язанні професійних завдань майбутнього лікаря.  
Достатній рівень. Студенти цього рівня обіз-нані із фонологічною, лексичною, граматичною системами англійської мови, натомість припуска-ють незначні неточності під час передання змісту окремих мовних одиниць англійською мовою, у них наявні подекуди орфографічні та орфоепічні незначні помилки, поодинокі огріхи на морфоло-гічному і синтаксичному (порядок слів в англійсь-ких реченнях) рівнях. Студенти цього рівня зде-більшого застосовують інтегративні знання щодо лінгвістичних та невербальних засобів побудови і презентації підготовленого та непідготовленого усного і писемного діалогічного і монологічного англійського мовлення медичної спрямованості, однак спостерігаються окремі відхилення від фо-рмату комунікативної ситуації; без значних зу-силь розуміють на слух основну думку, загальний зміст медичного англомовного матеріалу, комуні-кативний намір співрозмовника, адекватно реагу-ють на його репліки; ідентифікують необхідну інформацію та розуміють зміст англомовного ме-дичного тексту в різних видах читання, проте не завжди ефективно використовують усі його фор-ми. Лексико-граматична будова мовлення зага-лом різноманітна; вони вміють перемикатися з англійської мови на українську і навпаки; перева-жно володіють лексичним медичним інструмен-тарієм; подекуди помиляються у здійсненні смис-лового, лексичного і синтаксичного оформлення англомовних висловлювань; визначають загаль-ну стратегію, порядок і сутність дій майбутнього лікаря, але в мовленні помітні поодинокі помилки в адаптуванні лінгвістичного матеріалу до певної ситуації; відчувають незначні труднощі у викори-станні системи скоропису; загалом уміють здійс-нювати компресію і декомпресію медичного текс-ту. Майбутні медики обізнані з різновидами, стру-ктурою та функціями одномовних і двомовних довідково-лексикографічних електронних і дру-кованих джерел у межах англійської та українсь-кої мов; уміють користуватися довідковою та спе-ціальною медичною літературою; припускають 
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певні помилки у трансформуванні отриманої ін-формації засобами мови перекладу: подекуди неа-декватно обирають слово / термін, некоректно декодують окремі відрізки англомовної інформа-ції; загалом уміють опрацьовувати бітексти і тер-мінологічні бази даних у межах англійської та української мов, виявляти типові текстові та пе-рекладацькі помилки, корегувати їх. Майбутні лікарі цього рівня підготовки оперативно і вправ-но орієнтуються та діють у професійно-спрямованій ситуації, але можуть припускати окремі неточності або поодинокі відхилення від робочого режиму.  
Задовільний рівень. У студентів цього рівня недостатні знання щодо фонологічних, лексич-них, граматичних систем англійської мови; вони припускають неточності у визначенні лінгвістич-них явищ; подекуди невдало вживають або змішу-ють синоніми, антоніми, не розмежовують омоні-мію і полісемію, в їхньому англійському мовленні наявні орфографічні огріхи; відчувають труднощі в написанні англійських медичних термінів; наяв-ні непоодинокі помилки у виборі форм часу і ста-ну англійських дієслів, побудові англійських скла-днопідрядних і окремих складносурядних речень. Студенти цього рівня поверхнево обізнані із засо-бами відтворення англомовної специфіки у тексті перекладу. В них не сформовано інтегративні знання щодо засобів побудови і презентації підго-товленого та непідготовленого усного і писемно-го діалогічного і монологічного англійського про-фесійного мовлення; у студентів наявні неточнос-ті та відхилення від формату комунікативної си-туації; вони відчувають труднощі у розумінні на слух окремих англомовних текстів через незнан-ня деяких лексичних і / або граматичних оди-ниць; не в усіх текстах ідентифікують комунікати-вний намір співрозмовника, подекуди неадекват-но реагують на його репліки; частково порушу-ють зміст, логічну побудову і мовні норми оформ-лення англійських підготовлених і непідготовле-них усних і писемних висловлювань медичної те-матики; не завжди розуміють повний зміст анг-лійського тексту в різних видах читання. Вони недостатньо оволоділи лексико-граматичною будовою англомовного мовлення; відчувають труднощі в переході з англійської на українську мови і навпаки; недостатньо володіють лексич-ним інструментарієм; у них наявні помилки у про-гнозуванні смислового і лексичного оформлення англомовних висловлювань; студенти цього рів-ня потребують допомоги у визначенні загальної стратегії, тактики, порядку і сутності дій майбут-нього лікаря; трапляються непоодинокі помилки в адаптуванні лінгвістичного матеріалу до певної 

ситуації; через незнайомі слова, складні грамати-чні конструкції студенти порушують процес здій-снення усного і письмового перекладу, спотворю-ють зміст тексту оригіналу; неспроможні синх-ронно сприймати англійські / українські тексти та відтворювати їх мовою перекладу (англій-ською, українською); невдало здійснюють комп-ресію і декомпресію тексту; припускаються ком-позиційних та синтаксичних помилок у письмово-му відтворенні змісту оригінального медичного тексту. Студенти відчувають значні труднощі у користуванні довідковою та спеціальною літера-турою під час добору необхідної медичної англо-мовної інформації, некоректно декодують її; ігно-рують наявність типових текстових і переклада-цьких помилок, не корегують їх. Майбутні лікарі цього рівня підготовки невпевнено орієнтуються та діють у професійно-спрямованих ситуаціях.  
Низький рівень. У студентів цього рівня від-сутні знання із фонології, лексики, граматичних систем англійської мови медичної галузі; вони не розпізнають і не використовують основну медич-ну термінологію в академічній та професійній сфе-рах; змішують синоніми, антоніми, у них наявні орфографічні огріхи в межах англійської мови, у розпізнанні подібних за написанням слів; порушу-ють правила англійської граматики. В майбутніх лікарів спостерігається неспроможність ідентифі-кувати та відтворювати адекватними засобами англійську специфіку комунікативної ситуації в українському тексті перекладу і навпаки. Ці студе-нти здебільшого відхиляються від формату кому-нікативної ситуації; припускають фактичні неточ-ності під час тлумачення загального змісту і дета-лей англомовного медично спрямованого матеріа-лу; вони не спроможні ідентифікувати комуніка-тивний намір співрозмовника; порушують зміст, логічну побудову підготовлених усних і писемних англомовних висловлювань; лексико-граматична будова англомовного мовлення бідна та однома-нітна; наявні грубі помилки різного характеру. Студенти цього рівня відчувають значні труднощі в переході з англійської мови на українську і на-впаки; почасти володіють лексичним інструмента-рієм; припускають суттєві помилки у прогнозуван-ні англомовних висловлювань; докладають неаби-яких зусиль у визначенні загальної стратегії і сут-ності дій майбутнього лікаря; не сприймають від-різки письмового вихідного англійського медич-ного тексту, що містять складні граматичні струк-тури, спеціалізовану лексику, незнайомі слова / словосполучення; неспроможні синхронно сприй-мати змістове та інтонаційне оформлення англій-ського/ українського тексту та відтворювати його мовою перекладу; припускають грубі помилки у 
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письмовому відтворенні змісту оригінального тексту. Вони поверхнево обізнані з різновидами, структурою та функціями одномовних і двомов-них лексикографічних електронних і друкованих джерел; не вміють опрацьовувати бітексти і тер-мінологічні бази даних у межах англійської та української мов; у них відсутні вміння виявляти типові текстові помилки та редагувати їх в англо-мовному медичному тексті. Майбутні лікарі не орієнтуються у професійно-спрямованій ситуації, відхиляються від робочого режиму; вони неспро-можні самостійно приймати професійні рішення; не вміють визначати алгоритм роботи.  

Отже, завдання, спрямовані на виявлення рівнів англомовної професійно-мовленнєвої під-готовленості майбутніх лікарів на сучасному ета-пі у закладах вищої медичної освіти, визначено з урахуванням критеріїв і показників, що надає змогу об’єктивно оцінити реальні рівні сформова-ності діагностованої підготовленості та визначи-ти зміст і структуру експериментальної професій-но-мовленнєвої підготовки. Перспективу подаль-ших досліджень вбачаємо у специфікації завдань для виявлення рівнів англомовної професійної підготовленості майбутніх лікарів. 
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Людмила Русалкина. Критериальный подход к англоязычной профессиональной подготов-

ке будущих врачей 
Статья посвящена исследованию критериев и показателей англоязычной профессиональной подго-

товленности студентов медицинских ЗВО. Определены и охарактеризованы понятие «критерий», пред-
ложена классификация критериев. В основу начатой экспериментальной работы положены и охарак-
теризован языковой, перцептивно-речевой, информационно-речевой, информационно-воспроизводст-
венный критерии. Согласно определенных критериев и показателей было охарактеризовано уровне 
сформированности англоязычной профессиональной подготовленности будущих врачей. 

Ключевые  слова :  англоязычная профессиональная подготовка, будущие врачи, критериальный 
подход. 

 
Liudmyla Rusalkina. Criterial approach to english professional preparation of future doctors 
The development of an effective method of English language training for future physicians in the medical 

profession required clear clarification of the criteria and indicators of preparedness. In the course of the study, it 
was determined that the basis of the English language training of future physicians is the formation of their re-
spective vocational skills, which formed the basis for the classification of criteria and indicators of English profes-
sional training of future physicians. 

The implementation of a criterion approach within the framework of the initiated study involves the consid-
eration of such circumstances which collectively provide the effectiveness of the experimental methodology of 
English-language professional training of future physicians in the conditions of university medical education. 

Key  words :  English vocational training, future doctors, criterial approach.  
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Побудова теоретичної моделі, тобто створен-ня теорії будь-якої системи, включає в себе, ви-значення її місця (функцій, зв’язків) в метасистемі (системі більш високого ієрархічного рівня); по-друге, визначення оптимального набору власти-востей компонентів, що забезпечують ефективне функціонування системи та її розвиток; по-третє, встановлення зв’язків між цими компонентами. На думку Є. Максимова, в основі конструю-вання і використання педагогічних моделей ле-жить філософський метод абстрагування [11, 37]. Процедурність створення моделі ґрунтується на певних алгоритмах, прийнятих у педагогічно-му моделюванні О. Баглай [2], О. Богоніс [3].  Проте, головною підставою моделювання процесу формування професійної компетентності майбутніх агентів комерційної діяльності в агрое-кономічних коледжах є вимоги суспільства до якості їх професійної підготовки.  У педагогіці під поняттям «моделювання» зазвичай розуміється побудова копій, моделей педагогічних матеріалів, явищ і процесів, схема-тичного зображення досліджуваних педагогічних систем (Н. Боярчук, Л. Дарбасова, О. Загіка, В. Кремень, З. Курлянд, В. Кушнір, Є. Максимов, К. Михасюк, А. Нісімчук, І. Стаднійчук, С. Стеблюк, В. Шинкарук та ін.). Науковці переконані, що  модель відображає системний склад елементів процесу; відтворюючі елементи системи; харак-тер зв’язків між елементами системи; функції,  що виконуються елементами і моделлю в цілому; 

умови, за яких можна здійснити означений про-цес.  У рамках нашого дослідження модель розгля-дається як образ реального об’єкта, що має певну схожість з ним в окремих елементах, як абстракт-ний прообраз діяльності, яку необхідно здійснити в майбутньому.  Виходячи з того, що освіту в коледжі прийня-то розглядати як педагогічну систему, розгляда-тимемо модель формування професійної компете-нтності майбутніх агентів комерційної діяльності як важливу частину цієї системи. 
Мета – обґрунтувати модель формування професійної компетентності майбутніх агентів комерційної діяльності та розкрити її структуру. Процес формування професійної компетент-ності майбутніх агентів комерційної діяльності в агроекономічних коледжах представимо у вигляді структурної моделі. Це узгоджується із розробле-ними моделями, дотичними до предмету нашого дослідження: модель формування професійної компетентності майбутніх бухгалтерів (К. Миха-сюк [12]), модель підготовки до професійного спілкування майбутніх фахівців агроекономічно-го профілю (А. Кучер [10]), модель формування особистісної готовності студентів до підприємни-цької діяльності (Т. Хащенко [16]). Аналіз моделей, запропонованих вищезазначе-ними науковцям показав необхідність виокремити такі блоки моделі: методологічно-цільовий, органі-заційно-технологічний, результативно-оцінний. 

ОЛЬГА САБЛУК · Модель формування професійної компетентності  майбутніх агентів комерційної діяльності в агроекономічних коледжах УДК 378.018.8:347.71-051]:378.094 
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 МАЙБУТНІХ АГЕНТІВ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В АГРОЕКОНОМІЧНИХ КОЛЕДЖАХ  

У статті обґрунтовано модель та розкрито її структуру. Встановлено, що до методологічно-
цільового блоку входить: мета, завдання, методологічні підходи та принципи; організаційно-
технологічного: етапи, оновлений зміст, активні методи, інноваційні форми; результативно-оцінного: 
діагностичний інструментарій, критерії, показники, рівні та результат. Кожен з компонентів моделі 
покликаний вирішувати певну частину загального педагогічного завдання ‒ формування професійної 
компетентності студентів.  

Доведено, що обґрунтована модель відображає діалектичну цілісність та взаємозв’язок усіх її бло-
ків та компонентів, зміст яких складають процеси, спрямовані на послідовне усвідомлення особистіс-
тю власного способу життєдіяльності і професіоналізації як умови досягнення життєвих цілей, нових 
можливостей самовираження в професійній діяльності, своїх можливостей і обмежень як суб’єкта ко-
мерційної діяльності.  

Ключові  слова :  модель, формування, процес, професійна компетентність, агенти комерційної 
діяльності, коледж, агроекономічний колледж. 
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ОЛЬГА САБЛУК · Модель формування професійної компетентності  майбутніх агентів комерційної діяльності в агроекономічних коледжах 
Методологічно-цільовий блок включає мету, завдання, підходи, принципи формування профе-сійної компетентності майбутніх агентів комер-ційної діяльності.  Першим елементом блоку є мета. Вона визна-чається соціальним замовленням і вимогами Дер-жавного освітнього стандарту на підготовку фахі-вців вищої кваліфікації. Декомпозиція мети до-зволила А. Кучер виділити три основні навчальні цілі: пізнавальну – усвідомити сутність та особли-вості професійного спілкування економіста-аграрника, його компонентів і засобів, розвинути уявлення про форми й види цього спілкування і техніку проведення найпоширеніших із них; прак-тичну – сформувати в майбутніх економістів умін-ня професійного спілкування, розвинути здібнос-ті, що сприятимуть ефективному спілкуванню; мотиваційну – вплинути на становлення в май-бутніх фахівців бажання оволодіти на високому рівні вміннями професійного спілкування, осмис-лити важливість цих умінь і стимулювати їх само-вдосконалення й саморозвиток [9, 95]. Серед методологічних підходів моделі визна-чено такі: системний, компетентнісний, особисті-сно орієнтований, діяльнісний.  Системний підхід (В. Андрущенко, Ю. Бабансь-кий, Л. Гаврутенко, С. Гончаренко, І. Зязюн, І. Козловська, О. Кошук, А. Кучер, І. Підласий, І. Стаднійчук, С. Стеблюк та ін.) полягає в дослі-дженні об’єкта як цілісної множини елементів у сукупності відношень і зв’язків між ними [9, 94], вимагає розглядати всі компоненти педагогічного процесу в єдності закономірних взаємозв’язків з опорою на загальну теорію управління складними динамічними системами і є важливим чинником оптимізації навчально-виховного процесу [13, 66], спрямовано на розкриття цілісності об’єкта, вияв його внутрішніх елементів та зв’язків між ними; аналіз явищ і процесів у певній системі, що дає можливість упорядкувати їх та розглядати як єди-не ціле, у взаємодії і зв’язку між собою; передбачає, що відносно самостійні компоненти педагогічного процесу розглядаються не ізольовано, а в їх взає-мозв’язку і це дозволяє виявити системні власти-вості й якісні характеристики окремих елементів, які складають систему [8, 102]. Отже, системний підхід дозволяє інтегрувати різні модальності комерсанта ‒ індивіда, особис-тості, індивідуальності і професіоналізму, з’єднує уявлення про особистість в житті, на життєвому шляху і в професійній діяльності. Компетентнісний підхід (Н. Бібік, О. Богоніс, М Головань, П. Горкуненко, І. Демура, І. Доброс-кок, М. Кадемія, О. Лазарєв, О. Овчарук, Л. Омель-ченко, В. Петрук, О. Пометун, І. Родигіна, І. Стад-

нійчук, В. Ягупов та ін.) є загальновизнаним кон-цептуальним вектором модернізаційного розвит-ку освіти в Україні. Особливістю цього підходу у професійній освіті і навчанні є гуманістична, гу-манітарна і практична спрямованість на забезпе-чення професійного розвитку і самоствердження особистості [17, 43]. У нашому дослідженні реалізація компетент-нісного підходу передбачає зміщення акцентів з накопичення у майбутніх спеціалістів норматив-но визначених знань, умінь та навичок до форму-вання і розвитку здатностей творчої професійної діяльності.  Особистісно орієнтований підхід (І. Бех, О. Ду-басенюк, А. Коробченко, О. Пєхота, І. Підласий та ін.) спирається на розуміння суб’єкта не просто як джерела активності, а як центру перетворення якості особистості, що виникає через розв’язання суперечності між можливостями, особливостями, домаганнями, мотивами і вимогами діяльності, що висуваються суспільством до її виконавця  [16, 120]. В основі особистісно орієнтованого підходу в освіті лежить перехід від суб’єкт-об’єктних відно-син до суб’єкт-суб’єктних відносин у процесі на-вчання і виховання. В рамках перших відносин «суб’єкт-об’єкт», як правило, мова йде про педаго-гічний вплив педагога на студента з метою досяг-нення навчальних цілей і формування в особисто-сті заданих якостей, а в «суб’єкт-суб’єктних» від-носинах викладач і студент виступають в процесі навчання в якості повноправних суб’єктів [5, 72]. Особистісно орієнтований підхід надає мож-ливості кожному студентові, з урахуванням його здібностей, нахилів, інтересів, цілей та ціннісних орієнтацій, реалізувати себе в пізнавальній та навчальній діяльності; стимулювати до самопі-знання, самовиховання та самовдосконалення. У нього з’являється можливість до саморефлексії, оцінки своїх вчинків та поведінки [14, 45]. Цей підхід дозволяє усвідомити студенту себе особистістю, що саморозвивається, виявити і роз-крити власні можливості, своє «Я» [7, 106]. Дослідження проблеми формування профе-сійної компетентності майбутніх агентів комер-ційної діяльності агроекономічних коледжів пот-ребує опори на діяльнісний підхід, який розгляда-ли Л. Гаврутенко, Л. Дарбасова, М. Коляда, Г. Костишина, Н. Мойсеюк, Л. Момот, Г. Румянцева, І. Стаднійчук та ін. Діяльнісний підхід, на думку науковців, є неодмінною умовою освіти, розвитку, функціонування будь-якої якості особистості. Активність студентів, проявляючись у діяль-ності, характеризує ступінь їх участі в ній і ство-рює необхідні умови для розвитку пізнавальної 
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самостійності, в той час як самостійність, показу-ючи характер участі в діяльності, сприяє форму-ванню пізнавальної активності. Ці поняття є взає-модоповнюючими й існують у нерозривній єднос-ті [5, 38]. У контексті дослідження С. Стеблюка, діяльні-сний підхід дає змогу: забезпечити цілеспрямова-не володіння економічними знаннями в процесі викладання дисциплін економічного циклу; здій-снити квазіпрофесійну діяльність; удосконалити практичну підготовку студентів [14, 46]. Стаднійчук І. розглядає основні поняття ді-яльнісного підходу [15, 94]. Аналіз теорії діяльності дає підстави ствер-джувати, що застосування діяльнісного підходу є важливим у вирішенні проблем формування про-фесійної компетентності майбутніх агентів коме-рційної діяльності агроекономічних коледжів, оскільки він передбачає, що засобом навчання й розвитку особистості стає активна творча профе-сійно спрямована діяльність студента, у процесі якої він не стільки засвоює готові знання, уміння й навички, скільки оволодіває способами цього засвоєння, мислення та діяльності, розвиває влас-ний творчий потенціал, формує професійні якості.  Вищезазначені підходи дозволяють визначи-ти, конкретизувати і співвіднести вимоги кваліфі-каційних характеристик, стандартів освіти, ком-понентів професійної діяльності, її домінуючих видів, професійно важливих якостей, значущих особистісних якостей, інтересів, нахилів, здібнос-тей фахівців.  У методологічно-цільовому блоці виокремле-ні загальні та специфічні принципи. До групи за-гальних увійшли такі принципи, які мають в пев-ному сенсі універсальний характер і безпосеред-ньо пов’язані з усіма закономірностями форму-вання професійної компетентності майбутніх аге-нтів комерційної діяльності. Їх виділення вважає-мо цілком обґрунтованим з таких причин. По-перше, всі закономірності мають загальне мето-дологічне підґрунтя (філософське, загальнопеда-гогічне тощо), яке і обумовлює сукупність загаль-них принципів. По-друге, цілісність будь-якої пе-дагогічної теорії, в тому числі і теорії формування професійної компетентності майбутніх агентів комерційної діяльності, вимагає узагальнення отриманих в ході дослідження закономірностей і не допускає їх остаточної розрізненості. «Пере-тин» виявлених закономірностей і визначає групу загальних принципів. По-третє, принципи визна-чають правила здійснення практичної діяльності, а оскільки практика єдина, то необхідні, перш за все, загальні принципи. По-четверте, виявлення тільки специфічних принципів для кожної зако-

номірності не забезпечує повноти їх системи, оскільки її наповнення не дорівнює простій сумі цих груп принципів, потрібні ще загальні принци-пи. Таким чином, уявлення змістово-смислового наповнення процесу формування професійної компетентності майбутніх агентів комерційної діяльності дозволяє грамотно організувати освіт-ній процес і отримати результат, відповідний спільній меті. Вважаємо за доцільне виокремити такі за-гальні принципи: наступності, що передбачає зба-гачення засобів, форм і методів, акумулює пози-тивні результати на всіх рівнях управління педа-гогічним процесом; цілеспрямованості ‒ відповід-ність змісту навчання і виховання, форм і методів організації навчання головним завданням підго-товки фахівця; систематичності і послідовності ‒ послідовне оволодіння знаннями, вміннями, на-вичками і одночасне їх застосування на практиці; свідомості, який може бути реалізований, якщо студенти отримують знання не в готовому вигля-ді, а з’ясовують загальні умови їх походження; науковості передбачає достатній рівень достовір-ної навчальної інформації, пов’язаної з економіч-ними знаннями; системності, що забезпечує сис-темну організацію змістово-технологічного забез-печення формування професійно важливих якос-тей фахівців агроекономічного профілю; комплек-сності (міждисциплінарності), що передбачає не тільки отримання економічних знань, а й більш глибокий підхід до отриманих знань. Нами використано такі специфічні принципи: сходження до нового знання в процесі самостій-ного пошуку, за допомогою якого розкривається логіка навчання, тобто навчання перетворюється в процес розвитку і поглиблення особистісного досвіду студента; рефлективності, який дозволяє студенту усвідомити свою індивідуальність і при-значення, оскільки студент проявляє себе в тих пріоритетних для нього сферах буття і способах діяльності, які притаманні його індивідуальності. Спираючись на це, ми в роботі зі студентами нама-галися не просто навчити їх оцінювати знання, але відстежувати надалі результати своєї роботи, уз-годжуючи їх з цілями і завданнями всього процесу навчання; принцип врахування взаємозв’язку сис-теми агроекономічної підготовки фахівців і систе-ми їх професійної діяльності. Цей принцип забез-печує важливу роль практики у формуванні про-фесійно важливих якостей і, таким чином, вимагає особливої уваги при її організації; принцип ком-плексного впливу на мотиваційну, ціннісну, когні-тивну, діяльнісну сферу особистості майбутнього фахівця, що передбачає формування професійних цінностей та ідеалів особистості, усвідомлення 
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ОЛЬГА САБЛУК · Модель формування професійної компетентності  майбутніх агентів комерційної діяльності в агроекономічних коледжах майбутніми фахівцями соціальної значущості еко-номічної праці в аграрному секторі; виховання почуття любові до землі, поваги до сільськогоспо-дарської праці, розвиток і підтримка в свідомості особистості студента прагнення до активної твор-чої професійної діяльності. 
Організаційно-технологічний блок моделі включає етапи, зміст, форми, методи формування професійної компетентності майбутніх агентів комерційної діяльності в агроекономічних коле-джах. Реалізація мети та формування професійної компетентності майбутніх агентів комерційної діяльності в агроекономічних коледжах передба-чала поступове просування студентів від епізоди-чних проб і досягнень в діяльності з формування професійної компетентності до вироблення їх власної системи і включенню її в спосіб життя. Відповідно до цієї логіки, для формування профе-сійної компетентності студентів виділені три ета-пи: орієнтувальний (етап становлення мотиву, провідних цінностей, потреб у розвитку творчих сил), стимулюючий (етап отримання знань, осно-вних прийомів самовдосконалення, уявлень про свої можливості у професійній діяльності) і прак-тико-творчий (етап набуття досвіду самовдоско-налення, саморегуляції, досягнення мети саморо-звитку). На першому етапі (орієнтувальному), метою якого виступає формування привабливого образу комерсанта і комерційної діяльності, підвищення ставлення до комерційної діяльності (її привабли-вості або неприйнятності), рефлексія власних об-межень і можливостей як суб’єкта комерційної діяльності; усвідомлення власного способу життє-діяльності як умови досягнення життєвих цілей. Основними завданнями цього етапу є: забезпечен-ня інформованості про особливості комерційної діяльності та її вимоги до особистості комерсанта, пробудження (підкріплення) інтересу до комерції як можливості самостійно конструювати життєву і професійну траєкторію, умови своєї життєдіяльно-сті. Основними методами етапу виступають: робо-та в малих групах (групове моделювання); скла-дання автопортретів в символічній формі, загаль-ногрупова дискусія, різні форми самопрезентації, виконання індивідуальних завдань. Метою другого етапу (стимулюючого) є роз-виток критеріїв сформованості професійної ком-петентності майбутніх агентів комерційної діяль-ності в агроекономічних коледжах, необхідних для ефективного здійснення комерційної діяль-ності. Завдання цього етапу – розвиток професій-ної компетентності, гнучкості, оволодіння прак-тичними навичками саморегуляції в стресах. В 

якості основних методів використовуються: ро-льові та ділові ігри, в тому числі із застосуванням відеотренінгу, завдання на прийняття групових рішень, невербальні техніки, загальногрупова дискусія. На третьому етапі (практико-творчому) осно-вна мета полягала у формуванні нової самооцінки на основі досвіду, отриманого в процесі групової роботи, проектування комерційної діяльності як однієї з альтернатив професійного майбутнього. Завдання цього етапу полягали в переструктуру-ванні «Я-образу» комерсанта на основі нового досвіду, переоцінка своєї здатності до комерцій-ної діяльності, усвідомлення на основі досвіду, набутого на попередніх етапах, своїх ресурсів і напрямів саморозвитку, проектування можливих варіантів свого професійного майбутнього, проек-тування комерційної діяльності як одного з варіа-нтів цього майбутнього. Основні методи ‒ робота в малих групах, вправи на розвиток креативності, самопрезентація «Я ‒ комерсант», складання «портретів», написання та обговорення в групі індивідуальних есе, індивідуальні завдання (на оцінку власної життєвої перспективи на побудову життєвої траєкторії і цілепокладання), невербаль-ні техніки (символічне зображення минулого, сьо-годення і майбутнього), дискусія. Сукупність цілей, цінностей і принципів фор-мування професійної компетентності майбутніх агентів комерційної діяльності дозволяє точніше уявити основні напрями і зміст цього процесу, механізми реалізації висунутих завдань в реаль-ному педагогічному процесі агроекономічного коледжу. Зміст цього процесу розуміється як сис-тема знань, переконань, навичок, якостей і рис особистості, стійких звичок поведінки, якими по-винні оволодіти студенти відповідно до поставле-них цілей і завдань. Зміст орієнтований на соціа-льне замовлення, на те, яким бачить суспільство випускника агроекономічного коледжу, які цінно-сті, смисли, риси, особистісні якості він повинен втілювати в собі. В якості змісту навчання виступають на-вчальна інформація (матеріал) і комплекс зав-дань, які забезпечують в сукупності потенційні можливості засвоєння певної системи знань, ово-лодіння певною системою умінь і навичок, форму-вання певних світоглядних, громадянських і про-фесійно значущих особистих якостей. Зміст навчального матеріалу може бути за-своєний різними способами, за допомогою різних засобів навчання. Отже, проблема вибору шляхів, які допоможуть успішно і продуктивно навчати і вчитися, стоїть перед кожним викладачем і студе-нтом [1, 266]. 
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ОЛЬГА САБЛУК · Модель формування професійної компетентності  майбутніх агентів комерційної діяльності в агроекономічних коледжах До того ж зміст навчання має проектуватися як предмет діяльності студента, передбачаючи перехід від навчальної через квазіпрофесійну (моделювання професійної) до професійної діяль-ності [6, 138]. Застосування моделі виправдано при вивчен-ні професійних, спеціальних дисциплін і, звичай-но, в процесі виробничого навчання і виробничих практик. Ця парадигма в найбільшій мірі орієнто-вана на підготовку студентів коледжів. Визна-чальна роль відводиться оновленому змісту дис-циплін «Комерційна діяльність», «Підприємниць-ка діяльність», «Комерційне товарознавство», «Ринкові дослідження», «Комунікаційна діяль-ність» та спецсемінару «Професійна діяльність комерсанта». Особливості праці майбутнього комерсанта (самостійність, підвищена відповідальність, ризи-ковий характер, інноваційність тощо), динаміч-ність змін в характері і змісті його праці під впли-вом розвитку ринкових відносин, визначають нові вимоги до використання в процесі навчання нетрадиційних форм і методів організації освіт-нього процесу.  Проте, в ході дослідження ми прийшли до висновку, що навчання студентів комерційної діяльності є процесом багатогранним і неперед-бачуваним, який вимагає застосування інновацій-них форм та активних методів виходячи з особли-востей комерційної діяльності, яка передбачає: дії в умовах нетипових, екстремальних економічних ситуацій, освоєння великих обсягів соціальної, економічної і фінансової інформації, вміння ризи-кувати і прораховувати ступінь ризику, прийнят-тя рішень інноваційного характеру тощо. У процесі дослідження застосовано такі інно-ваційні форми: лекційно-практична, лекції-бесіди, лекції-конференції, ток-шоу, круглі столи, підго-товуа есе, індивідуальну та самостійну роботу, індивідуальне портфоліо, індивідуальні програ-ми, творчі роботи студентів з особистісного і про-фесійного самовдосконалення, Дні і тижні фахів-ця, професійні декади відділень, зустрічі з праців-никами-практиками і роботодавцями; професійні клуби, «Ярмарки знань», психологічні тренінги, перегляд відеофільму; активні методи: проектні 

завдання, метод мозкового штурму, заняття в іг-ровій формі, ситуаційне навчання, проблемний метод тощо. У зв’язку з тим, що комерційна діяльність складно детермінована, і особистісна готовність до неї є не єдиною її детермінантою, зміни, відпо-відні об’єктивним критерієм, можуть наступити не відразу після застосування нововведень, а в значно відстроченої перспективі. Тому безпосере-дньо після реалізації нововведень оцінка її ре-зультатів може бути здійснена тільки за позитив-ною динамікою вимірюваних особистісних змін-них, і, перш за все, за зростанням привабливості для особистості комерційної діяльності, усунення амбівалентності по відношенню до комерційної діяльності (суперечливого ставлення до неї, при якому одні сторони комерційної діяльності є при-вабливими, а інші ‒ неприйнятними для особисто-сті), а також за позитивною динамікою самооцінки особистості власної здатності до комерційної дія-льності. Ця оцінка здійснюється під час апробації моделі за результативно-оцінним блоком, який включає діагностичний інструментарій, критерії: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-компетент-нісний, особистісно- діяльнісний, їх показники та рівні (високий, середній та низький). Результатом моделі є підвищення рівня сфор-мованості професійної компетентності майбутніх агентів комерційної діяльності в агроекономічно-му коледжі. Отже, розроблена модель формування профе-сійної компетентності майбутніх агентів комер-ційної діяльності в агроекономічному коледжі охоплює такі блоки та їх складники: методологіч-но-цільовий (мета, завдання, підходи, принципи), змістово-технологічний (етапи, зміст, форми, ме-тоди), результативно-оцінний (методичний ін-струментарій, критерії, показники, рівні, резуль-тат). Основною ознакою моделі в контексті нашо-го дослідження є діалектична цілісність та взає-мозв’язок усіх її блоків та компонентів.  Перспективу подальших досліджень вбачає-мо у апробації та експериментальній перевірці моделі формування професійної компетентності майбутніх агентів комерційної діяльності в агрое-кономічному коледжі. 
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АНАТОЛІЙ СИТЧЕНКО Ідеї В. О. Сухомлинського у контексті продуктивного навчання літератури 
Ольга Саблук. Модель формирования профессиональной компетентности будущих агентов 

коммерческой деятельности в агроэкономических колледжах 
В статье обоснована модель и раскрыта ее структура. Установлено, что в методологически-

целевой блок входит: цель, задачи, методологические подходы и принципы, организационно-
технологический: этапы, обновленное содержание, активные методы, инновационные формы; резуль-
тативного-оценочный: диагностический инструментарий, критерии, показатели, уровни и результат. 
Каждый из компонентов модели призван решать определенную часть общей педагогической задачи – 
формирование профессиональной компетентности студентов. 

Доказано, что обоснованная модель отражает диалектическую целостность и взаимосвязь всех ее 
блоков и компонентов, содержание которых составляют процессы, направленные на последовательное 
осознание личностью собственного образа жизни и профессионализации как условия достижения жиз-
ненных целей, новых возможностей самовыражения в коммерческой деятельности, своих возможно-
стей и ограничений как субъекта коммерческой деятельности. 

Ключевые  слова :  модель, формирование, процесс, профессиональная компетентность, агенты 
коммерческой деятельности, колледж, агроэкономический колледж. 

 
Olga Sablyuk. Model of formation of professional competence of future agents of commercial activ-

ity in agroeconomic colleges 
The article substantiates the model and reveals its structure: methodological-target, organizational-

technological, productive-evaluative. It is established that the methodological-target block includes: purpose, 
task, methodological approaches and principles; organizational and technological: stages, updated content, ac-
tive methods, innovative forms; productive-evaluative: diagnostic tools, criteria, indicators, levels and result. Each 
of the components of the model is intended to solve a certain part of the general pedagogical task – the formation 
of professional competence of students. 

The main reason for modeling the process of forming the professional competence of future agents of com-
mercial activity in agroeconomic colleges is the society's demands for the quality of their professional training.It 
is proved that a substantiated model reflects the dialectical integrity and interconnection of all its units and com-
ponents, the content of which consist of processes aimed at the consistent awareness of the personality of their 
own way of life, new opportunities for self-expression in commercial activities, their capabilities and limitations as 
a subject of commercial activity. 

Key  words :  model, formation, process, professional competence, agents of commercial activity, college, 
agroeconomic college.    УДК 37.091.4 Сухомлинський: 37.016:821.161.2 
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ІДЕЇ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО У КОНТЕКСТІ  
ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ ЛІТЕРАТУРИ 

 
У статті узагальнено ідеї В. О. Сухомлинського щодо продуктивного навчання у шкільному курсі 

літератури, звертаючи увагу на питання керівництва педагогічним процесом, особливості розумового 
виховання читачів при вивченні літературного твору, викладено основні правила цієї роботи за систе-
мою великого педагога. Перспективність ідей Василя сухомлинського показана у зв’язку із сучасними 
концепціями вільного навчання і виховання (філософія педагогічної дії І. Зязюна), компетентнісним під-
ходом до навчання у дусі Нової української школи, його діяльнісним характером і технологічною спрямо-
ваністю. 

Ключові  слова :  продуктивне навчання, вільне навчання і виховання, кероване навчання, розумове 
виховання, компетентнісний підхід, технологізоване навчання. Актуальність ідей Василя Сухомлинського у навчанні літератури зумовлюється необхідністю підвищення продуктивності педагогічного проце-су, що дає змогу наблизити шкільну освіту до пот-

реб і запитів людини та суспільства. Тому знання, дотепно зауважив педагог, не повинні вкладатися в голову учнів, як начинка в пиріг, а мають здобу-ватися в процесі їхньої роботи над матеріалом. 
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АНАТОЛІЙ СИТЧЕНКО Ідеї В. О. Сухомлинського у контексті продуктивного навчання літератури Оскільки вчитель, як неодноразово підкреслював В. О. Сухомлинський, не лише навчає знати й ро-зуміти, а й жити,то сказане в повній мірі стосуєть-ся навчання літератури, предметом якої є відтво-рення життєвих реалій, оскільки узагальнення їх з погляду митця має особистісне значення для читача, тому потребує його зацікавленої пізна-вальної діяльності.  У «Розмові змолодим директором школи» Василь Сухомлинський зазначив, що всі найваж-ливіші вміння і навички, що їх має виробити в собі учень протягом шкільного навчання, головним чином формуються в шкільному курсі мови та літератури: уміння читати,писати й висловлюва-тися, знаходити потрібну книжку, а в ній – потріб-ний матеріал, аналізувати його, а ще − уміння слу-хати й стисло записувати розповідь, сприймати інструктаж учителя для роботи над текстом чи його частинами, розуміти й відчувати джерело, а також здатність самому написати твір тощо. Сформувавши ці вміння і навички, школярі зможуть вільно орієнтуватися не лише в потоках інформації, а й у життєвих ситуаціях, бо вчити-муться мислити й діяти. Створюються основи формування суб’єктної (за терміном І. Якимансь-кої) особистості,вільної у виборі змісту своєї дія-льності та засобів її проведення. В. Сухом-линський переконує: «Найважче, найтонше вихо-вання – це виховання в умовах наданої дитині цілковитої свободи: бігай, бався, ганяйся за мете-ликом і за сонячним зайчиком… весь секрет тако-го вільного в найкращому сенсі слова виховання полягає в тому, щоб, не змушуючи, не забороняю-чи, водночас домагатися того, щоб дитина робила те, чого вам треба» [7, 53]. До речі, навчання він цілком справедливо вважав складовою виховного процесу в його широкому розумінні, спеціально опікуючись проблемами розумового виховання школярів. Розвиваючи ідеї Василя Сухомлинського сто-совно основних результатів шкільного навчання і виховання, І. Зязюн обґрунтував відповідну філо-софію педагогічної дії і визначив систему ознак, «які відображають пріоритети цільового компо-ненту вільного навчання» іє виявом «власної во-лі». Зїх переліку варто виділити такі: 
– розуміння генезису основних предметних знань та усвідомлення логіки їх розгор-тання; 
– схильність до уяви і фантазії; 
– здатність до аналізу й орієнтування в си-туаціях як навчального, так і поза на-вчального характеру; 
– уміння ставити мету своєї діяльності та складати поетапну програму своєї майбут-ньої діяльності; 

– аналізувати й оцінювати успішність своєї діяльності тощо [3, 303–304]. Принагідно нагадаємо, що основне завдання сучасної загальноосвітньої школи, як визначено в оновлених навчальних програмах з української літератури, полягає в наданні учневі змоги осяг-нути внутрішню логіку предмета, що вивчається, у ретельному доборі навчального матеріалу за принципом життєвої доцільності й функціональ-ності, в активізації ролі самостійного навчання [9], що цілком узгоджується з основними ознака-ми вільного навчання, що є суттєвою частиною вільного виховання. Поняття вільного навчання і виховання, та-ким чином, поглиблюється за рахунок ідеї форму-вання аналітико-синтетичної свідомості та опера-ційної діяльності учнів, які набувають необхідних якостей знань і вмінь, ставлень і цінностей, що входить до поняття не лише особистісно орієнто-ваного, а й компетентнісного формування люди-ни і є провідною ідеєю Нової української школи. Звертаємо увагу й на те, що в теорії цього на-вчання, пропонованій І. Зязюном, ідеться про на-вчання молодших школярів, тоді як В. Сухомлин-ський говорив про випускника середньої школи. Ця розбіжність у вимогах до учнівських умінь з огляду на їх вікові особливості переконує в стрім-кій динаміці не лише розумового виховання шко-лярів та їх суб’єктного досвіду, а й у прогресуючо-му розвитку педагогічної думки в Україні. Важливою засадою компетентнісного навчан-ня служить висловлена Василем Сухомлинським ідея емоційної наснаги думки, яка споріднена з ідеєю першості серця у навчанні й вихованні (за П. Юркевичем). У цьому зв’язку він підкреслює: «Істина, в якій узагальнюються предмети і явища навколишнього світу, стає особистим переконан-ням дітей за умови, що її одухотворяють яскраві образи, які впливають на почуття [7, 53–54]. Мова йде не просто стосовно єдності думки і почуття – окреслюється першооснова пізнання дійсності, яке відбувається лише внаслідок здивування й за ним – допитливості та усвідомлення вражень від сприйнятого. Тому педагог приділяв виняткову увагу безпосередньому дотику дітей до мальов-ничих картин природи, зворушливої музики та малювання, читання і дитячої творчості. За цих умов у свідомості відбувається природний зв’язок образу з емоціями і думками, що виникають на його основі. Художня література, яка забезпечує дітям безпосередній дотик до картини, змальованої пи-сьменником, природним чином служить генера-тором емоцій та думок, які приводять проникли-вого читача до відповідного духовного стану і 
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АНАТОЛІЙ СИТЧЕНКО Ідеї В. О. Сухомлинського у контексті продуктивного навчання літератури збагачують його не лише чуттєвий, а й життєвий досвід, надаючи простір для уявлень і почуттів (ставлень),роздумів і переконань. Тому навчання літератури в школі не обмежується тільки знан-нями змісту прочитаних творів, які перевіряються елементарним переказом прочитаного, а виво-дить учнів на рівень особистісного сприйняття та зацікавленого обговорення і засвоєння духовних та художніх цінностей, носієм яких виступає вит-вір мистецтва слова.  Художню літературу Василь Олександрович завжди вважав яскравим підручником жит-тя,адже художні картини викликають у читачів емоційну реакцію, пробуджують естетичні та мо-ральні почуття, формують відповідні уявлення про життєві цінності й ставлення до дійсності. Важливою передумовою успіху він називав любов до слова, почуття краси слова. Оцінюючи мораль-ні якості літературних героїв, засвоюючи естетич-ні погляди на прочитаний твір, учні формують, за висловом В. О. Сухомлинського, «глибоке особис-те емоційне ставлення до естетичних цінностей, до явищ життя» (із книги «Павлиська середня школа»). Зважаємо на те, що у роботі над твором читач проходить благотворний шлях від емоцій-но-розумового сприймання художніх картин до засвоєння їх ідейної спрямованості та морально-естетичного потенціалу, що має для нього особис-тісно-формувальне значення.  Надаючи великого значення емоційно-естетичному елементу літературної освіти, Василь Сухомлинський робив наголос на розумовому ви-хованні школярів, розвитку в них аналітико-синтетичних умінь, маючи на увазі насамперед аналіз образу персонажа, особливо здатність «бачити» в тексті й пояснювати прийоми його тво-рення. У цьому процесі, за висловом педагога, від-бувається безпосереднє звернення до думок і по-чуттів дітей, внаслідок чого «учитель пробуджує в них прагнення замислитися над суспільними яви-щами» (із книги «Павлиська середня школа»). Значний інтерес для вчителя-словесника ста-новлять правила великого педагога стосовно ви-вчення літературного твору. У своїх працях, на-самперед «Серце віддаю дітям» та «Павлиська середня школа», він сформулював положення, що мають неперехідне значення для розуміння мети літературного освіти й розробки змісту, форм і методів її практичної реалізації. Стисло їх можна висловити у такий спосіб: 
– метою вивчення літератури «є становлен-ня внутрішнього людського світу – моралі, культури, краси»; 
– книжка має «увійти в духовне життя» уч-нів, стати «найважливішою інтелектуаль-ною й естетичною потребою», і добір кни-

жок для читання повинен бути відповід-ним, «правильним»;  
– «література стає підручником життя за-вдяки тому, що сприймання художнього образу пробуджує естетичні й моральні почуття в їх тісній єдності»; 
– «основа глибоких знань з літератури – глибоко особисте емоційне ставлення до естетичних цінностей, до явищ життя»; 
– засвоєння змісту художнього твору поля-гає в тому, що «речі й факти, явища й події стають для підлітка чимось своїм»; 
– нові знання і вміння мають засвоюватися учнем на основі раніше набутих; 
– в основі вивчення літератури – «уміння читати, розуміти й відчувати першодже-рело»; умовою успіху є «любов до слова, почуття краси слова»; 
– «спочатку твір – потім підручник». Завдан-ня мають бути складені таким чином, щоб виконати їх можна було тільки за твором, а не підручником; 
– головним у вивченні твору має бути «аналіз художнього образу» та розкриття «зображальних засобів письменника»; 
– ефективною формою вивчення твору є диспут, дискусія за його змістом, що завер-шуються узагальнюючою лекцією. Пізнавальна робота учнів над художнім обра-зом спрямовується на визначення у ньому ідейно-естетичного змісту (характеру героя та його худо-жньої функції у творі), а також розкриття форми (образотворчих засобів). Прагнучи пояснення об-разної картини, читач спершу помічає її зовнішню форму (стосовно персонажа – його зовнішні озна-ки, емоційний стан, роздуми, поведінку і взаєми-ни з людьми тощо), і вже на основі цих своїх вра-жень складає характеристику літературного ге-роя та його рольове навантаження в образній сис-темі тексту. Ідейно-естетична орієнтація учнів у цій системі дає змогу їм адекватно сприймати зовнішнє середовище, відповідно поводитися в соціумі, набувати соціальний досвід, формувати особистісне ставлення до життєвих явищ. Мова йде про те, що в літературному творі висвітлю-ється модель поведінки, про необхідність якої в процесі навчання і виховання говорять українські педагоги (О. Вишневський, І. Зязюн). Томуметою літературної освіти нині єзвернути увагу дітей на цей моральний приклад, чим «допомогти учневі в його самопізнанні, життєвому самовизначенні, самоздійсненні, формуванні предметної (літера-турної) і ключових компетентностей, здатності до читацького й особистісного саморозвитку» (із навчальної програми).  Особливої уваги заслуговує вчення В. Сухом-линського стосовно організації та проведення 
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АНАТОЛІЙ СИТЧЕНКО Ідеї В. О. Сухомлинського у контексті продуктивного навчання літератури керованого навчання, призначенням якого є розу-мове виховання учнів шляхом розвитку в них ос-новних прийомів розумової діяльності. Вчений стверджував: «Повноцінне навчання, тобто на-вчання, яке розвиває розумові сили й здібності, було б немислимим, якби не спеціальна спрямова-ність, скерованість навчання – розвивати розум, виховувати розумну людину…» [5, 97]. Цілеспря-мованість навчально-виховного процесу є важли-вою ознакою широко впроваджуваного нині тех-нологізованого навчання, що пов’язується з його впорядкованим характером і плановою організа-цією. В. Сухомлинський переконливо говорив про слушність планування навчальних ситуацій, підк-реслював користь проектованого навчання, яке дає змогу вчителю заздалегідь продумати свої дії, створивши модель ще не проведеного уроку й уникнувши завдяки цьому недоліків, що знижу-ють ефективність навчального заняття. Саме інтелектуальний рівень уроку літерату-ри забезпечує якісне перетворення емоцій у від-повідні почуття, сприяє глибшому пізнанню чита-чем не тільки виучуваного твору, а й самого себе. Взаємодія думки і почуття в читацькій діяльності вважається головною умовою осягнення худож-нього матеріалу, є важливою складовою внутріш-нього світу особистості та рушійноюсилою її духо-вності. Оскільки знання і вміння як фактор діяль-ності є важливими компонентами моделі культу-ри особистості, то літературні знання і вміння прямо пов’язані з емоційної сферою школярів, помітно впливають на мотиви й напругу їхньої читацької діяльності, мають безпосередній вихід на світоглядний простір особистості, визначають її ставлення до зображеного й світу, формують контекстні переконання, виводячи навчальний процес на компетентнісний рівень, актуальний для Нової української школи.  Проектоване навчання, що є основою техно-логізованого підходу до здобуття знань, служить тісному зв’язку всіх учасників педагогічного про-цесу, забезпечуючи їм зацікавлену взаємодію. 

Адже за цих умов не лише вчитель детально про-думує свої дії, а й школярі розраховують кожен навчальний крок, який наближає їх до очікувано-го результату, що є, за висловом І. Зязюна, новою філософією педагогічних дій загалом. Стисло ідеї розумового виховання школярів у керованому процесі навчання літератури, які ви-словлював Василь Сухомлинський, можна уза-гальнити в такий спосіб: 
– розумове виховання – одна з головних ланок навчально-виховного процесу; 
– людина не тільки пізнає світ, а своєю пра-цею змінює його й себе; 
– сприймання художнього твору глибоко індивідуальне, й саме тому важливо, щоб кожен учень проник у задум автора; 
– процес формування вмінь має бути керо-ваним, розподіленим у часі, спеціально організованим; 
– потрібна спеціальна робота, спрямована на те, щоб дитина вміла думати; 
– ефективним засобом інтелектуального виховання служать розумові задачі; 
– у вивченні конкретного матеріалу важли-вим інструментом мислення є різні наста-нови – те, що зберігається в пам’яті і слу-жить ключем до пояснення нових явищ [4; 6; 8]. Спираючись на перспективні ідеї розвитку й саморозвитку, висунуті Василем Сухомлинським, вітчизняні педагоги (М. Гриньова, С. Сисоєва, М. Солдатенко, В. Паламарчук, О. Пєхота, О. Виш-невський) наголошують на діяльнісному підході до розвивального навчання, визначають його ком-петентнісну складову та особистісну спрямова-ність, пропонують нові концепції проектованого навчання та обґрунтовують ефективні вербальні інформаційні технології. На жаль, методичний простір помітно відстає у засвоєння й використан-ня форм і засобів продуктивного навчання літера-тури, внаслідок чого немає належної взаємодії змі-стового і формального аспектів педагогічного про-цесу та, відповідно, співпраці вчителя й учнів. 
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Анатолій Ситченко. Идеи В. А. Сухомлинского в контексте продуктивного обучения литера-

туре 
Автор обобщает идеи В.А.Сухомлинского относительно продуктивного обучения в школьном курсе 

литературы, обращая внимание на вопросы управления педагогическим процессом, особенности умст-
венного воспитания читателей при изучении литературного произведения, излагает основные правила 
этой работы по системе великого педагога.  

Перспективность идей Василия Сухомлинского показана в связи с современными концепциями сво-
бодного обучения и воспитания (философия педагогического действия И. Зязюна), компетентностным 
подходом к обучению в духе Новой украинской школы, его деятельностным характером и технологиче-
ской направленностью. 
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Anatolii Sytchenko. The ideas of V. O. Sukhomlynskyi in the context of the productive teaching of 

literature 
The author generalizes the ideas of V. O. Sukhomlynskyi regarding productive teaching in the school litera-

ture course, paying attention to the questions of control of the pedagogical process, features of the mental educa-
tion of readers when studying a literary composition, and expounds the basic rules of this work in the system of a 
great teacher. 

The prospect of VasylSukhomlynskyi's ideas are shown in connection with modern concepts of free teaching 
and education (I. Ziaziun’s philosophy of pedagogical action), competence approach to learning in the spirit of the 
New Ukrainian school, its activity character and technological orientation. 
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Глобалізаційні процеси в політиці, економіці, торгівлі, культурі, освіті вплинули на підвищення вимог до професійних компетентностей праців-ників внаслідок зростання конкуренції між фахів-цями різних держав на міжнародному ринку пра-ці. Враховуючи означені тенденції на міжнародно-му ринку праці провідні країни світу одним із пер-спективних завдань подальшого розвитку держа-ви вбачають у реформувані освітньої системи, зокрема впровадження міжнародних стандартів щодо забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців, підвищення професійної компетентності педагогічних і науково-педагогічних працівників тощо. Значну увагу до результатів реформування освітньої системи та майбутніх реформ в освіті приділяє уряд Австралії свідчення цього є рішен-ня лідерів цієї країни заслуховувати досягнення вищої освіти в австралійських закладах вищої освіти на своїх засіданнях [1]. Тому доцільність вивчення досвіду Австралії щодо реформування системи освіти та запровадження професійних стандартів для асистентів (випускників) закладів вищої освіти може посприяти підвищенням якості добору, підготовки та професійного розвитку пе-дагогічних і науково-педагогічних працівників України.  Австралійські професійні стандарти для асис-тентів (випускників) закладів вищої освіти є пуб-лічною заявою для громадськості про підвищення якості навчання та ефективності викладання у закладах середньої та вищої освіти. Стандарти насамперед встановлюють певні рамки щодо рів-ня загальних і спеціальних компетентностей не-обхідних для здійснення практичної педагогічної діяльність і є потужним мотиваційним чинником 

для педагогічних і науково-педагогічних праців-ників щодо кар'єрного зростання [5]. Стандарти визначають професійні навчальні цілі, а подані дескриптори дають можливість асистентам (ви-пускникам) закладів вищої освіти оцінити свої досягнення, успіхи у навчанні та викладанні, а та-кож здійснити рефлексію щодо особистої самореа-лізації. Загалом Стандарти сприяють професіона-лізації викладання та підвищення статусу професії педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів середньої та вищої освіти Австралії.  Таким чином, дослідження цілей, принципів, структури, змісту, дескрипторів австралійських професійних стандартів для асистентів ( випуск-ників) закладів вищої освіти є актуальним питан-ням і для Україні.  
Метою статті є проаналізувати мету, струк-туру, зміст професійного стандарту для асистен-тів (випускників) закладів вищої освіти Австралії та можливість його використання при розроблен-ні вітчизняних професійних стандартів і профілів педагогічних і науково-педагогічних працівників. Якість професійної діяльності асистента (випускника) закладу вищої освіти вважається необхідною складовою освітньої реформи Австра-лії зорієнтованої на покращення досягнень студе-нтів і забезпечення його сучасними знаннями сві-тового рівня. Враховуючи, що педагогічні та нау-ково-педагогічні працівники мають потужний вплив на студентів, оскільки є для них джерелом натхнення, здійснюють постійний і послідовний виховний вплив, безпосередньо випливають на їх вибір щодо подальшої освіти, роботи, у зв’язку з цим вони несуть значну відповідальність за підго-товку молодих людей до успішної професійної 
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ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ АВСТРАЛІЇ 
 

У статті розкрито особливості професійних стандартів для асистентів (випускників) закладів 
вищої освіти Австралії. Встановлено, що у всіх семи професійних стандартах для асистетнів 
(випускників) закладів вищої освіти наголошується якими професійними знаннями, професійною прак-
тикою і професійною взаємодією вони повинні володіти. Проаналізовано дескриптори оцінювання про-
фесійних компетентностей асистентів (випускників) закладів вищої освіти Австралії.  
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клад вищої освіти, Австралія. 
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ЮРІЙ СКИБА Державні вимоги до професійних компетентностей асистентів (випускників) закладів  вищої освіти Австралії діяльності та продуктивного життя, що відпові-дає Мельбурнській декларації [2]. Тому розроб-лення професійних стандартів для асистентів (випускників) закладів вищої освіти Австралії орієнтоване на залучення найкращих молодих фахівців готових і здатних до здійснення ефекти-вної педагогічної діяльності та подальшого роз-витку своїх професійних компетентностей, водно-час забезпечити на офіційному рівні визнання досягнень і здобутків асистентів (випускників), сприяти вдосконаленню якості їх викладання і формувати позитивне ставлення до них громад-ськості.  В основу розроблення Австралійських профе-сійних стандартів для асистентів (випускників) закладів вищої освіти та їх дескрипторів покладе-но опис професійних компетентностей, що вико-ристовують акредитаційні та реєстраційні орга-ни, роботодавці та фахівці професійних асоціації [4, 5]. Австралійські професійні стандарти для асис-тентів (випускників) закладів вищої освіти скла-даються з семи стандартів (знати студентів і як вони навчаються; знати зміст і методику викла-дання; планувати та впроваджувати ефективне навчання та викладання; створювати та підтри-мувати сприятливі та безпечні навчальні середо-вища; оцінювати, надавати відгуки та звіти про навчання студентів; займатися професійним на-вчанням; професійно співпрацювати з колегами, батьками і громадою) в яких окреслено, якими компетентностями вони мають володіти. Сім ста-ндартів ідентифікують кваліфікаційні вимоги до асистента (випускника) у трьох сферах професій-ної діяльності (професійні знання, професійна практика та професійна взаємодія). Усі Стандарти взаємопов'язані, взаємозалежні та взаємодопов-нюють один одного [4, 6].  
Коротко проаналізуємо державні вимоги 

до асистентів (випускників) закладів вищої 
освіти Австралії. Асистенти (випускники) за-кладу вищої освіти мають володіти професійною кваліфікацією відповідно до вимог акредитова-них програм на національному рівні. Присуджен-ня цієї кваліфікації є підтвердженням того що вони повністю виконали освітню програму та до-сягли відповідних результатів навчання передба-чених випускними стандартами. Після успішного завершення навчання, асистенти (випускники) володіють необхідними знаннями та навичками планування та управління навчальними програ-мами студентів. Вони демонструють знання та розуміння наслідків навчання для розвитку фізи-чних, культурних, соціальних, мовних та інтелек-туальних якостей особистості; знають принципи 

навчання та стратегії необхідні для організації диференційованого навчання для задоволення потреб різних вікових груп та осіб з особливими потребами. Асистенти (випускники) демонструють розу-міння змісту навчальної дисциплін, навчального плану та стратегії навчання; розробляють плани-конспекти навчальних занять відповідно до ви-мог навчального плану і здатні підготувати звітні матеріали; здійснюють оцінювання студентів і демонструють здатність до інтерпретації отрима-них студентами оцінок як під час навчального процесу, так і під час педагогічної практики; вмі-ють своєчасно вибирати і застосовувати відповід-ні види зворотного зв'язку, щоб покращити успі-шність студентів.  Асистенти (випускники) демонструють знан-ня практичних стратегій для налагодження взає-мозв'язку зі студентами та готовність керувати їхньою поведінкою; знають, як здійснювати підт-римку добробуту та безпеки студентів, працюва-ти різних умовах навчального середовища. Вони розуміють важливість співпраці з колегами, зовні-шніми професіоналами і представниками грома-ди; розуміють стратегії ефективної та конфіден-ційної роботи з батьками і визнати їх роль в освіті студентів. Демонстрація професійних компетент-ностей, передбачених державними вимогами, від-бувається асистентами (випускниками) закладів вищої освіти у межах їх конкретного навчального контексту на етапі експертизи [4, 8–9].  Більш детально охарактеризуємо і з’ясуємо особливості кожного Стандарту. Наприклад, Стан-дарту 1 щодо компетентностей пов’язаних із знанням студентів та їх навчальних здібностей подано у табл. 1. Отже, як видно з табл. 1, у Стандарті 1 основ-ними дескрипторами оцінювання компетентнос-тей асистентів (випускників) закладу вищої осві-ти є володіння знаннями освітнього законодавст-ва, особливостей фізичного, соціального та інте-лектуального розвитку особистості, стратегій навчання. Вони повинні добре знати своїх студен-тів, у тому числі їх різноманітні мовні, культурні та релігійні традиції. Асистенти (випускники) закладу вищої освіти мають вміти структурувати навчальні заняття для задоволення фізичного, соціального та інтелектуального розвитку  своїх студентів; мають знати зміст своїх предме-тів, фундаментальні поняття, структуру викла-дання нової інформації, здійснювати досліджен-ня, що відповідають навчальним програмам; ма-ють розуміти ефективності відповідних стратегій та особливості їх впровадження у навчальні про-грами.  
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У Стандарті 2 значна увага приділена знанню змісту і методики викладання (див. табл.2)  

Як видно із табл. 2, асистенти (випускники) спираючись на дослідження щодо освітніх потреб студентів мають враховувати їх у своїх навчальних контекстах. Вони повинні знати особистий досвід студентів та як він може впливати на подальше 

їхнє навчання. Через педагогічну практику асисте-нти (випускники) повинні вміти розвивати у сту-дентів практичні спеціальні компетентності в ме-жах їх мають навчальної дисципліни; повинні ви-користовувати інформаційно-комунікаційні техно-логії для контекстуалізації та розширення можли-востей студентів для навчання як у просторовому, так і часовому контексті забезпечуючи при цьому індивідуальну траєкторію навчання кожному сту-денту. Вимоги до планування та впровадження ефек-тивного навчання та викладання представлено у Стандарті 3 (див. табл.3) 

Відповідно до матеріалів, поданих у табл. 3, дескрипторами у цьому стандарті для асистентів (випускників) закладів вищої освіти є володіння різними стратегіями ефективного викладання та використання їх під час навчального процесу, роз-роблення навчальних програм, посібників та пла-нів конспектів навчальних занять; здатність систе-матично оцінювати всі аспекти своєї викладацької практика, для врахування і задоволення навчаль-них потреб своїх студентів. Вони мають інтерпре-тувати та використовувати результати оцінюван-ня студентів власної професійної діяльності для підвищення ефективності і продуктивності викла-дання та покращення якості навчальних резуль-татів студентів. Вони повинні вміти ефективно працюють на всіх етапах навчання, включаючи планування навчання та оцінювання, розроблення 

ЮРІЙ СКИБА Державні вимоги до професійних компетентностей асистентів (випускників) закладів  вищої освіти Австралії 
Таблиця 1 – Австралійський професійний стан-

дарт для асистентів (випускників) закладів вищої 
освіти (Стандарт 1 – Знати студентів та їх навчальні здібності) [4] Компетентності Демонструвати знання і розуміння фізичого, соціаль-ного та інтелектуального розвитку особистості, хара-ктеристики студентів впливати на їх навчання Демонструвати знання і розуміння психолого-педагогічних досліджень з підвищення якості навча-льних результатів студентів та використовувати їх для навчання студентів Демонструвати знання стратегій навчання, які реагу-ють на сильні сторони навчання і потреби студентів з різноманітними мовними, культурними, релігійними та соціально-економічними особливостями Демонструвати широкі знання та розуміння впливу культури, культурної ідентичності та мовної сфери на освіту студентів аборигенів і мешканців островів Тор-ресової протоки Демонструвати знання і розуміння стратегій для ди-ференційованого навчання для задоволення навчаль-них потреби конкретного студента Демонструвати широкі знання та розуміння законо-давчих вимог і стратегій викладання які підтримують навчання студентів із особливими потребами 

Таблиця 2 – Австралійський професійний стан-
дарт для асистентів (випускників) закладів вищої 
освіти (Стандарт 2 – Знати зміст і методику викладан-ня) [4] Компетентності Демонструвати знання і розуміння структури, понять, термінів і змісту навчальної дисципліни і стратегій викладання Організовувати послідовне викладання та ефективне навчання змісту Використовувати навчальний план для оцінювання та надання пропозиції щодо послідовності засвоєння знань, володіти методикою розроблення планів на-вчальних занять Демонструвати широкі знання, розуміння і повагу до історії, культури, мови аборигенів і мешканців остро-вів Торресової протоки Знати і розуміти освітні і навчальні стратегії та їх за-стосування в навчальних закладах Реалізувати стратегії викладання із використанням ІКТ для розширення навчальних можливостей студе-нтів 

Таблиця 3 – Австралійський професійний стан-
дарт для асистентів (випускників) закладів вищої 
освіти (Стандарт 3 – Планування та впровадження ефективного навчання та викладання) [4] Компетентності Встановлювати навчальні цілі, які забезпечують до-сяжні завдання для студентів із різними особистісни-ми здібностями Планувати послідовність викладу змісту і засвоєння знань студентів на заняттях, добирати ефективні стратегії викладання Використовувати різні стратегій викладання Демонструвати знання різних технічних ресурсів, у тому числі ІКТ, що сприяють кращому засвоєнню ма-теріалу та підвищують мотивацію студентів до на-вчання Демонструвати різні словесні та невербальні комуні-каційні стратегії для залучення студентів до навчан-ня Демонструвати широкі знання стратегій, що можуть бути використані для оцінювання навчальних про-грам та результатів навчання студентів Описувати різні стратегії залучення батьків до участі в освітньому процесі 
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навчальних програм, викладання, оцінювання, надання зворотного зв'язку студентам щодо їх навчальних досягнень. Вимоги до асистентів (випускників) щодо особливостей створення та підтримки сприятли-вих та безпечних навчальних середовищ подано у Стандарті 4 (табл. 4). 

Отже, як свідчать відомомсті табл. 4, асистен-ти (випускники) закладів вищої освіти здатні описувати стратегії для підтримки студентського добробуту і безпеки в межах навчального закладу як під час навчального процесу, так і позанавчаль-ний час, підтримувати безпечні, інклюзивні та складні навчальні середовища.  Значна увага у Стандарті 5 приділяється питан-ням оцінювання навчальних досягнень студентів, налагодженні зворотного зв’язку із ними (табл. 5).  

Як зазначено у Стандарті 5 (табл.5), оціню-вання є однією із ключових позицій встановлення якості навчання студентів. Асистенти (випускники) закладів вищої освіти Австралії ма-ють демонструвати розуміння стратегій оціню-вання, включаючи різні підходи до оцінювання результатів навчання студентів. Вони повинні демонструвати розуміння модерації оцінювання результатів навчання і здатність до інтерпретації оцінки результатів навчання студента та зміни навчальної практики. Особлива увага у Стандарті 6 надається про-фесійному розвитку асистента (випускника) за-кладу вищої освіти (див табл.6). 

Отже, як вказано у Стандарті 6 (табл. 6), пот-реба у постійному професійному розвитку є не-від’ємною складовою вдосконалення професійних компетентностей асистентів (випускників) закла-дів вищої освіти Австралії. Вони повинні вміти шукати та застосовувати конструктивні пропози-ції керівників і колег для вдосконалення педагогі-чної практики та демонструвати розуміння пот-реби у постійному професійному розвитку для підвищення якості викладання.  У Стандарті 7 подано вимоги до компетент-ностей щодо професійної співпраці асистентів (випускників) закладів вищої освіти з колегами, батьками та громадою (див табл.7). Відповідно до Стандарту 7 (табл. 7), асистен-ти (випускники) закладів вищої освіти повинні керуватися у своїй професійній діяльності ключо-вими принципами етичної поведінки визначени-ми у кодексі для педагогічних та науково-педагогічних працівників; демонструвати повагу і професіоналізм у всіх взаємодіях зі студентами, колегами, батьки та громадськістю. Вони повинні 

ЮРІЙ СКИБА Державні вимоги до професійних компетентностей асистентів (випускників) закладів  вищої освіти Австралії 

Таблиця 4 – Австралійський професійний стан-
дарт для асистентів (випускників) закладів вищої 
освіти (Стандарт 4 – Створення та підтримка сприят-ливих та безпечних навчальних середовищ) [4] Компетентності Визначати стратегії підтримки участь студентів під час здійснення навчальної діяльності в аудиторії Демонструвати здатність до організації заняття та керівництва студентською групою в аудиторії Демонструвати знання практичних підходів до управління студентами із складною поведінкою Описувати стратегії та законодавчі вимоги для підт-римки студентського добробуту і безпеки в межах навчального закладу як під час навчального процесу, так і позанавчальний час Демонструвати розуміння стратегії підтримки безпе-чного, відповідального та етичного використання ІКТ у навчанні та викладанні 

Таблиця 5 – Австралійський професійний стан-
дарт для асистентів (випускників) закладів ви-
щої освіти (Стандарт 5 – Оцінювання, надання від-гуків та повідомлень про навчання студентів) [4] Компетентності Демонструвати розуміння стратегій оцінювання, включаючи неформальний, формальний, діагности-чний, формуючий і підсумкові підходи до оцінюван-ня результатів навчання студентів Демонструвати розуміння мети забезпечення своє-часності ознайомлення студентів про з їхніми ре-зультатими навчання Демонструвати розуміння модерації оцінювання ре-зультатів навчання і підтримки навчання студента Демонструвати здатність до інтерпретації оцінки результатів навчання студента та зміни навчальної практики Демонструвати розуміння різних стратегій звіту-вання студентами і мету дотримання точності та надійності щодо вагомих досягнень студента 

Таблиця 6 – Австралійський професійний стан-
дарт для асистентів (випускників) закладів ви-
щої освіти (Стандарт 6 – Займатися професійним навчанням) [4] Компетентності Демонструвати розуміння ролі австралійський про-фесіональних стандартів для педагогічних і науково-педагогічних працівників в ідентифікації навчаль-них потреб Розуміти релевантність і відповідні джерела профе-сійного навчання Шукати та застосовувати конструктивні пропозиції керівників і колег для вдосконалення педагогічної практики Демонструвати розуміння потреби у постійному професійному розвитку для підвищення якості ви-кладання та як наслідок покращення результатів навчання студентів 
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чутливо ставитися до потреб батьків, коректно і ефективно спілкуватися з ними про навчальні досягнення їхніх дітей. Значна увага у цьому Ста-ндарті приділяється здатності асистентів (випускників) працювати з одним або кількома колегами для досягнення спільної мети. 

Отже, розроблені Стандарти для асистентів (випускників) закладів вищої освіти є невід'ємною частиною забезпечення якісного навчання та ви-кладання в Австралійських закладах середньої та вищої освіти. У всіх стандартах наголошується, що асистенти (випускники) повинні демонструвати знання стратегій навчання і викладання, зокрема і особливостей інклюзивного навчання; розуміння стратегій підтримки сприятливого і безпечного середовища; історії, культури і мови; використову-вати ефективні словесні і невербальні комунікації; різні технічні ресурси, у тому числі інформаційно-комунікаційні технології; методики навчання і викладання зорієнтовані підвищення якості ре-зультатів навчання студентів. Підвищення якості підготовки майбутніх студентів і фахівців зорієн-товано на реалізацію цілей і зобов'язання, перед-бачених державною програмою розвитку Австра-лії. Крім того, розроблення і впровадження профе-сійних стандартів суттєво підвищило світові рей-тинги Австралії в галузі освіти. Запропоновані під-ходи до структури і змісту професійних стандартів педагогічних і науково-педагогічних працівників Австралії можна використати при розробленні професійних стандартів і професійних профілів науково-педагогічних працівників України. 

ЮРІЙ СКИБА Державні вимоги до професійних компетентностей асистентів (випускників) закладів  вищої освіти Австралії 
Таблиця 7 – Австралійський професійний стан-

дарти для асистентів (випускників) закладів ви-
щої освіти (Стандарт 7 – Професійно співпрацювати з колегами, батьками та громадою) [4] Компетентності Розуміти і застосовувати ключові принципи, подані у кодексі етики та поведінки для педагогічних та науково-педагогічних працівників Розуміти релевантність законодавчої, адміністрати-вної і організаційної політика і процесів необхідних педагогічним і науково-педагогічним працівникам закладів середньої та вищої освіти Розуміти стратегії ефективної, толерантної і конфі-денційної роботи з батьками студентів Розуміти роль зовнішніх фахівців і представників громади у розширенні педагогічними і науково-педагогічини працівниками професійних знань та практики 
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Юрий Скиба. Государственные требования к профессиональным компетентостям ассистен-

тов (выпускников) высших учебных заведений Австралии 
В статье раскрыта структура и содержание профессиональных стандартов для ассистентов 

(выпускников) высших учебных заведений Австралии. Выявлено, что профессиональные стандарты 
прежде всего устанавливают определенные рамки к уровню общих и специальных компетентностей 
необходимых для осуществления практической педагогической деятельности. Профессиональные стан-
дарты способствуют профессионализации преподавания и повышение статуса профессии педагогиче-
ских и научно-педагогических работников учреждений среднего и высшего образования Австралии. 

Установлено, что семь профессиональных стандартов (знать студентов и как они учатся; знать 
содержание и методику преподавания; планировать и внедрять эффективное обучение и преподавание; 
создавать и поддерживать благоприятные и безопасные учебные среды; оценивать, предоставлять 
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ЮРІЙ СКИБА Державні вимоги до професійних компетентностей асистентів (випускників) закладів  вищої освіти Австралії 
отзывы и отчеты об обучении студентов; заниматься профессиональным обучением, профессионально 
сотрудничать с коллегами, родителями и обществом) раскрывают компетентности какими должны 
обладать ассистенты (выпускники) учреждений высшего образования в трех сферах профессиональной 
деятельности (профессиональные знания, профессиональная практика и профессиональное взаимодей-
ствие). 

Проанализированы дескрипторы оценивания профессиональных компетентностей ассистентов 
(выпускников) учреждений высшего образования Австралии, а именно: способность демонстрировать 
знание стратегий обучения и преподавания, в том числе инклюзивного обучения; понимание стратегий 
поддержывания благоприятной и безопасной образовательной среды; использовать эффективные сло-
весные и невербальные коммуникации; различные технические ресурсы, в том числе информационно-
коммуникационные технологии, способствующие мотивированности студентов к обучению и повыше-
нию качеству их учебных достижений. Представленные дескрипторы позволяют ассистентам 
(выпускникам) высших учебных заведений оценить свои достижения, успехи в обучении и преподавании, 
а также осуществлять рефлексию по личной самореализации. 

Ключевые  слова :  профессиональный стандарт, профессиональные компетентности, асси-
стент, выпускник, учреждение высшего образования, Австралия. 

 
Yurii Skyba. Governmental requirements for professional competencies of Australian higher edu-

cational establishments graduates  
The article covers the structure and the content of professional standards for Australian higher educational 

establishments graduates. It was discovered that professional standards form certain level of general and specific 
competencies required for realization of practical pedagogical activity. Professional standards assist to elevate 
the teaching skills and help to raise the professional status of educators and academics of Australian second-level 
education and higher education.  

It was emphasized that seven professional standards (to know your students and the way they study; to know 
the content and the methodic of education; to plan and to implement effective teaching and studying; to create 
and support safe educational environments; to evaluate and comment students’ studying process; to pursue pro-
fessional education; to cooperate with colleagues and parents professionally) give the idea of what competencies 
should the graduates gain. These competencies should be practiced in three fields of professional activity: profes-
sional knowledge, professional practice and professional cooperation.  

It was analyzed the evaluational descriptors of the professional competencies of higher educational establish-
ments graduates. In particular, the ability to demonstrate properly the working knowledge of educational strate-
gies, such as inclusive environment; the understanding of the strategies that are aimed to maintain safe and pro-
pitious environment; to use effective verbal and nonverbal means of communication; to apply technical resources, 
including information and communication technologies that elevate students’ motivation and quality of their 
achievements. Provided descriptors give graduates the opportunity to evaluate their actual knowledge, achieve-
ments in studying and teaching, as well as give reasons to analyze personal fulfillment.  

Keywords :  professional standard, professional competencies, graduate, higher education establishment, 
Australia  
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ  
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ 

 
У статті проаналізовано доцільність впровадження сучасних інформаційних та комп’ютерних те-

хнологій, мультимедійних засобів та передових методик у процесі опанування іноземної мови в процесі 
аудиторної, дистанційної та самостійної роботи. Доведена необхідність використання інноваційних 
технологій у практиці навчання іноземних мов. Розглянуто перспективи використання можливостей 
мережі Інтернет, автоматичних систем перевірки та оцінювання знань, комп’ютерної техніки для 
більш ефективного та результативного вивчення мови. Ця стаття пропонує розглянути відомі сучасні 
тенденції у галузі ELT (English Language Teaching), що практично використовуються у всьому світі у 
порівнянні з тенденціями які переважали на протязі попередніх десятирічь. Інновації, про які говорять 
дослідники, торкнулися методик та матеріалів що використовуються у процесі навчання мови. 

Ключові слова: Метод, підхід, Інтернет, інформаційні технології, комп’ютер, мультимедійні засоби, 
викладання та вивчення англійської мови, навчальний процес. В умовах швидкого розвитку технологій та науки постає питання щодо інтенсифікації шляху розвитку особистості фахівців на всіх етапах фор-мування у всіх сферах суспільства. Також актуаль-на вона і для навчання іноземним мовам. У зв’яз-ку з цим відбувається переосмислення підходу щодо організації процесу навчання іноземним мовам, а саме виникає необхідність оновлення змісту та методів застосування інноваційних тех-нологій. Освіта повинна відповідати потребам та реаліям сучасного життя, тобто вдаватися не тіль-ки до напрацьованих досягнень у галузі викла-дання іноземних мов, а й впроваджувати сучасні технології, розробляючи актуальні методики та методи викладання. Методи вивчення та викла-дання іноземних мов повинні пристосовуватися до потреб та умов, що постійно змінюються у про-цесі глобалізації світу. Розвиток нових технологій відкриває великі горизонти перед учнями та дає величезні можливості для посиленої індивідуалі-зації навчання. Останнім часом помітно зросла кількість дос-ліджень, предметом яких стало використання інформаційно-комунікативних технологій у на-вчальному процесі. Цій темі в Україні присвячені дослідження таких науковців, як В. Биков, Я. Булахова, О. Бондаренко, В. Заболотний, Г. Коз-лакова, О. Міщенко, О. Пінчук та ін. Розробкою і впровадженням у навчальний процес нових інфо-рмаційних технологій активно займаються такі дослідники як, Г. Баранова, Н. Гез, В. Гузєєв, Е. Дмітреєва, О. Кузнєцова, О. Кулькіна, В. Кумарін, Б. Лапідус, С. Логачевська, М. Ляховицький,  

Ж-П. Мартан, Н. Мойсеюк С. Новіков, І. Підласий, Л. Подимова, Е. Полат Т. Полілов, О. Савченко, Г. Селевко, В. Сластьонін, О. Тарнопільський, Л. Цвєткова та багато ін. Навчання має включати в себе два основних компоненти: надання й отримання інформації. Використання новітніх методів в навчальних за-кладах має потенціал не тільки підвищити рівень освіти, але й підтримати людей, зміцнити управ-ління та пожвавити зусилля для досягнення люд-ського розвитку в країні.Наряду з освітніми мож-ливостями, що були доступні попереднім поколін-ням учнів,виникає тенденція до розвитку нових методик у викладанні іноземних мов, зокрема англійської, що суттєво змінює традиційні уяв-лення про освіту вцілому. Останні тенденції та методики відображають життєву роль освіти в цілому з її інтернаціоналізацією освітнього проце-су, вказують на пріоритетність якості над кількіс-тю, підвищують адаптацію до технологій, та необ-хідність професійного хисту. Ці теорії та методики постійно еволюціону-ють у галузі викладання англійської мови.  Головна мета статті полягає уаналізі доціль-ності використання сучасних технологій у процесі викладання іноземної мови  Як вже було зазначено раніше, суспільство розвивається швидкими темпами у всіх сферах життя, тому й освіта не повинна відставати, вра-ховуючи усі метаморфози та перетворення які відбуваються у ньому. З появою нових можливос-тей зазнають модернізації підходи та методи ви-кладання. Сьогодні відбувається реформування 
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навчального процесу в вузах України відповідно із загальноєвропейськими вимогами до якості освіти: інтеграційні процеси в сучасній вітчизня-ній освіті, інформатизація освітнього простору, можливість здобуття другої вищої освіти та на-вчання за магістерськими програмами за кордо-ном, налагодження українськими ВНЗ співпраці з європейськими навчальними закладами в сфері навчальної та наукової діяльності та студентські міжнародні обміни. Використання сучасних інноваційних техно-логій в процесі навчання англійської мови це не просто забаганка викладача, це вимога часу. Саме вони роблять процес вивчення актуальним и вод-ночас складним. Бо ставить задачу перед вчите-лем мати не тільки ґрунтовну фахову підготовку, але й володіти сучасною комунікативною методи-кою та вміти використовувати інформаційні тех-нології на всіх етапах навчального процесу. Саме ці навички є запорукою успішного вивчення іно-земної мови. Сучасні інформаційні технології мають бути ефективним інструментом, який полегшить за-своєння знань, зробить навчання інтерактивним, комунікативно спрямованим, цікавим, наочним, індивідуальним, але водночас такими ,що невід-волікають від процесу навчання. Зміни, що відбуваються сьогодні та охоплю-ють все сторони навчального процесу з метою його покращення та поліпшення зумовлені вико-ристанням кібернетичного простору, що водночас є абсолютно новим напрямом загальної дидакти-ки. Сучасні технології в освіті – це професійно-орієнтоване навчання іноземної мови, проектна робота в навчанні, застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій,робота з навча-льними комп’ютерними програмами зіноземних мов (система мультимедіа), дистанційні техноло-гіїв навчанні іноземних мов, створення презента-цій в програмі PowerPoint, використання інтернет-ресурсів, навчання іноземної мови в комп’ютерно-му середовищі (форуми, блоги, електронна по-шта), новітні тестові технології (створення банка діагностичних матеріалів з курсу навчального предмета «Іноземна мова» для проведення ком-п’ютерного тестування) [1]. Змістовна основа ма-сової комп'ютеризації освіти безумовно пов'язана з тим, що сучасний комп'ютер є ефективним засо-бом оптимізації умов розумової праці взагалі, в будь-якому його прояві [12]. Всесвітня мережа дає безперечні можливості, а саме заводити нові ко-рисні знайомства, організовувати та проводити спільні телекомунікаційні проекти, тематичні презентації, спілкуватися в текстових і голосових чатах, вирушати у віртуальні подорожі навколо 

світу. Нове покоління користувачів мережею Ін-тернет очікує, що пристрої, які вони використову-ють у повсякденному житті, без сумніву стануть корисними і в області вивчення мов. Різноманітні онлайн курси, програми та додатки роблять лю-дей, які вивчають мову, незалежними у просторі та часі та полегшують свідоме, автономне, конс-труктивне вивчення мови. Інтернет руйнує психо-логічний бар’єр. Невпевненість у своїх силах та знаннях чи відсутність контакту з вчителем оста-ються позаду при залученні комп’ютерних техно-логій у навчальний процес. Часовий фактор є ще одним аргументом на користь використання комп’ютерних технологій у навчанні граматики. По-перше, електронний формат передбачає відсутність чітких часових рамок виконання завдань (за потреби). По-друге, комп’ютерні програми дозволяють заощадити час на занятті під час пояснення нового матеріалу і використати його для вправ комунікативного спрямування, що сприятимуть кращому засвоєн-ню вивченого на практиці. При індивідуальному онлайн-вивченні анг-лійської викладач перетворюється в помічника, наставника, який направляє студента в процесі навчання. Налагоджується максимально комфор-тна та дружня атмосфера. Так ламаються бар’єри страху та невпевненості, це уможливлює вивчен-ня в дистанційному форматі та самостійно, надає можливість налаштуватися на максимально ефек-тивне сприйняття. Студент може підтримувати зв’язок з викладачем чи іншими співгрупниками в будь-який період доби і в будь-якому місті, де є Інтернет. Попри неможливість залучення студен-тів до справжнього двостороннього спілкування за допомогою комп’ютерних програм, їх викорис-тання забезпечує точне, зрозуміле пояснення гра-матичних явищ, яке, до того ж, студент може пе-реглядати за потреби будь-коли.  Слід зазначити, що мережа Інтернет – це не-вичерпний ресурс для викладачів при підготовці до заняття, введенні лексики до будь-якої теми, впровадження нових видів мовленнєвої діяльнос-ті та цікавих форм перевірки знань. Як інформа-ційна система, Інтернет пропонує своїмкористу-вачам різноманіття інформації і ресурсів. Базовий набір послуг може включати в себе відео-конференції, телеконференції,електронну пошту, можливість публікації власних наукових робіт на навчальних сайтах і отримання відгуків на них з різних країн світу, створення власної домашньої сторінки та розміщення її на Web-сервері, доступ-них інформаційних ресурсів [7]. Спілкування є основою Всесвітньої Мережі, саме воно забезпечує безпосередній зв’язок з  
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носіями мови у вигляд і листування з ровесника-ми з інших країн, створення і проведення спіль-них телекомунікаційних проектів, участь у текс-тових і голосових чатах, використання он-лайн словників та багато іншого. Величезна популяр-ність соціальних мереж, веб-сайтів створила нові можливості для оволодіння англійською мовою. Набуття комунікативної компетенції та мотивації завдячують технологічним досягненнями,що означає, що сьогодні, студенти можуть легко спіл-куватися з іншими студентами на практиці, яка сприяє опануванню мови. З появою сайтів соціа-льних мереж, стріма, блогів, підкастів і wikis все це можна вважати революційним досягненням [3]. Впровадження комп’ютерних технологій вчить студента працювати самостійно, вирішува-ти завдання та відповідати на виклики, що поста-нуть перед ними на робочому місці, стимулює йо-го до самоосвіти протягом усього життя.  У результаті науково-технічної революції ви-никла потреба в неперервній освіті: на зміну ста-рим поняттям та знанням приходять нові, людям доводиться постійно перенавчатися. Тому вміння вчитися стає однією з найголовніших навичок. І саме ця навичка набувається при вивченні іно-земної мови за допомогою комп’ютерних техно-логій [6].  Запровадження мультимедійних технологій створює умови для інтерактивного спілкування, що на сьогоднішній день є найважливішою скла-довою навчального процесу. Методичні переваги навчання іноземній мові за допомогою мультиме-дійних засобів свідчать, що цей метод має біль-ший ступінь інтерактивного навчання, дає мож-ливість обирати темп та рівень завдань, покращує швидкість засвоєння граматичних конструкцій та накопичення словникового запасу. Також до безу-мовно технічних переваг цього методу можна від-нести можливість використання інтерактивних відео- та аудіо роликів при навчанні усному мов-ленню. Демонстрація схем, фото та малюнків за тематикою мовного спілкування, реалізується принцип наочності. Використовуючи мультиме-дійні технології викладач може подати інформа-цію в абсолютно новій та ефективній формі, зро-бити її більш повною, цікавою та наближеною до тематики спілкування, що вивчається. Мультиме-дійні засоби дозволяють задіяти майже всі органи чуття студентів, поєднуючи друкований текст, графічне зображення, рухоме відео, статичні фо-тографії та аудіо запис, створюючи «віртуальну реальність» справжнього спілкування. Найважливішою перевагою введення комп’ю-терних технологій у навчальний процес є мотива-ційний чинник. Новий спосіб подачі матеріалу 

викликає зацікавлення студентів, адже це дозво-ляє вивчати мову не лише за допомогою виконан-ня традиційних тренувальних вправ, а й ігор та інших неординарних форм роботи, із залученням анімаційної графіки тощо. Це стимулює роботу зорової пам’яті та асоціативних механізмів і спри-яє кращому засвоєнню матеріалу. До того ж особ-ливістю використання електронних ресурсів є швидке отримання результату, миттєва реакція на помилку, система інтерактивної допомоги, під-казок. Усе це сприяє заохоченню студента до вдо-сконалення конкретної граматичної навички, оскільки немає необхідності гортати довідники та підручники у пошуках необхідного правила. Електронні ресурси також забезпечують ви-щий рівень індивідуалізації навчального процесу. Вони дозволяють розвивати необхідний для кож-ного студента, конкретний тип навичок, встанов-лювати індивідуальну швидкість виконання зав-дань опираючись на рівень підготовки, мету на-вчання, темперамент студента. Зазвичай у випадку комп’ютерної програми є можливість адаптації ма-теріалу до рівня підготовки студента, а також ви-бору способу його презентації з кількох можливих. Доведено, що застосування мультимедійних-матеріалів та комп’ютерних мереж скорочує час навчання майже втричі, а рівень запам’ятовуван-ня через одночасне використання зображень, зву-ку, тексту зростає на 30–40 відсотків [13, 137]. Специфіка застосування інтернет-ресурсів у процесі навчання іноземної мови полягає у двос-торонньому характері навчального процесу – як в аудиторії під керівництвом викладача, так і поза-аудиторній самостійній діяльності слухачів. Он-лайнові та офлайнові матеріали, які Інтернет представляє для користувача, дозволяють самос-тійно перевіряти правильність виконаних вправ, не покидаючи простору, застосовувати найрізно-манітніші банки даних, енциклопедичні та довід-кові видання, діставатися до носіїв мови, незважа-ючи на відстань і час. І. В. Ставицька пропонує різні способи засто-сування засобів мультимедіа в навчальному про-цесі, серед яких: використання електронних лек-торів, тренажерів, підручників, енциклопедій, ро-зробка ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор з використанням штучного інтелекту, моде-лювання процесів і явищ, забезпечення дистан-ційної форми навчання, побудова систем контро-лю й перевірки знань і умінь студентів (використання контролюючих програм – тестів), створення і підтримка сайтів навчальних закла-дів, створення презентацій навчального матеріа-лу, здійснення проективної і дослідницької діяль-ності студентів тощо [11]. А також, мультимедійні 
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ОЛЕНА СМІРНОВА  Доцільність використання сучасних інформаційних технологій у процесі навчання іноземній мові технології дозволяють розробити яскраві та більш цікаві вправи на говоріння. Для студентів, вивчення іноземної мови із застосуванням муль-тимедійних технологій, також має певні переваги. Так як ці технології нові, для студентів цікаво ма-ти справу з джерелами нових видів отримання інформації. А також важливо те, що засвоєння но-вої інформації з використанням мультимедійних технологій, проходить в ігровій формі. Застосу-вання мультимедійних технологій дозволяє сту-дентам самостійно готувати міні-проекти за тема-тикою спілкування та презентувати їх. При опану-ванні іноземною мовою, у студентів виникає ряд проблем, однією з яких являється низька мотива-ція до вивчення мови. У таких випадках саме інте-рактивні технології являються цінними для за-стосування, тому що вони створюють такі умови, коли студент відчуває свою успішність та інтелек-туальну спроможність. Ефективна співпраця та комунікація виступають базовими компонентами такого навчання, яке ставить перед собою мету спільного розв’язання проблем, набуття навичок монологічного мовлення, відповідальність, кри-тичного мислення та досягнення вагомих резуль-татів. На сучасному етапі в Україні поширюється використання автоматизованих навчальних кур-сів вивчення іноземних мов. Але варто використо-вувати їх лише як допоміжний засіб у викладанні іноземної мови. Особливо корисним є їх викорис-тання на етапі ознайомлення студентів з новим мовним матеріалом, новими зразками, а також на 

етапі тренування. Студенти мають можливість тренувати правопис, вивчати лексичний ма-теріал, удосконалювати розуміння аудіотексту, розвивати техніку читання, вивчати граматику, тренувати вимову [2]. Отже, на сучасному етапі розвитку науки в Україні можна напевно сказати, що часи, коли достатнім доказом опанування мо-ви було вміння перекладати з іноземної мови та навпаки адаптованих, не автентичних текстів вже пройшли. Зважаючи на проаналізовані нами особливос-ті використання електронних ресурсів у навчаль-ному процесі, можна зробити такі висновки: вико-ристання комп’ютера саме по собі не є методом, а швидше середовищем для втілення різних підхо-дів та педагогічних методик, а викладач повинен розробити такі види діяльності, у яких можна бу-ло б збалансовано використовувати комп’ютер та живе спілкування. Саме такий комбінований під-хід може забезпечити максимальну ефективність навчального процесу. В умовах реформування вищої школи мають змінюватися також і освітні технології викладання іноземних мов. Залучення сучасних технологій у процес вивчення іноземної мови значно розширює та урізноманітнює про-граму, надає доступ до різноманітних матеріалів, розширює мотивацію студентів до навчання, на-даючи їм можливість працювати над мовою у зручному для них темпі, сприяючи, таким чином, індивідуалізації навчання та ефективному оволо-дінню іноземною мовою. 
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Елена Смирнова. Целесообразность использования современных информационных техноло-

гий в процессе обучения иностранному языку  
В статье проанализирована целесообразность внедрения современных информационных и компью-

терных технологий, мультимедийных средств и передовых методик в процессе овладения иностран-
ным языком в процессе аудиторной, дистанционной и самостоятельной работы. Доказанная необходи-
мость использования инновационных технологий в практике учебы иностранных языков. Рассмотрены 
перспективы использования возможностей сети Интернет, автоматических систем проверки и оцени-
вания знаний, компьютерной техники для более эффективного и результативного изучения языка.  

Ключевые  слова :  Метод, подход, Интернет, информационные технологии, компьютер, мульти-
медийные устпойства, приподавние и изучение английского языка, учебный процесc. 

 
Olena Smirnova. Expediency of the modern information technologies use in the process of educat-

ing the foreign language teaching process 
Information and communications technologies have become the necessity and an integral part of today’s 

computer assisted language learning, which expects, on the one hand, the teachers’ training to use computer  
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ТЕТЯНА СНІЦА Особливості підготовки перекладачів у вищих військових навчальних закладах 
technologies, and on the other hand, the disposition of students to work independently. The article gives a pro-
found analysis on the expediency of the introduction of modern information and computer technology, multime-
dia and advanced techniques in the process of foreign language mastering in classrooms, in a distance and for 
individual purposes.All positive moments of introduction of the Internet during the learning of foreign language 
are analyzed. The author investigates the potential opportunities for the use of electronic e-mail, podcasts, educa-
tional and information sites of the Internet, online tests, and Internet projects in the educational process The re-
sults of the research showed that the Internet was the very rich source of potential educational resources and that 
the usage of information technologies allowed to do learning more effective and individualized. The use of innova-
tive technologies in the practice of teaching foreign languages has been substantiated. The prospects of involving 
the opportunities of the Internet, automatic inspection systems and assessment, computer technology for more 
effective and efficient learning have been examined thoroughly.  

Key  words :  Method, approach, Internet, information technologies, computer, multimedia means, teaching 
and mastering English language, educational process, 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ  
У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
Стаття присвячена особливостям навчання майбутніх перекладачів у вищих військових навчаль-

них закладах. Автор звертає увагу на важливість та актуальність підготовки перекладачів у сучасних 
умовах; розглядає та аналізує труднощі, які виникають у процесі вивчення іноземних мов та військових 
дисциплін майбутніми фахівцями з перекладу. Автор висловлює думку, що навчання перекладацької дія-
льності передбачає не лише вивчення іноземних мов; це ще й розвиток інтелектуальних здібностей 
майбутнього перекладача, формування високих моральних якостей, навичок міжособистісного спілку-
вання, розширення загальноосвітньої та спеціальної компетентності. 

Ключові  слова :  фахова підготовка, майбутні перекладачі, іноземна мова, вищі військові навчаль-
ні заклади, міжкультурна комунікація, перекладацька діяльність. Невпинний розвиток людської цивілізації неминуче призводить до інтеграційних процесів між державами світу. Країни та народи активно співпрацюють та взаємодіють в усіх сферах життя на різних стадіях – від особистісного спілкування до міжнародних переговорів на вищих рівнях.  Загальноприйнятий та багаторівневий сучасний процес взаємодії усіх світових систем вимагає  певного ефективного посередництва, що фактич-но може бути здійсненим лише завдяки кому-нікації, а у випадку комунікації різномовних пред-ставників – безпосередньо завдяки роботі перек-ладача. Вихідною причиною комунікації є потреби людини. Цілі комунікації обслуговують різні пот-реби: виживання, співробітництво, підтримка сто-сунків з іншими людьми, спонукання до певних дій, отримання та повідомлення інформації тощо. У той же час медіапростір веде до інтенсифікації контактів і, відповідно, до збільшення комунікації 

між представниками різних культур. Те, якими будуть меседжі однієї культури іншій багато в чому визначає те, якими будуть міжетнічні, між-культурні, міжнаціональні зв’язки. У процесі між-культурної взаємодії люди стикаються з пробле-мами, які викликані розбіжностями у сприйнятті навколишнього світу представників різних куль-тур, що тягне за собою непорозуміння і навіть конфліктні ситуації. Знання іноземних мов допо-магає суттєво зменшити можливі непорозуміння, налагодити ефективні зв’язки у політичній, еко-номічній, культурній та інших сферах діяльності людини. Не залишилося осторонь й військове співробітництво, яке передбачає спільні навчання, миротворчі та антитерористичні операції, допомо-гу мирному населенню у гарячих точках чи зонах виникнення збройних конфліктів та багато іншо-го. Оскільки співробітництво між державами не знає кордонів, то можливою є ситуація, коли та чи інша сторона не володіє мовою свого потенційно-
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го партнера. У таких випадках неможливо обійти-ся без послуг перекладача.  Проблема підготовки фахівців з перекладу завжди привертала увагу науковців. Так, І. Алексє-єва, Є. Бесєдіна, Д. Джайл, К. Клоді, Г. Мірам дослі-джували професійну підготовку перекладача; а Т. Пшонкіна, зокрема, роль перекладача у ситуаці-ях міжкультурної комунікації. Теоретичні аспекти перекладу вивчали А. Галас, В. Коптілов, Л. Нелю-бін, В. Нурієв, П. Ньюмарк, В. Овсянніков, Я. Рец-кер, О. Чередніченко. Підготовка перекладачів проходить у різних закладах вищої освіти Украї-ни. Окрім цивільних, фахівців з перекладу готу-ють також вищі військові навчальні заклади, зок-рема Національна академія Державної прикор-донної служби України імені Богдана Хмельниць-кого.  З огляду на вище зазначене, метою статті є висвітлення особливостей підготовки переклада-чів у вищих військових навчальних закладах та розгляд ефективних методів їхньої підготовки. Важливість професії офіцера-прикордонника, особливо у нинішній складний для нашої держави час, важко переоцінити. Із значним розширенням масштабів міжнародної взаємодії вагомого зна-чення набувають такі якості офіцера, як комуніка-бельність і толерантність, уміння знаходити спільну мову з партнерами по комунікації та запо-бігати виникненню конфліктів, повага до співроз-мовника та прагнення до співробітництва. Та со-ціально-політична ситуація, яка склалася на сьо-годні в Україні та в усьому світі вимагає певних змін у системі підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, зокрема тих, які навчаються за спеціальністю «Філологія». Стратегією розвитку Державної прикордонної служби України перед-бачено проведення спільних заходів, у тому числі в рамках ініціативи Європейського Союзу «Східне Партнерство» та активізація співпраці між навча-льними закладами та науково-дослідними уста-новами [2]. Виконання усіх намічених завдань вимагає від персоналу прикордонної служби, окрім фахової військової підготовки, знання іно-земних мов, уміння спілкуватися з колегами-іноземцями, позитивно вирішувати суперечливі ситуації, а також, у разі необхідності, надавати перекладацькі послуги. Національна академія Державної прикордонної служби України готує фахівців, які володіють іншомовною комунікатив-ною та перекладацькою компетенціями на рівні, достатньому для виконання завдань професійної діяльності: у спілкуванні з іноземними громадя-нами під час перевірки документів, під час перего-ворів та робочих зустрічей з представниками за-рубіжних прикордонних відомств, при здійсненні 

письмового перекладу доповідей, статей та інших матеріалів з питань захисту та управління кордо-нами [3]. Якісну підготовку фахівців з перекладу забез-печує цикл гуманітарних дисциплін – «Основна іноземна мова. Практичний курс», «Теорія і прак-тика письмового і усного перекладу», «Спецперек-лад», «Лінгвокраїнознавство», «Порівняльна лек-сикологія основної іноземної та української мов» та інші. На практичних заняттях робота організо-вується таким чином, щоб була можливість пра-цювати у парах та міні-групах, обговорювати про-блемні ситуації, здійснювати усний та письмовий переклад. Великі можливості для ефективного навчання майбутніх перекладачів дає викорис-тання таких технологій, як комп’ютери, мульти-медійні компакт-диски, інформаційні мережі. Комп’ютер з успіхом використовується при ви-вченні гуманітарних дисциплін, зокрема інозем-них мов. Обладнані комп’ютерні аудиторії дають змогу більш ефективно використовувати час на заняттях, урізноманітнювати завдання, полегшу-вати роботу викладача. Технології мультимедіа дають можливість, не покидаючи аудиторію, відт-ворювати реальні життєві ситуації, слухати носіїв мови, практикуватися у здійсненні послідовного перекладу з іноземної мови на рідну і навпаки. Окремо слід вказати на використання такої комп’ютерної технології, як Інтернет при навчан-ні майбутніх перекладачів. В освітньому процесі Інтернет можна розглядати як засіб створення інформації та джерело цієї інформації, а останнім часом і як нове комунікативне середовище. За допомогою Інтернету можна вирішити безліч ко-мунікативних завдань. Його використання підви-щує мотивацію суб’єктів навчання. З метою підго-товки майбутніх перекладачів ефективними є веб-сторінки за навчальним матеріалом, навчальні ігри, спеціалізовані веб-каталоги та бібліотеки навчальних матеріалів. Інтернет є інструментом взаємодії об’єктів і суб’єктів навчання. Діяльність перекладача передбачає не тільки лінгвістичну, а й соціокультурну складову. Перек-ладач повинен не просто добре володіти інозем-ними мовами, а й орієнтуватися в культурних осо-бливостях інших країн та народів для того, щоб точно передавати сенс висловлювання представ-нику іншої культури. Для підвищення пізнаваль-ного інтересу майбутніх перекладачів на заняттях із навчальної дисципліни «Лінгвокультурознавст-во» пропонується ознайомлення з культурою та історією тих країн, мова яких вивчається – Об’єд-нане Королівство Великої Британії, Сполучені Штати Америки, Австрія, Польща, Франція,  Німеччина. Багато інформаційного матеріалу  
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майбутні фахівці можуть готувати самостійно. Для виконання таких завдань доречним буде ви-користання методу проектів. Уся ця сума знань є основою для правильного розуміння цілісної кар-тини світу, усвідомлення місця і ролі кожної лю-дини в ньому, для формування неупередженого, толерантного ставлення до представників інших культур. Підготовка майбутніх перекладачів у вищих військових навчальних закладах суттєво відрізня-ється від підготовки перекладачів у цивільних ЗВО. Під час навчання майбутні перекладачі, окрім іноземних мов, вивчають повний цикл вій-ськових дисциплін. «Вони уміють водити БТР, стріляти з усіх видів озброєння, забезпечувати корегування артилерійського вогню, знають ос-нови розвідки, маскування, протиповітряної обо-рони, радіоелектронної боротьби тощо» [4], адже для того, щоб грамотно і правильно здійснювати двомовну комунікацію, перекладач повинен оріє-нтуватися у предметі, знати і розуміти його сут-ність. Тому офіцер-перекладач – це людина, яка здійснює переклад усно і письмово в обидві сто-рони, досить швидко, з великим знанням мульти-предметності. Військовий перекладач повинен володіти глибокими знаннями рідної та іноземної мов у тому числі й у галузі військової терміноло-гії, бездоганно володіти навичками усіх видів ус-ного та письмового перекладу з метою вільного переключення з однієї мови на іншу [1, 230–231]. Можна вивчити певний набір слів, термінів, але без знання сутності предмету буде досить склад-но, або й неможливо, передати думку чи інформа-цію одного співрозмовника іншому і навпаки. Тут важливе значення має використання міждисцип-лінарних зв’язків. Тематика занять з іноземної мови повинна узгоджуватися з тематикою війсь-кових дисциплін. Спочатку необхідно оволодіти матеріалом рідною мовою, усвідомити сутність предмету – тоді можна вчитися передавати необ-

хідну інформацію іноземною мовою. З цією метою корисно проводити певні заняття з військових дисциплін, або фрагменти занять, іноземною мо-вою. Наприклад, заняття про порядок та особли-вості здійснення перевірки документів у міжнаро-дних пунктах пропуску. На таких заняттях, зви-чайно, присутні викладачі обох предметів. Перекладачі допомагають у вирішенні не ли-ше мовних проблем, а й у випадках культурних непорозумінь. Така дисципліна, як «Міжкультур-на комунікація та комунікативні стратегії» допо-магає освоїти ази вербального та невербального спілкування, розуміти та правильно використову-вати мову тіла, міміки, жестів. Мова жестів – це лаконічний та ефективний засіб спілкування, який різні народи, нації та національності, пред-ставники різних релігій використовують по-різному. Перекладач повинен розумітися на поді-бних способах спілкування, щоб не потрапити у неприємну чи конфліктну ситуацію. Знання з іноземної мови створюють умови для міжособистісної взаємодії людей, які навча-ються у спілкуванні. Майбутні перекладачі воло-діють умінням правильно організувати своє спіл-кування, умінням слухати – що є однією з голов-них якостей перекладача і від чого залежить ефе-ктивність спілкування. З цією метою у спеціально організованих вправах тренуються швидкість мовлення, інтонація, тембр голосу, жести, міміка, звертається увага на розташування учасників спі-лкування у міжособистісному просторі. Майбутній фахівець з перекладу – це толера-нтна особистість, яка знає і поважає мови, тра-диції та культуру інших народів, готова буди по-середником задля активного та повноцінного співробітництва у сучасному полікультурному світі. Таким чином, підготовка перекладача пос-тає основою конструювання багатокультурного світу та однією з найважливіших областей дослі-дження. 
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Посилення глобалізаційних процесів в сучас-ному світі поширюється на всі сфери людської дія-льності – політика, економіка, освіта та ін., що сприяє активізації всіх форм міжнародної взаємо-дії, а також посиленню міграційних потоків. За на-
прямком міграційних потоків їх поділяють на зов-нішні (міждержавні) і внутрішні (у межах терито-рії однієї країни).  Міграція населення пов’язана з економічною, соціальною, політичною, релігійною, екологічною 

ВОЛОДИМИР СТАРОСТА Деякі аспекти освітньої міграції в Україні 
Татьяна Сница. Особенности подготовки переводчиков в высших военных учебных заведе-

ниях 
Статья посвящена особенностям обучения будущих переводчиков в высших военных учебных заведе-

ниях. Автор обращает внимание на важность и актуальность подготовки переводчиков в современных 
условиях; рассматривает и анализирует трудности, которые возникают в процессе изучения ино-
странных языков и военных дисциплин будущими специалистами по переводу. Автор высказывает 
мысль, что обучение переводческой деятельности предполагает не только изучение иностранных язы-
ков; это еще и развитие интеллектуальных способностей будущего переводчика, формирование высо-
ких моральных качеств, навыков межличностного общения, расширение общеобразовательной и спе-
циальной компетентности. 

Ключевые  слова :  специальная подготовка, будущие переводчики, иностранный язык, высшие во-
енные учебные заведения, межкультурная коммуникация, переводческая деятельность. 

 
Tatiana Snitsa. Peculiarities of training of interpreters in higher educational institutions 
The article is devoted to the peculiarities of the training of future translators/interpreters in higher military 

educational institutions. The author of the article draws attention to the importance and relevance of the training 
of translators/interpreters in modern conditions; examines and analyzes the difficulties that arise in the process 
of studying foreign languages and military disciplines by future translators/interpreters. The author of the article 
is convinced of the need to use the capabilities of interdisciplinary connections in the process of preparing transla-
tors/interpreters.It is about combining the teaching strategy of military subjects and foreign languages. Conduct-
ing some of the military disciplines’ lessons or a part of the lesson in a foreign language will contribute to the ef-
fective preparation of future specialists in military translation. The author expresses the opinion that teaching of 
translation activities involves not only the study of foreign languages. It also includes the development of the intel-
lectual abilities of the future translators/interpreters, the formation of high moral qualities, skills of interpersonal 
communication, the expansion of general educational and special competence.  

Future translator’s/interpreter’s job involves working in international projects, performing their tasks 
quickly and effectively; possessing a culture of communication, knowing and using in practice the features of ver-
bal and nonverbal communication of representatives of other cultures and confessions. Future translators/
interpreters should know their native language and foreign ones perfectly well, and they also should constantly 
work at self-development and self-improvement. 

Keywords :  special training, future interpreters, foreign language, higher educational military institutions, 
intercultural communication, translation activity. 
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У статті на основі аналізу поглядів дослідників та статистичних відомостей узагальнено основні 

причини освітньої міграції українських студентів за кордон: пониження рівня життя та війна в Україні; 
возз’єднання з сім’єю, яка проживає за кордоном; посилення недовіри до українських вищих навчальних 
закладів; прагнення отримати якісну освіту та диплом світового рівня; фінансова доступність закор-
донної освіти; можливість працевлаштування по всьому світу тощо. Освітню міграцію студентів мож-
на розглядати як реакцію-відповідь молодих людей на існуючі умови життєдіяльності в країні і як засіб 
самореалізації особистості. Вказано на позитивні та негативні наслідки освітньої міграції в Україні. 

Ключові  слова :  міжнародна міграція, освітня міграція, українські студенти, рівень життя. 



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

та іншими сторонами життя суспільства і є одним з найбільш адекватних індикаторів його розвит-ку. Значна кількість мігрантів, які мають спільні території прибуття та вибуття протягом певного періоду формуються в міграційні потоки, кіль-кість та якість яких в свою чергу визначають міг-раційний процес. Освітня мобільність, як переду-мова освітній міграції, заснована, в першу чергу, на прагненні індивіду щодо отримання певної освіти, яка може бути класифікована з точки зору бажаного рівня кваліфікації, професійного напря-му, шляхів отримання освіти та бажаного резуль-тату (В. Філатов, Я. Ромашова, 2014) [10].  Аналіз останніх досліджень вчених з пробле-ми міжнародної освітньої міграції описує Л. Жураковська (2014) [2] і зазначає, що є значна кількість праць західних дослідників, зокрема, Ф. Альтбаха (P Altbach), Д. Массейя (D. Massey), Р. Епплярда (R. Appleyard), А. Фіндлі (A. Findlay), Б. Ліндсея Лоувелла (B. Lindsay Lowell), К. Оздена (C. Ozden), О. Старка (O. Stark), К. Тремблей (K. Tremblay) та інших; значний внесок у розвиток даного напряму наукових досліджень належить російським науковцям – А. Арефьеву, Г. Глущенко, Ж. Зайончковській, Л. Леденьовій, І. Маласі, О. Письменній, О. Тюрюкановій, І. Цапенко та ін. В Україні дослідженню проблем освітньої міграції та окремих її аспектів присвячено праці Т. Драгу-нової, О. Жилінської, М. Згуровського, В. Куценко, О. Малиновської, Л. Семів, О. Хомри, О. Яндульсь-кого та інших.  Додамо також значну роботу щодо аналізу стану та причин освітньої міграції у європейсько-му освітньому просторі, яку проводить громадсь-ка організація «Центр дослідження суспільства/CEDOS» cedos.org.ua, а результати висвітлюють автори численних публікацій (О. Слободян, Є. Стадний та інші). За своєю сутністю, як зазначають В. Філатов і Я. Ромашова, освітня міграція передбачає тимча-сове перебування на території розташування за-кладу освіти з подальшим поверненням мігранта до колишнього місця проживання. Метою освіт-ньої міграції є отримання освіти шляхом перемі-щення школярів, студентів, докторантів та інших (В. Філатов, Я. Ромашова, 2014) [10]. Згідно, Л. Жураковської (2014) [2], міжнародна освітня міграція є переміщенням людей між країнами з метою здобуття освіти різного рівня незалежно від терміну перебування за межами країни похо-дження. Значення міжнародної освітньої міграції як важливої, інтелектуальної за змістом форми міграційних переміщень населення закономірно зростає. Для більшості економічно розвинених країн вона стає одним із засобів формування люд-ського капіталу, необхідного для розвитку націо-

нальних економік, водночас – є потужним геопо-літичним ресурсом, що використовується для роз-повсюдження і просування культури, ціннісних установок і технологій країн навчання іноземців. Актуальність дослідження освітньої міграції зумовлена її значною динамікою в часі, що приво-дить до впливу на соціально-економічні процеси в Україні.  
Мета статті полягає у дослідженні деяких аспектів (причини, позитивні та негативні наслід-ки) освітньої міграції українських студентів на основі узагальнення праць дослідників та статис-тичних відомостей. Необхідними умовами освітньої міграції є: спроможність до освітньої діяльності, бажання та можливість її здійснювати; наявність відповідних навчальних закладів в країні (регіоні); перевага впливу чинників освітньої міграції над бажанням залишитися в країні (регіоні) проживання (В. Філатов, Я. Ромашова, 2014) [10]. Розглянемо основні причини зовнішньої 

освітньої міграції українських студентів з кіль-кох аспектів.  Потужним регулятором процесів освітньої міграції як у глобальному, так і національному масштабах є інституційне середовище цих проце-сів. Інституційне середовище як технологічна ос-нова управління процесами освітньої міграції є сукупністю цінностей, норм, правил, організацій, а також інших інститутів, які регламентують, сприяють або обмежують функціонування і роз-виток цих процесів. Систематизацію основних складових інституційного середовища управління процесами освітньої міграції в Україні та країнах Європейської співдружності здійснено О. Гринь-кевич (2013) [1]. На нашу думку, в нормативно-правовому 
аспекті формуванню освітньої мобільності в Україні в ХХІ столітті, як передумови зовнішньої освітньої міграції та подальшому посиленню міг-раційних освітніх потоків сприяли такі основні кроки:  1. Приєднання України в 2005 році до Бо-
лонського процесу (Болонської декларації), що уможливило реалізацію його основних позицій:  

– введення двох циклів навчання: перший цикл – для одержання ступеня бакалавра (3-4 роки); другий – для одержання ступе-ня магістра (1–2 роки навчання після ба-калаврату), або для одержання ступеня доктора (3–4 роки); 
– введення кредитної системи (запро-вадження ЕСТS) – Європейської системи трансферу залікових одиниць трудоміст-кості (кредитів) – як засіб студентської мобільності;  
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– контроль якості освіти;  
– розширення мобільності;  
– забезпечення працевлаштування випуск-ників; 
– забезпечення привабливості європейської системи освіти. На основі виконання даних пунктів успішно проходив розвиток мобільності студентів та ви-кладацького складу, а також внесено зміни до деяких національних законодавчих актів та за-проваджено нові.  2. Запровадження Національної рамки ква-

ліфікацій, яка є системним і структурованим за компетентностями описом кваліфікаційних рів-нів. Згідно цього нормативно-правового докумен-ту, прийнятого в Україні в 2011 р. Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF) Національна ра-мка кваліфікацій запроваджена з метою: введен-ня європейських стандартів та принципів забез-печення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців; забезпечення гармонізації норм законодавства у сфері освіти та соціально-трудових відносин; сприяння націо-нальному і міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих в Україні; налагодження ефективної вза-ємодії сфери освітніх послуг та ринку праці. 3. Прийняття Закону України «Про вищу 
освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII, який всту-пив в силу з 6 вересня 2014 року. Наприклад, у статті 5 «Рівні та ступені вищої освіти» встановле-но відповідність рівнів вищої освіти кваліфікацій-ним рівням Національної рамки кваліфікацій.  4. Запровадження безвізового режиму для громадян між Україною та Європейським Союзом, який набув чинності 11 червня 2017. Важливе значення також мають угоди (дво- і багатосторонні) про співробітництво між україн-ськими і закордонними університетами. Таким чином, світова та європейська практи-ка освітньої міграції свідчить, що її основною фор-мою є академічна мобільність студентів, а зазна-чені та інші кроки й чинники суттєво посилюють як трудову міграцію, так і міграцію українських студентів та викладачів в інші країни світу.  Розглянемо інший аспект, оскільки визнача-льний вплив на міграційні потоки має рівень 
життя в країні, який охоплює широкий спектр показників щодо стану та умов життєдіяльності людини у суспільстві. У теперішній час в Україні, на нашу думку, рівень життя є достатньо низь-ким, що засвідчують прямо чи опосередковано різноманітні статистичні показники, деякі з яких наведено на рис. 1: чисельність постійного насе-
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Рисунок 1 – Деякі показники Державної служби  статистики України (1–4) та Світового банку (5) 
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лення, тис. осіб (1); сумарний коефіцієнт наро-джуваності (2); середня очікувана тривалість життя при народженні (3); індекс інфляції,% (4); номінальний внутрішній валовий продукт (ВВП) в доларах США, на одного жителя (5) та інші. Наприклад, рівень ВВП в Україні має дуже низькі показники порівняно з іншими країнами світу, а індекс інфляції навпаки; чисельність насе-лення зменшується. В пошуку кращого життя від-бувається стрімке посилення міграційних потоків з України різних вікових груп. На зменшення кількості студентів в Україні впливає як наявна міграція, так і зменшення на-роджуваності (рис. 1/2), що зумовлює зменшення кількості випускників українських шкіл та студе-нтів ВНЗ (рис. 2).  

Дані для 2014– 2017 рр. наведено без ураху-вання тимчасово окупованої території Автоном-ної Республіки Крим і м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.  Джерело: (1–4) [4]; (5) http://www.worldbank. org; https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/; обробка автора. Розглянемо аспект міграції щодо якості ви-
щої освіти в Україні. В останні роки зроблено багато кроків для реформування цієї ланки осві-ти, проте незначна кількість університетів нада-ють освітні послуги на світовому рівні. У число 1000 кращих університетів світу 2018 року, за версією QS World University Rankings, потрапили тільки шість українських університетів (джерело: https://www.topuniversities.com/university-ranki ngs/ world-university-rankings/2018): Харківський національний університет ім. Василя Каразіна (401–410-е місце); Київський національний уні-

верситет ім. Тараса Шевченка (411–420 місце), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (501–550); Національний технічний університет «Харківський політехнічний інсти-тут» (701–750 місце); Донецький національний університет ім. Василя Стуса (801–1000 місце); Сумський державний університет (801–1000 міс-це). Якщо розглянемо дані рейтингу найкращих університетів світу RankPro за 2013/2014–2017/2018, то знаходимо ряд вишів деяких пост-радянських держав (табл. 1) [11]. Проте виникає питання у академічної спільноти причину відсут-ності у таких рейтингах провідних українських університетів. 

Таким чином, на міграцію впливає зростання недовіри до українських ВНЗ. Не останню роль,  як зазначає Є. Стадний (2015) [7], грають різні посередницькі рекрутингові фірми, які активно просувають навчання за кордоном. Частіше рек-лама потрібна саме тим вишам, які не мають ре-номе якісних університетів. З іншого боку, україн-ська молодь не зустріне там хабарництва, а це дуже часто спонукає виїхати за кордон. О. Слободян та Є. Стадний (2016) наводять дані освітньої міграції українців (табл. 2), а також виділяють три основні потенційні мотиви  
міграції, відповідні траєкторії майбутнього руху студентів, які найбільше з ними асоціюються,  та окреслюють заходи політики спрямовані на 

ВОЛОДИМИР СТАРОСТА Деякі аспекти освітньої міграції в Україні 

Таблиця 1 – Кількість університетів деяких пос-
традянських держав у світовому рейтингу Rank-
Pro найкращих університетів світу Країна 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 Білорусь 6 5 4 5 4 Естонія 4 2 3 4 3 Латвія 5 2 3 3 3 Литва 3 3 3 4 3 Росія 23 26 20 44 34 
Джерело [11]: Worldwide Professional University Rankings RankPro 2013/2014 http://www.cicerobook.com/userfiles/files/A_RankPro_GWC_Country2014.pdf Worldwide Professional University Rankings RankPro 2014-/2015 http://www.cicerobook.com/userfiles/files/A_Rank Pro_ GWC_2015_Country.pdf RankPro 2015/2016 World league: Leading universities TOP 500 http://www.cicerobook.com/userfiles/files/A_Rank Pr o_GWC_Country_2016.pdf RankPro 2016/2017 TOP World leading universities http://www.cicerobook.com/userfiles/files/2016-17_RankPro%20by%20country.pdf RankPro 2017/2018 TOP World leading universities http://www.cicerobook.com/userfiles/files/Academic%20rank%2017-18.pdf 

Рисунок 2 – Кількість випускників шкіл та студентів ВНЗ:  1 – випускники шкіл, тис. осіб; 2 – кількість осіб, при-йнятих на навчання до ВНЗ III- IV рівнів акредитації, тис. осіб; 3 – кількість студентів ВНЗ III-IV рівнів акре-дитації, тис. осіб 
Джерело: [4]; обробка автора. 
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збільшення позитивного впливу міграції в кожно-му випадку (О. Слободян, Є. Стадний; 2016) [6]: 1. Студенти, які їдуть навчатись за кордон для того, щоб здобути там навички та знання, до-ступ до яких обмежений в Україні, зазвичай пове-ртаються в Україну. У цьому випадку заходи дер-жавної політики повинні бути спрямовані на мак-симально ефективне використання здобутого людського капіталу та інтеграцію зворотних осві-тніх мігрантів на ринку праці. 2. Студенти, які їдуть навчатись за кордон для того, щоб залишитись там на постійне прожи-вання повертаються в Україну тільки тоді, коли досвід міграції був неуспішним, наприклад, через 

занадто оптимістичну оцінку вигод чи психологіч-них витрат, пов’язаних з міграцією. У цьому випад-ку заходи державної політики повинні бути спря-мовані на сприяння створенню якісних робочих місць в Україні, інформуванню студентів щодо осо-бливостей працевлаштування в приймаючих краї-нах, на співпрацю з основними приймаючими краї-ни для забезпечення захисту прав українських студентів і на побудову ефективної політики взає-модії з висококваліфікованими мігрантами. 3. Студенти, які їдуть навчатись за кордон для того, щоб возз’єднатись з сім’єю, яка прожи-ває за кордоном, швидше за все залишатимуться за кордоном. Саме в цьому випадку особливо  

Таблиця 2 – Кількість українських студентів у ВНЗ за кордоном Країна 2008–2009 2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 Росія 4236 4055 4919 4644 4737 6029 9365 Польща 2831 3499 4879 6321 9620 14951 22833 Німеччина 8557 8818 8830 8929 9044 9212 9379 Канада 715 916 1053 1203 1611 2053 2536 Італія 800 1043 1314 1556 1727 1894 2200 Чехія 913 1249 1336 1477 1584 1772 2015 США 1716 1727 1583 1535 1490 1464 1551 Іспанія 558 641 840 1114 1323 1418 1545 Австрія 727 905 990 1142 1265 1279 1460 Франція 1349 1388 1447 1482 1282 1320 1332 Угорщина 829 896 862 763 803 807 1003 Великобританія 385 450 505 615 710 835 835 Болгарія 275 296 333 367 411 463 519 Швейцарія 292 318 336 358 371 397 423 Туреччина 209 198 208 232 282 360 429 Словаччина 71 84 98 109 128 176 389 Греція 196 234 294 307 316 326   Литва 97 108 111 126 232 170 236 Білорусь 186 182 196 181 169 167 220 Латвія 61 259 214 183 188 233 196 Бельгія 109 114 156 161 194 206 194 Фінляндія 114 123 145 180 178 125 166 Молдова 271 235 202 157 165 164 160 Естонія 121 127 119 118 106 117 157 Австралія 48 61 62 69 68 113 144 Нідерланди 87 79 96 97 103 111 130 Швеція 259 253 429 422 295 139 129 Грузія 9 5 16 5 11 7 13 Словенія 10 14 19 26 25 27 33 Азербайджан 7 19 13 11 46 12 21 Хорватія 3 4 8 9 12 13 14 Ірландія 13 15 18 9 14 14 12 Сербія 9 8 10 3 4 8 9 Разом: 26063 28323 31641 33911 38514 46382 59648 
Джерело: О. Слободян, Є. Стадний (2016) [6]. 
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важливо розуміти чи керуються вони можливістю майбутнього працевлаштування при виборі спеці-альності. Якщо горизонт планування таких сту-дентів обмежений найближчим часом, то існує ймовірність того, що після закінчення вищого навчального закладу вони оберуть професійний шлях своїх батьків та будуть зайняті у сферах, що не вимагають здобутої освіти. З іншого боку, у випадку невдалого досвіду міграції і повернення в Україну, вони можуть зіткнутись з тим, що здобу-ті ними знання та навички не затребувані на українському ринку праці. Погоджуємось з думкою К. Кобченко (2012) [3], щодо причин, які спонукають молодь до на-вчання в інших країнах, належать, передовсім, престижність освіти в багатьох країнах Європи та у США, перспектива отримання диплома світово-го рівня, який відкриває перспективи працевлаш-тування в більшості країн світу, можливість дос-коналого оволодіння іноземними мовами, а також отримання під час навчання практики роботи із закордонними фірмами та клієнтами – навички, які особливо цінуються при працевлаштуванні як за кордоном, так і в Україні. Отже, для багатьох українців, навіть тих, хто прагне повернутись на батьківщину, закордонна освіта нерідко є запору-кою їх конкурентоспроможності на ринку праці.  Найпопулярнішими серед українців країнами для навчання є Велика Британія, США, Канада, Польща, Угорщина, Росія. Конкуренцію їм склада-ють Франція, Чехія, Німеччина. Кожен третій су-часний український студент мріє навчатись за кордоном, при цьому переважна більшість з них обирають держави Євросоюзу та Сполучені Шта-ти Америки. Останнім часом серед українців зрос-тає попит на навчання у сусідній Польщі. Щороку все більша кількість українських абітурієнтів ви-їжджають на навчання до цієї країни. Спорідне-ність мов, близькість історичного досвіду, лег-кість сполучення та в цілому сприятлива щодо України політика сусідньої Польщі, яка до того ж вже є членом ЄС, а також фінансова доступність освіти (відмінникам навіть сплачують стипендії) робить цю країну привабливою для багатьох українців. Українські студенти їдуть навчатися також до країн Прибалтики, у яких вартість на-вчання наближується до ціни освіти у провідних українських ВНЗ та в яких є можливість проходи-ти англомовний курс навчання. Популярним міс-цем освіти є також Чехія, де навчання безкоштов-не, за умови володіння чеською мовою. Традицій-ним місцем освітньої міграції продовжує лишати-ся Росія, адже деякі навчальні заклади Москви та Петербурга мають визнаний авторитет ще з ра-дянських часів. Популярність Росії зумовлена та-

кож територіальною близькістю наших країн, від-сутністю мовних бар’єрів, схожістю систем освіти та її фінансовою доступністю (К. Кобченко, 2012) [3].  До причин освітніх міграцій українських сту-дентів за кордон також відносять і багато недолі-ків та слабких місць української освітньої систе-ми, і бажання українських абітурієнтів поїхати за кордон на постійне місце проживання, і виділення зарубіжними ВНЗ більше безкоштовних місць для талановитої молоді, а на навчання на контрактній основі пропонують деякі знижки. Крім того, зару-біжні ВНЗ украй відповідально ставляться до ви-пускників, надаючи можливість для розширення контактів по всьому світу і влаштовуючи на робо-ту (В. Черба та ін., 2017) [10]. Міграція охоплює також науковців, чисель-ність яких в Україні за 2010-2017 рр. зменшилась майже вдвічі (табл. 3), а отже, поступово послаб-люється кадровий потенціал української вищої школи [4].  Отже, якщо більшість попередніх чинників можна віднести переважно до внутрішніх (національних), які сприяють освітній міграції, то 
світовий ринок і торгівлю освітніми послугами 
варто віднести до потужного зовнішнього 
(міжнародного) чинника, що відіграє важливу роль у розвитку національних економік, особливо тих країх де якість вищої освіти перебуває на сві-товому рівні. З кожним роком цей міжнародний ринок освітніх послуг зростає і зростає також час-тка інтелектуальних мігрантів з України. Дослідники звертають увагу на позитивні та негативні наслідки освітньої міграції. Зокрема, Л. Жураковська, зазначає, що освітня міграція є помітним чинником глобального перерозподілу інтелектуальних і трудових ресурсів на користь розвинутих країн, забезпечує вагомі інвестиції в національну економіку країн-реципієнтів, в тому числі в систему освіти, сприяє підвищенню спо-живання товарів та послуг. Водночас у країнах-донорах вона сприяє постарінню населення та погіршенню якісних характеристик трудоресурс-ного потенціалу, спричиняє «відплив мізків», тоб-то загрожує економічній безпеці держави (Л. Жу-раковська, 2014) [2]. Основні загрози освітньої міграції, згідно М. Романюк і З. Смутчак (2018) [5]: втрата части-ни соціального капіталу серед студентів, які на-вчаються за кордоном і мають намір залишитися у цій країні; зменшення внутрішнього попиту на ринку освітніх послуг ВНЗ, як наслідок – скоро-чення робочих місць у ВНЗ; втрата частини фінан-сового капіталу в результаті імпорту освітніх пос-луг закордонних ВНЗ. Потенційні можливості 

ВОЛОДИМИР СТАРОСТА Деякі аспекти освітньої міграції в Україні 



163 №  4  ( 6 3 ) ,  г р у д е н ь  2 0 1 8  

освітньої міграції – досвід міжкультурних комуні-кацій, їх використання і популяризація за рахунок тих викладачів і випускників, які повертаються в Україну; формування нового соціального капіталу за рахунок студентської молоді, яка здобуває осві-ту за кордоном і може в подальшому її використа-ти для реалізації міжнародних соціальних і бізнес-проектів; використання досвіду українських ви-кладачів, які працюють за кордоном, у розроблен-ні національних і локальних (на рівні ВНЗ) стра-тегій розвитку університетської освіти в Україні. До позитивного значення закордонної освіти К. Кобченко (2012) [3] відносить не лише здобут-тя сучасних знань високого рівня, але й знайомст-во молоді з життям інших країн, засвоєння ними форм і стандартів поведінки, які прийнято нази-вати європейськими цінностями та основами де-мократії. Обмін досвідом, спілкування з одноліт-ками з різних країн світу, присутнє в більшості закордонних ВНЗ, сприяє формуванню незалеж-ної, самостійно і творчо мислячої особистості. А знайомство зі світом розширює ерудицію, світо-глядні горизонти особистості. Для зарубіжних країн, які зацікавлені в наданні освіти студентам зі Східної Європи, зокрема, України, саме такий шлях розповсюдження своїх політичних та ідей-них цінностей, «експорту демократії» через на-вчання цьому молодого покоління – представни-ків країн з перехідною політичною системою – належить до найбільш ефективних. Водночас, окрім очевидних переваг, освіта за кордоном несе для України й серйозні виклики та загрози, голов-на з яких – вищезгадане бажання значної частини 

студентської молоді залишитись після навчання в іншій країні та не повертатись на батьківщину.  Таким чином, освітню міграцію, як засіб само-реалізації особистості, можемо віднести до пози-тиву у контексті розвитку молодої людини, а саму міграцію як реакцію-відповідь на існуючі умови життєдіяльності в країні. Повністю погоджуємось з прогнозом, який формулює Є. Стадний (2015), що кількість україн-ських студентів за кордоном буде зростати. По-перше, це глобальна світова тенденція. По-друге, це великий бізнес. По-третє, війна в Україні суттє-во впливає на наміри будувати тут своє майбутнє. По-четверте, вже давно існують своєрідні сегмен-ти академічної міграції: більш заможні українці можуть собі дозволити навчання у Британії, Авст-ралії, США чи Італії, а наприклад, люди середніх статків виїжджають вчитися до Польщі, Німеччи-ни, Чехії чи Франції (Є. Стадний, 2015) [7].  Для виявлення міграційних настроїв студен-тів першого курсу проведено анонімне електрон-не анкетування на початку другого семестру в 2016 р. (200 студентів) та 2018 р. (750 студентів) в Ужгородському національному університеті з використанням Google Forms: https://docs.go ogle.com/forms/d/e/ 1FAIpQLScz0z8fI5 2aibs7 x_q O1295rhg9Py7jVa1PoGBvEs8AxF9kGw/viewform (В. Староста, О. Попадич; 2018) [8]. Студентів про-сили відповісти: «Де Ви плануєте працювати 
після закінчення навчання в УжНУ?» 

– В Україні. 
– За кордоном. 
– Важко відповісти.  
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Таблиця 3 – Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок за катего-

ріями 
Рік Кількість  працівників, усього 

У тому числі з них мають науковий ступінь Дослідники Техніки Допоміжний персонал доктора наук доктора філософії (кандидата наук) 20101 182484 11974 46685 133744 20113 28627 20111 175330 11677 46321 130403 17260 27667 20121 164340 11172 42050 122106 15509 26725 20131 155386 11155 41196 115806 14209 25371 20141,3 136123 9983 37082 101440 12299 22384 20151,3 122504 9571 32849 90249 11178 21077 20162,3 97912 7091 20208 63694 10000 24218 20172,3 94274 6942 19219 59392 9144 25738 Примітка:  1Дані за 2010–2015 роки включають постійних та тимчасових працівників (сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників). 2Починаючи з 2016 року дані наведено без урахування науково-педагогічних працівників, які не виконували наукові дослідження і розробки. 3Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
Джерело: [4]. 
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ВОЛОДИМИР СТАРОСТА Деякі аспекти освітньої міграції в Україні Кількість студентів, які планують працювати за кордоном після завершення навчання в універ-ситеті: у 2016 р. – 26,0%, у 2018 р. – 29,1%; відпо-відно спостерігаємо зменшення бажаючих зали-шитись в Україні: у 2016 р. – 29,5%, у 2018 р. – 25-,5%. Інші першокурсники поки не визначились. З нашого погляду, результат дослідження віддзер-калює міграційні настрої в Україні. Таким чином, важливими передумовами осві-тньої міграції в Україні є глобалізація світового освітнього простору, відповідні нормативно-правові рішення в Україні, країнах Європейського Союзу та інших країнах. Освітню міграцію студен-тів можна розглядати як реакцію-відповідь моло-дих людей на існуючі умови життєдіяльності в країні і як засіб самореалізації особистості. Уза-гальнення поглядів дослідників та статистичних відомостей дає можливість виокремити основні причини освітньої міграції українських студентів (пониження рівня життя та війна в Україні; воз-з’єднання з сім’єю, яка проживає за кордоном; посилення недовіри до українських вищих навча-льних закладів; прагнення отримати якісну осві-ту; перспектива отримання диплома світового рівня; фінансова доступність закордонної освіти; можливість працевлаштування по всьому світу тощо).  Суттєве прискорення освітньої міграції украї-нських студентів, викладачів, наукових працівни-ків має як позитивний, так і негативний ефект. До позитиву освітньої міграції як засобу самореаліза-

ції особистості можемо віднести формування у молодих людей європейських цінностей, сучасно-го світогляду, ерудиції, досвіду міжкультурних комунікацій та швидкої адаптації до змін, можли-вість досконалого оволодіння іноземними мова-ми тощо; здобуття ними якісної зарубіжної освіти і можливість її використання у випадку їх повер-нення до України; суттєве підвищення кваліфіка-ції українських науково-педагогічних працівни-ків, які працюють за кордоном і можливість вико-ристання їх досвіду, залучення до реалізації між-народних наукових проектів тощо. Негативна те-нденція: суттєве зменшення внутрішнього ринку освітніх послуг і відповідні фінансові втрати; мо-жливість неповернення дипломованих фахівців до України і, як наслідок, зменшення частки про-фесійних кадрів, старіння населення, подальше ускладнення соціально-економічної ситуації в державі. Відповідно виникають два складні за-вдання: 1) вдосконалення освітньої системи в України в стислі терміни; 2) створення таких умов в Україні, аби молоді фахівці із закордонними та українськими дипломами були затребувані на національному ринку праці. Подальші розвідки, вважаємо, доцільно спря-мувати на систематичне вивчення можливості та умов академічної мобільності, причин та статис-тики освітньої міграції в Україні тощо, а також надважливого значення набуває пошук реальних шляхів суттєвого покращення якості освіти в Україні. 
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Владимир Староста. Некоторые аспекты образовательной миграции в Украине  
В статье на основе анализа взглядов исследователей и статистических сведений обобщены основ-

ные причины образовательной миграции украинских студентов за границу: понижение уровня жизни и 
война в Украине; воссоединение с семьей, проживающей за рубежом; усиление недоверия к украинским 
высшим учебным заведениям; стремление получить качественное образование и диплом мирового уров-
ня; финансовая доступность зарубежного образования; возможность трудоустройства по всему миру 
и т. п. Образовательную миграцию студентов можно рассматривать как реакцию-ответ молодых 
людей на существующие условия жизнедеятельности в стране и как средство самореализации лично-
сти. Указаны положительные и отрицательные следствия образовательной миграции в Украине. 

Ключевые  слова :  международная миграция, образовательная миграция, украинские студенты, 
уровень жизни. 

 
Volodymyr Starosta. Some aspects of educational migration in Ukraine 
The article generalizes the views of researchers and statistical information and highlights the main causes of 

the educational migration of Ukrainian students: a decline in living standards and war in Ukraine; reunification 
with a family living abroad; increasing distrust of Ukrainian higher education institutions; the desire to get high-
quality education and a diploma of world-class; financial availability of foreign education; employment opportu-
nities around the world, etc.  

Significant acceleration of educational migration of Ukrainian students, teachers, and researchers has both a 
positive and a negative effect. To the positive of educational migration as a means of self-realization of the indi-
vidual we can include the formation of young people of European values, modern world outlook, erudition, experi-
ence of intercultural communication and rapid adaptation to change, etc.; obtaining qualitative foreign educa-
tion and the possibility of using it in case of their return to Ukraine; substantial improvement of the skills of 
Ukrainian scientific and pedagogical workers who work abroad and the opportunity to use their experience, in-
volvement in the implementation of international scientific projects, etc. The negative trend of educational migra-
tion is a significant reduction of the internal market of educational services and related financial losses; the possi-
bility of non-return of qualified specialists to Ukraine and, consequently, a decrease in the share of professional 
staff, aging of the population, further complication of the social and economic situation in the state. 

Keywords :  international migration, educational migration, Ukrainian students, standard of living. 
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Процеси глобалізації економіки, входження України в міжнародний освітній простір вимага-ють системного забезпечення якості професійної підготовки в умовах закладу вищої освіти, актуа-лізуючи при цьому розробку варіативних моделей організації процесу навчання, які забезпечують студентам свободу вибору індивідуальної освіт-ньої траєкторії, яка визначається індивідуальним навчальним планом. Для сприяння у виборі й реа-лізації студентами індивідуальних освітніх траєк-торій актуалізується організація інституту тьюто-рів, що виступає найбільш ефективним способом вирішення проблеми покращення якості освіти.  Тьюторство, запозичене з британської освіти, постає в Україні на сучасному етапі як інновацій-на технологія. Звідси необхідним бачиться ви-вчення педагогічного досвіду в галузі індивідуалі-зації освіти як в Україні, так і за кордоном, що стає можливим сьогодні з низки причин: і у зв’язку з об’єднанням систем освіти країн Європейського союзу, який отримав назву «Болонського проце-су», і інтеграцією України в європейський освітній простір, що веде за собою створення відкритого освітнього простору на основі стійких партнерсь-ких відносин, співробітництва країн, що дозволя-ють використовувати позитивний зарубіжний досвід і робити висновки з негативного.  Значний позитивний досвід діяльності інсти-туту тьюторства накопичено в розвинених краї-нах і, зокрема, у Великій Британії. Проблема тьюторства для вітчизняної науки є досить новою на відміну від зарубіжної педагогі-

ки. Аналіз літератури показав, що в цьому напря-мі ведуться активні наукові пошуки, але дане пи-тання ще не знайшло достатнього висвітлення в сучасних дослідженнях. У даному контексті заслу-говують на увагу філософсько-педагогічні, теоре-тичні й методичні ідеї, концепції та міркування таких українських науковців, як: А. Бойко, С. Вєт-ров, М. Голубєва, А. Жулківська, Т. Литвиненко, О. Літовка, Т. Лукіна, Л. Москальова, С. Подпльота, І. Семененко, Л. Семеновська та ін. Питання особливостей тьюторства в зарубіж-них країнах не стало поширеним у науковому до-робку вітчизняних дослідників. Лише в деяких працях, присвячених теорії та практиці вищої освіти Великої Британії та США, є розробки окре-мих аспектів щодо організації тьюторської діяль-ності в цих країнах. Різні аспекти британської й американської моделей вищої школи проаналізо-вано в працях Н. Дем’яненко, С. Журкіної, О. Кузнецової, І. Палагути, А. Ходцевої та ін.  У зарубіжній педагогіці дослідженням тью-торства займалися такі вчені, як Х. Барроуз, К. Бруффе, М. Девольер, С. Калішман, Дж. Кларк, Дж. Кован, І. Палфрейман, П. Ешвін і ін. (Велика Британія); Х. Беневітц, П. Вагеманн, П. Коен, K. Пранге, C. Рудольф, І. Терхарт, A. Фрей і ін. (Німеччина); K. Аль-Еріан, Дж. Байрон, A. Бернер, M. Даз, Дж. Хофстед, Дж. Мурдоч та ін. (ОАЕ).  Незважаючи на те, що вченими пророблена певна робота з вивчення історично напрацьова-ного педагогічного потенціалу країни, питання, пов’язані з уточненням сучасного розуміння  
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ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТЬЮТОРСТВА  
В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 

 
У статті здійснено історичний аналіз виникнення й розвитку тьюторства як традиційного елеме-

нту системи освіти Великої Британії, визначено передумови його становлення в університетах Великої 
Британії. З’ясовано, що в контексті розвитку системи освіти у Великій Британії тьюторинг визнача-
ється як педагогічне явище, що історично склалося в англійському соціумі, бере початок у середньовіч-
них університетах Великої Британії за таких передумов: уплив церкви (основного інституту освіти за 
часів середньовіччя) і монастирів; розвиток університетської освіти, вільної від фіксованої програми 
та навчального плану; зміна функції книги, що сприяє інтелектуалізації освіти; формування відкритого 
варіативного освітнього простору; урахування принципу індивідуалізації, формування в студентів пот-
реби в самовизначенні й розробленні індивідуальної освітньої траєкторії за відсутності належного рів-
ня необхідних для цього компетенцій. 

Ключові  слова :  тьюторство, передумови становлення тьюторства, університети, Велика Бри-
танія. 
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ОЛЬГА СТЕПАНЕНКО Передумови становлення тьюторства в університетах Великої Британії сутнісних характеристик тьюторства, аналізом процесу впливу системи тьюторського навчання на якість освіти, ще належить вирішити. У наяв-них роботах, на наш погляд, недостатньо висвіт-лені питання становлення й розвитку даної систе-ми в різні історичні періоди в даній країні та її впливу на розвиток тьюторського навчання на сучасному етапі розвитку системи вищої освіти.  Мета статті полягає в обґрунтуванні пере-думов становлення тьюторства в університетах Великої Британії. Діяльність тьютора ґрунтується на антропо-логічному підході, сутність якого полягає в необ-хідності врахування людської природи та її ви-вчення. Класичними функціями його діяльності є виховання й допомога в навчанні. Діяльність тью-тора здійснюється у формі індивідуальної кон-сультації за допомогою таких методів, як: сократи-чний діалог, інтерв’ювання, «зворотний зв’язок». За антропологічним, індивідуальним та освіт-ньо-виховним підходами поняття «тьютор» ви-значаємо як історично сформовану особливу пе-дагогічну позицію, яка забезпечує розробку інди-відуальних освітніх програм учнів і студентів та супроводжує процес індивідуальної освіти в шко-лі, університеті, в системах додаткової та безпере-рвної освіти. У результаті аналізу наукової літератури з досліджуваної проблеми зазначимо, що є багато варіантів визначення понять «тьютор» і «тью-торство». Найбільш поширеним серед них, як вва-жає А. Бойко, є розуміння тьюторства, як техноло-гії індивідуалізації освіти, що передбачає створен-ня реальних умов для входження кожного суб’єк-та з його прагненнями й можливостями в процес навчання, як управління своєю власною освіт-ньою траєкторією [2, 4]. Вітчизняна дослідниця С. Подпльота заува-жує, що у традиційному розумінні тьюторську систему розглядають як регулярні заняття неве-ликої групи студентів з викладачем-тьютором. Тьютором може бути аспірант, фахівець-практик або викладач навчального закладу. Науковець зазначає, що для Великої Британії характерна та-ка структура тьюторської системи: керівник за-нять (Director of Studies), який контролює процес навчання студентів; моральний наставник (Moral Tutor), який несе відповідальність за життя студе-нта в університеті; тьютор (Tutor or Supervisor in Cambridge), який відповідає за навчання протягом навчального року. У деяких університетах, напри-клад Оксфордському, ці три функції може викону-вати одна й та сама особа [8, 269]. Зауважимо, що тьютор – (від лат. tutorem – наставник) у значенні «старший, який має опіку-

вати студента на заняттях» фіксується у джерелах з 1580 року. Загальновідомим є той факт, що тью-торський підхід історично пов’язаний із британ-ськими університетами.  Звернемося до ретроспективи проблеми. З історії розвитку середньовічних університетів відомим є той факт, що перші професори та сту-денти стікалися в містечко Оксфорд із різних ку-точків Англії, Франції та Німеччини в пошуках сприятливих місцевих законів для чужинців, які займаються наукою. Основна їх частина прийшла з Франції, де в одному з міст сталася сварка з міс-цевими жителями через надмірно високу платню за житло. В Оксфорді міська громада погодилася надавати пільги тим жителям, які здавали в орен-ду вільні приміщення школярам за низьку плат-ню. Школярі, у свою чергу, грали роль наймачів, які укладали договір (щодо гонорару та примі-щення для аудиторій) з тими особами, лекції яких вони хотіли слухати і під керівництвом яких зби-ралися займатися. К. Н. Трумен наголосив на то-му, що чужинці, увагу яких привернула слава тих чи інших професорів, об’єднувалися в земляцтва, оскільки місто дбало лише про власних громадян,. Ці союзи поступово отримали привілеї та грамо-ти, що давалися університетам королем або місце-вими управителями. Панувала ідея, що наука на-лежить цілому світові, що учні збираються в дане місце з усіх кінців світу й утворюють тут власну громаду чужоземців на противагу місцевій місь-кій громаді. Вважається, що університет і виник як своєрідна гільдія – асоціація чужинців, прийш-лих людей, стурбованих пошуком коштів для спо-кійного існування на чужині [19].  Згідно з дослідником історії середньовічних університетів М. Суворовим, саме квартирне пи-тання, що є найбільш гострим для прийшлих в університетське місто людей, пізніше привело до утворення колегій. Приватні особи стали заповіда-ти університетам свої землі, маєтки й купу грошей. У XIII столітті велика частина школярів жила вже в приватних пансіонах, де й читалися лекції. У XIV столітті приватні пансіони стали замінюватися стипендіальними колегіями, що також існували на пожертвування, заповіти й дохід від власності [10]. Досліджуючи історію найстарших університе-тів Великої Британії, Т. Ламберт зазначив, що пер-ша колегія в Оксфорді, так звана University-College, відкрилася в 1249 році; в Кембриджі –  St.-Peters-College – в 1280 році [12]. Наголосимо, що сьогодні в цих двох найстаріших університе-тах Англії діють 39 і 29 колегій відповідно. Вони є самоврядними одиницями університету, які вхо-дять до складу університету, але від нього не  залежать. Саме колегії контролюють прийом і 
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навчання студентів, надають їм житло, харчуван-ня тощо. У свою чергу студент, який оселився в колегії та отримує повне утримання, зобов’яза-ний підпорядкувати своє життя режиму, встанов-леному в ній. Діяльність колегії регулюється това-риством викладачів (fellows), членом якого можна стати після п’яти років перебування в колегії та очолюється директорами (heads), яких викладачі колегії вибирають з-поміж себе [18]. Відомо також, що колегії багато в чому сфор-мувалися під впливом жебракуючих чернечих орденів, включених до університету. Принагідно зазначимо, що здібні молоді ченці відряджалися орденами для занять науками зі значними пільгами для них щодо виконання ор-денських обов’язків. Домініканський Орден став першим з орденів, які підтримували монахів-школярів і молодих викладачів в організації побу-ту й забезпеченні достатнього контингенту слу-хачів. Так, до 1303 році Оксфорд був одним з уні-верситетів Домініканського ордену, куди провін-ції ордена, розташовані по всій Європі, могли по-силати кожна по три студента. А. Окольський за-значає, що ще в XIX столітті велика частина тью-торів у колегіях зобов’язана була прийняти духов-ний сан, у той час як в університеті професорами з часом стали світські особи [6]. Цікавим, як зазначає В. Мур, є те, що спочатку колегії не мали на меті давати довічне утримання. Однак, багато вихованців колегії духовного зван-ня з ученим ступенем по закінченню навчального курсу залишалися без місця або продовжували вчитися далі для отримання вищих наукових сту-пенів. Вони жили в колегіях в якості зарахованих до університету й називалися туторами, і з часом утворили головну складову частину колегій. Ці тьютори, отримуючи в колегії загальне утриман-ня, зобов’язані були утримувати визначену дару-вальником або заповідачем кількість студентів. Тьютори повинні були здійснювати нагляд над певною кількістю школярів; вони супроводжува-ли життя студента під час перебування в колегії, включаючи його побут, готували до академічних лекцій і керували в приватних заняттях [14]. Таким чином, у результаті аналізу становлен-ня тьюторства у Великій Британії ми дійшли ви-сновку, що про досліджуваний феномен (що ви-ник в Оксфорді та Кембриджі) як усталену форму університетського наставництва можна говорити, починаючи з XIV століття. А вже до кінця XVI сто-ліття тьютор стає центральною фігурою в універ-ситетській освіті, відповідаючи, насамперед, за виховання підопічних [9].  На думку М. Кулагіної, розвиток тьюторства в цей час пов’язаний із напливом в університети з 

другої половини ХVІ ст. студентів-аристократів, які прагнули отримати світську освіту. Базою для поширення наставництва стала традиція опіки старшими членами коледжу молодших, що закрі-пилася в колегіальній практиці англійських  університетів (система коледжів зародилася у  XIII ст.) [3, 87]. А Н. Дем’яненко зазначає, що з кін-ця ХVІ ст. закінчення університету вважалося ос-новою для світської кар’єри аристократії, у той час, як на стипендіатів очікувало прийняття духо-вного сану. Цікавим є той факт, що ще до появи офіційної посади наставника коледжу, в другій половині ХVІ ст. виникла практика, за якої сту-дент чи його батьки укладали приватну фінансо-ву угоду з певним членом коледжу про те, що останній буде займатися питаннями освіти й ви-ховання підопічного. Наставник, як правило, жив у одній кімнаті зі своїми вихованцями, читав їм лекції, готував до іспитів і контролював мораль-ний розвиток. Це було непросто, оскільки соціаль-ний статус тьютора був значно нижчим за статус його вихованців. З уведенням офіційної тьюторсь-кої посади ситуація кардинально не змінилася. Як і раніше, тьютор багато в чому залежав від щедро-сті учнів, що не могло не впливати на його став-лення до вихованців із різним соціальним стано-вищем [5]. Наголосимо, що в XVII столітті сфера діяльно-сті тьютора розширюється – все більшого значен-ня починають набувати освітньо-виховні функції. Так, Ф. Маркхам зауважує, що тьютор визначає і радить студентові, які лекції та практичні заняття найкраще відвідувати, як скласти план своєї на-вчальної роботи, стежить за тим, щоб його учні добре займались і були готові до університетсь-ких іспитів. До того ж, у XVII столітті тьюторська система офіційно визнається частиною англійсь-кої університетської системи, поступово витісня-ючи професорську [13]. Л. Богданович [2, 35] виділяє три основні на-прями тьюторської діяльності в англійських уні-верситетах того часу: навчальний, виховний і до-звіллєвий (Табл. 1).  Доцільним, на нашу думку, буде зауважити, що в 1860-ті роки почала народжуватися нова генерація тьюторів, яку відрізняв професійний підхід до навчання студентів і переконання, що навчання допомагає розвивати характер. Поява таких викладачів означала, що студентам тепер не було необхідності наймати приватних учителів для підготовки до екзаменів, адже тепер вони ма-ли можливість отримувати необхідні індивідуаль-ні консультації у своїх коледжах. Велику роль у формуванні нової генерації тьюторів відіграли так звані «паблік скулз» 
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(public schools). На противагу клерикальним ви-кладачам у передреформному Оксфорді, біль-шість із яких, на думку студентів, були пихатими, педантними й байдужими до своїх обов’язків, ви-пускники «паблік скулз», починаючи з 1820-х ро-ків, принесли в Оксфорд і Кембридж власне ба-чення стосунків викладачів і студентів – викладач повинен бути порадником, «моральним наставни-ком», талановитим ученим і педагогом [8]. Погоджуємося з думкою Т. Ковальової про те, що тьютор для університету – важлива ланка, що виконує функцію посередництва між вільними професорами й вільними студентами [7].  Проаналізувавши основні моменти станов-лення й розвитку тьюторства у Великій Британії, можемо зазначити, що традиційна структура тью-торської системи складається з трьох елементів, до яких відносимо: 
– власне тьюторство, що здійснює навчання студента протягом триместру або на-вчального року (культурний тренд);  
– керівництво заняттями (кураторство), що забезпечує навчання студентів і роботу, в тому числі, в канікулярний час (поєднання культурного й індивідуального);  
– моральне наставництво, що передбачає супровід життя студента в університеті в найширшому сенсі слова (індивідуальний тренд).  На основі аналізу діяльності тьюторів у сучас-них університетах Великої Британії ми дійшли висновку, що в основі своїй тьюторство зберіга-ється в описаному вигляді, забезпечуючи освітню й наставницьку функції, допомагаючи вибудову-вати індивідуальну траєкторію навчання й долу-чатися до академічної культури університету. Так, в одній із наукових робіт, присвячених тьюторст-ву, автором якої є П. Ешвін [16], описується про-цес тьюторського супроводу в сучасному Окс-форді, а також те, як тьюторство бачиться студен-там. Серед виокремлених характеристик вказу-ється вбудованість тьюторського супроводу в навчальний план і висока автономія тьютора у 

виборі способу роботи. В основному, тьюторами є викладачі університетів. Підхід базується на інди-відуалізації, співпраці зі студентом і формуванні особливого погляду на знання в контексті дослі-джуваного курсу. Британський науковець Д. Полфреймен разом зі своїми колегами провели опитування студен-тів, у результаті якого було виділено чотири ба-чення ролі тьютора:  1) близько до репетиторства, коли тьютор «підтягує» студента, допомагаючи йому засвоїти необхідні знання;  2) крім роз’яснення необхідних знань, тью-тор демонструє своє бачення теми всере-дині дисципліни, дозволяючи тим самим на неї поглянути під особливим кутом;  3) за рахунок того, що тьютор висвітлює досліджувану тему в контексті міждисци-плінарних зв’язків, студент може усвідо-мити місце дисципліни в ширшому науко-вому полі;  4) студент і викладач виступають на рівних в обговоренні предметної області, де об-мінюються своїми точками зору з тієї чи іншої теми всередині дисципліни. Це до-зволяє в процесі спільної роботи прийти до нового розуміння досліджуваного пре-дмета [15].  Отже, наголосимо, що всі ці способи роботи об’єднує педагогічна позиція та спеціалізація тьютора в тій чи іншій предметній галузі. Тобто британський тьютор – це викладач-наставник. До того ж, зауважимо, що ці самі якості від-значає Джон Браун, коли описує чинники впливу на формування особистості студента, серед яких безпосереднє спілкування викладача зі студен-том, що проходить як у формальному процесі на-вчання (спільні факультетські заняття, наукова робота), так і неформальному (випадкові зустрічі за обідом, стихійні дискусії) і тісні відносини з іншими студентами [11]. Відтак, ураховуючи все зазначене вище, на підставі того, що «тьютор» як учасник педагогіч-ного процесу вперше з’явився у XII столітті в  Оксфордському університеті й існує сьогодні в 
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Таблиця 1 – Основні напрями тьюторської діяльності в англійській системі навчання 

Характеристика діяльності 

Напрями діяльності Виховний Навчальний Дозвіллєвий Тьютор стежив за виконанням студентом правил гуртожитку в університеті: поведінкою студента, відвідуванням ним церкви, за його зовнішнім ви-глядом (костюмом), за відвіду-ванням лекцій, за дотриман-ням правил режиму дня, за участю в загальних обідах 

Тьютор відповідав за індивіду-альну готовність кожного сту-дента до здачі іспиту, ставив шлях (вибудовував траєкто-рію) освоєння студентом мате-ріалу, поглиблюючи й розши-рюючи знання (прагнув, щоб його підопічні зайняли перше місце в списку тих, хто екзаме-нується) 

Тьютор брав активну участь у клубних заходах, спортив-них заняттях, іграх і розва-гах (гонки, полювання, кро-кет, шахи, політичні товари-ства, футбол) 
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ОЛЬГА СТЕПАНЕНКО Передумови становлення тьюторства в університетах Великої Британії більшості університетів Великої Британії, вважає-мо за необхідне англійську модель розглядати як класичну.  Аналіз історичного контексту системи тью-торства в університетах Великої Британії дозво-ляє зазначити, що в її основу покладено сократів-ський метод навчання, який згодом став осново-положним під час організації навчального проце-су в Оксфордському університеті. Кожен профе-сор читав власний курс і трактував найчастіше власну книгу. Студент мав право вибору дисцип-лін для вивчення, вибору «шляху», яким досягне необхідного рівня знань для складання іспиту. До завдань тьютора входив пошук найбільш ефекти-вного для кожного студента способу осягнення знань. Традиційно тьютор не був кваліфікованим фахівцем і у своїй діяльності спирався на власний досвід самоосвіти. Таким чином, класична модель тьюторства має на увазі персональну опіку фахівця за обраною спеціальністю над учнем. Основною метою класич-ної моделі тьюторства є розвиток метакогнітівних здібностей учнів як суб’єктів освіти на основі принципу індивідуалізації. Складовими тьюторсь-кої діяльності були принципи свободи, свідомості, активності, самостійності, індивідуалізації. Важливим, на нашу думку, в системі тьюторс-тва було те, що історично тьютор проживав спіль-но з тьюторантом, тобто їх взаємодія здійснюва-лося в безпосередньому спілкуванні, що згодом породило взаємодію за типом «тьютор-асистент-учень». Методи розпитування та зворотного зв’я-зку визначили алгоритм роботи тьютора: від ор-ганізації самостійної роботи студента, що перед-бачає письмове виконання ним завдань репроду-ктивного типу, до організації самостійної роботи, що вимагає від нього вміння вступати в діалог і відстоювати власну думку. До того ж, вважаємо за необхідне наголосити на тому, що однією з необхідних умов реалізації моделі тьюторства є відсутність адміністративно-го контролю, оскільки результат діяльності тью-тора – розвинені метакогнітивні здібності учнів – відстрочений у часі, вони проявляються на іспи-тах і в життєвих ситуаціях, як реальних, так і змо-дельованих. 

Важлива деталь формування системи настав-ництва у Великій Британії полягає також у тому, що її університетське середовище являє собою відкритий культурний та освітній простір і наста-вник виник як фігура, затребувана саме у відкри-тому освітньому просторі, де знання уявлялося вищою цінністю, де одночасно присутні безліч шкіл, учителів, кожен із яких був автором власно-го курсу, і де освітній процес був неможливий без постійного самовизначення, вибудовування влас-ної освітньої траєкторії. Наставник в подібному середовищі і є фігурою, яка допомагає вибудову-вати ці траєкторії. При цьому цікавий факт поля-гає в тому, що на той момент наставник не отри-мував для цього ніякої спеціальної педагогічної освіти, він передавав свій досвід самоосвіти, в си-лу того, що володів технікою рефлексії та переда-чі, оскільки продовжував вести наукові дослі-дження й не припиняв процес самоосвіти [3]. Таким чином, ми дійшли висновку, що в кон-тексті розвитку системи освіти у Великій Британії тьюторська система навчання визначається як педагогічне явище, що історично склалося в анг-лійському соціумі, що бере початок у середньовіч-них університетах Великої Британії, і має низку передумов виникнення:  
– акцентація на наукових підходах: індиві-дуальному, освітньо-виховному; 
– вплив церкви (основного інституту освіти за часів середньовіччя) і монастирів;  
– розвиток університетської освіти, вільної від фіксованої програми та навчального плану;  
– формування відкритого варіативного осві-тнього простору; 
– урахування принципу індивідуалізації, формування в студентів потреби в самови-значенні й розробці індивідуальної освіт-ньої траєкторії за відсутності належного рівня необхідних для цього компетенцій. Проведене наукове дослідження відкриває шлях для подальшого наукового пошуку. Перспе-ктиви досліджень пов’язані з вивченням єдності освітньо-виховної функції тьюторства, взаємодії тьютор-тьюторант у тьюторській діяльності.  
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Ольга Степаненко. Предпосылки становлення тьюторства в университетах Великобритании 
В статье осуществлен исторический анализ возникновения и развития тьюторства как традици-

онного элемента системы образования Великобритании, определены предпосылки становления тью-
торства в университетах Великобритании. Установлено, что в контексте развития системы образо-
вания в Великобритании тьюторская система обучения определяется как педагогическое явление, ис-
торически сложившееся в английском социуме, берущая начало в средневековых университетах Велико-
британии, и имеет ряд предпосылок возникновения: влияние церкви (основного института образования 
во времена средневековья) и монастырей; развитие университетского образования, свободного от фик-
сированной программы и учебного плана; изменение функции книги, что способствует интеллектуали-
зации образования; формирование открытого вариативного образовательного пространства; учета 
принципа индивидуализации; формирования у студентов потребности в самоопределении и разработке 
индивидуальной образовательной траектории при отсутствии надлежащего уровня необходимых для 
этого компетенций. 

Ключевые  слова :  тьюторство, становление тьюторства, предпосылки становления тьютор-
ства, Великобритания. 
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У фізкультурно-спортивній сфері через різно-маніття її організаційних форᴍ максимально зба-лансовані та наближені особисті і громадські інте-реси, вона сприяє довголіттю людини, згуртуван-ню сім’ї, формуванню здорового, морально-психологічного клімату у різних соціально-демографічних групах та державі в цілому, зни-женню травматизму, захворюваності [6, 7]. Наймісткішим, узагальнюючим і всеохоплю-ючим поняттям, яке розглядається в даній статті, є поняття фізичної культури. У наші дні, відомо десятки визначень даного поняття, що істотно відрізняються одне від одного. Для більш осмис-

леного ᴎ правильного уявлення про зміст цього поняття його доцільно порівняти споняттяᴍ «культура». Культура подається в результатахма-теріальноїй духовної діяльностіᴎ людини; вона пізнає культуру, зафіксовану в духовних ᴎ матері-альних цінностях, діє в громадському середовищі в ролі носія культурних цінностей, створює нові цінності, які необхідні для розвитку культури під-ростаючого покоління [5, 7] До проявів фізичної культури належать ті ме-тоди, способи, результати і види людської праці, спрямовані на перетворення людиною своєї при-роди. Це частина загальної культури, що впливає 

АНАТОЛІЙ ТІХОМІРОВ, ЮЛАЙ ТУПЄЄВ, МИКОЛА СЕМЕРДЖЯН Сучасні наукові проблеми здоров’я і фізичного розвитку студентів 
Olha Stepanenko. Prerequisites of tutoring development at the universities of Great Britain 
The article presents a historical analysis of the emergence and development of tutoring as a traditional ele-

ment of British education system, identifies prerequisites for tutoring development at the universities of Great 
Britain. It has been established that in the context of education system development in Great Britain, tutoring 
system of education is defined as a pedagogical phenomenon, historically established in English society, originat-
ing in the medieval universities of Great Britain, and has a number of prerequisites: influence of the church (main 
education institution during the Middle Ages) and monasteries; development of a university education free from 
fixed curriculum; changing the function of the book, which contributes to the intellectualization of education; 
formation of an open variable educational space; taking into account the principle of individualization; formation 
of students’ need for self-determination and development of an individual educational trajectory in conditions of 
lack of an appropriate level of competencies necessary for this. 
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СУЧАСНІ НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’Я І 
ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ 

 
Збереження здоров’я студентів, формування у них здорового способу життя у сучасних умовах є 

однією з актуальних проблем. Вивчення та розробка шляхів покращення стану здоров`я студентів має 
важливе значення для суспільства. 

Дана стаття висвітлює, що заняття фізичною культурою і спортом допоможуть надовго зберег-
ти безцінний дар природи – здоров’я. Фізичні вправи здійснюють регулюючий вплив на: обмін речовин, 
діяльність системи травлення, кістково-м’язовий апарат, розумову працездатність, серцево-судинну 
систему, систему дихання, функції печінки та ЦНС (центральної нервової системи). 

Ключові  слова :  фізична культура, спорт, спосіб життя, хвороба, фізичні вправи. 
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АНАТОЛІЙ ТІХОМІРОВ, ЮЛАЙ ТУПЄЄВ, МИКОЛА СЕМЕРДЖЯН Сучасні наукові проблеми здоров’я і фізичного розвитку студентів на саму людину, що є частиною цієї природи, на її якості, можливості, здібності, а не на предмети зовнішньої природи [5, 9]. Фізична культура являє собою сукупність знань, норм, цінностей, які створені і використо-вуються суспільством з метою інтелектуального і фізичного розвитку здібностей людини, форму-ванню здорового способу життя, вдосконаленню його рухової активності, адаптації до суспільства шляхом фізичного виховання, фізичного розвитку і фізичної підготовки.Фізична культура базується як на матеріальних, так ᴎ на духовних засадах. Тому в процесі формування фізичної культури особистості, не можна забувати про єдність ᴎ вза-ємозумовленість біологічногоі соціального в лю-дині, що знаходить своє відображення в руховому ᴎ інтелектуальному компонентах фізичної куль-тури. Здоров’я не означає просто відсутність хво-роб: це позитивне, життєрадісне виконання обо-в’язків, яке життя покладає на людину. Цьому від-повідає і правило, прийняте Всесвітньою органі-зацією охорони здоров’я: «Здоров’я – це стан пов-ного фізичного, духовного і соціального благопо-луччя, а не тільки відсутність хвороб, або фізич-них вад». Проблеми руху і здоров’я мали велику актуальність ще в Давній Греції та Римі. Так, гре-цький філософ Аристотель висловив думку про те, що ніщо так сильно не руйнує організм, як фі-зична бездіяльність. Гіппократ писав: «Гармонія функцій є результатом правильного відношення суми вправ до здоров’я даного суб’єкта». Давньо-римський лікар Гален в своїй праці «Майстерність повертати здоров’я» писав: «Тисячу і тисячу раз повертав я здоров’я своїм хворим за допомогою вправ» [7, 13]. Фізичне виховання студентів – це складова частина вищої гуманітарної освіти, що сприяє фо-рмуванню особистості майбутнього фахівця у процесі становлення його професійної компетент-ності. Організація навчально-виховного процесу з фізичного виховання у вищих навчальних закла-дах, незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, базується на Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фізичну культу-ру і спорт». Зміст дисципліни «Фізичне вихован-ня» передбачає цілеспрямовану дію на фізіологіч-ні системи організму, вдосконалення психофізич-них, моральних і вольових якостей, на ментальну й емоційну сфери життя студентів. Наукою доведено, що здоров’я людини тільки на 10–15% залежить від діяльності лікарів, на  15–20% – від генетичних факторів, на 20–25% – від стану навколишнього середовища і на  50–55% – від умов і способу життя. Поняттю здо-ров’я американський медик Г. Сигерист дав таке 

визначення: «Здоровою може вважатися людина, яка відзначається гармонійним фізичним і розу-мовим розвитком і добре адаптована до оточую-чого її фізичного та соціального середовища. Вона повністю реалізує свої фізичні та розумові здібно-сті, може пристосуватися до змін оточуючого се-редовища, якщо вони не виходять за межі норми, і робить свій посильний внесок у благополуччя суспільства, сумірний з його здібностями. Здоро-в’я тому не означає просто відсутність захворю-вань: це щось позитивне, це життєрадісне й охоче виконання обов’язків, що їх життя покладає на людину». Найбезжаліснішим вбивцею людей є ішемічна хвороба серця, хоча всього 100 років тому її практично не було. Тепер же вона та тісно пов’язані з нею інсульти спричинюють близько половини всіх смертельних випадків у високороз-винутих країнах. Наприклад, у США інфаркти що-річно трапляються в 1,25 млн жителів [1, 107]. Науковці свідчать, що майже 90% студентів мають відхилення у здоров’ї, понад 50% – незадо-вільну фізичну підготовку. Близько 70% дорослого населення характеризується низьким та нижчим від середнього рівнем фізичного здоров’я: у віці  16–19 років – 61%, 20–30 років – 67,2% [1, 109]. В Україні спостерігається тенденція до демо-графічної кризи, що являється у зменшені чисель-ності населення. За даними Організації об’єдна-них націй, до 2050 року населення України змен-шиться на 20 мільйонів осіб. Наразі наша країна є одним із лідерів серед держав, де стрімко скоро-чується чисельність людей. Гірше лише в Росії – там прогнозується зменшення громадян на 44 мільйони. Представники Всесвітнього банку (ВБ) стверджують, що в Україні найгірші демогра-фічні показники серед країн колишнього Радянсь-кого Союзу і Східної Європи. Очікується, що до 2025 р. українців стане на 12 млн. менше. Експер-ти ВБ зазначають: якщо не будуть проведені від-повідні реформи, то в Україні 20% ВВП потрібно буде витрачати на пенсії, 10% – на систему охоро-ни здоров’я, стільки ж на навчання та переквалі-фікацію кадрів. Ще 4% ВВП буде витрачатися на догляд за особами похилого віку. Витрати можуть складати 50% ВВП. Такого навантаження не ви-тримає економіка жодної країни [7, 9]. Парадокс сьогодення полягає, як не дивно, в науково-технічному прогресі. Протягом еволюцій-ного розвитку людини м’язова діяльність була пос-тійним супутником усього її життя. Адже щоб здо-бути їжу, необхідно було багато бігати, мати сильні м’язи. Для збереження свого життя та життя своєї родини від нападів звірів, інших племен – знову потрібна була сила, спритність, витривалість.  Життя проходило у надзвичайних, екстремальних 
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АНАТОЛІЙ ТІХОМІРОВ, ЮЛАЙ ТУПЄЄВ, МИКОЛА СЕМЕРДЖЯН Сучасні наукові проблеми здоров’я і фізичного розвитку студентів умовах. Виживав сильніший, спритніший, витри-валіший. Науково-технічний прогрес порушив еволюційно сформовані механізми функціонуван-ня організму – м’язова діяльність і фізичні наван-таження поступово були замінені відповідними технічними пристроями, обладнанням. Умови життя людини докорінно змінилися. Вони всту-пили у протиріччя з біологічними потребами ор-ганізму людини, які значною мірою визначають розвиток та характер масових неінфекційних за-хворювань, серед яких значне місце посідають серцево-судинні захворювання. Фізичні вправи були і залишилися основним засобом зміцнення здоров’я людини, а також посі-дають провідне місце у боротьбі з багатьма хворо-бами. Видатний лікар XVIII ст. С. Л. Тассо з цього приводу говорив: «Фізичні вправи за своєю дією можуть замінити будь-які ліки, але усі ліки світу не можуть замінити дію фізичних вправ». Видат-ний учений-фізіолог І. П. Павлов стверджував: «Людина – найвищий продукт природи, але для того щоб отримати насолоду від скарбів природи, людина має бути здоровою, сильною та розум-ною» [2, 58]. Доведено, що люди, які систематично займа-ються фізичними вправами, хворіють на 17,5% менше тих, хто ними нехтує. Тому необхідно вико-ристовувати будь-яку можливість для збільшення обсягу фізичної активності протягом дня, раціо-нально розподіляти вільний час, заповнюючи йо-го виконанням фізичних вправ, які забезпечують економну роботу багатьох органів та систем і, перш за все, серцево-судинної системи, підвищую-чи її адаптаційні можливості, нормалізують арте-ріальний тиск, масу тіла, знімають нервово-емоційне навантаження. Заняття фізичними вправами мають стати невід’ємною частиною реа-білітаційної роботи з людьми, які перенесли важ-кі захворювання, проходять відновлення після операцій [4, 315]. Проблема фізичного розвитку студентів з відхиленням у стані здоров’я має велике держав-не, наукове і практичне значення. Фізичний роз-витоку цьому випадку є не тільки засобом вихо-вання і поліпшення фізичної підготовки юнаків і дівчат, а нерідко основним фактором відновлення та зміцнення здоров’я в період становлення і кін-цевого формування організму, засобом ліквідації недоліків у фізичному розвитку, могутнім джере-лом підвищення загальної і розумової працездат-ності [3, 152]. 3 кожним роком кількість студентів, які за станом здоров’я віднесені до спеціального навча-льного відділення, збільшується. Так, якщо у МНУ ім. В. О. Сухомлинського студенти з певними за-

хворюваннями на початку 2015–2016 навчально-го року становили 16,8% від загальної їх кількості першокурсників, то на початку 2016–2017 –  18,8%. Особливо прогресують захворювання сер-цево-судинної системи (на початку 2015–2016 навчального року було 24,8%, у 2016–2017 –  42%), органів зору (відповідно 5,2% і 42,5%), центральної нервової системи (11,5% і 27,6%), сечостатевої системи (32,2% і 39,5%), звільнених від практичних занять з фізичного виховання – (1,6% і 3,3%). Проведене нами дослідження студентів почи-налося з використання комплексної методики «Здоров’я». Виявлено, що серед студентів біль-шість оцінюють стан власного здоров’я як серед-ній – 53,57%, ще 32,12% – як високий, i лише чет-веро (14,29%) – як низький, тобто оцінка явно за-вищена. Порівняння цих результатів з опитуван-ням студентів-фізкультурників – основна група з фізичного виховання свідчить, що опитаних з ни-зькою самооцінкою рівня свого здоров’я тут мен-ше – 10%, однак з високим – також менше, причо-му, вдвічі – 15%. Мова може йти про явище, яке А. Адлер назвав надкомпенсацiєю: студенти зi сла-бким здоров’ям схильні оцінювати себе як більш здорових ніж спортсмени. І це цілком позитивний фактор – не недооцінка складності власного пси-хофізичного стану, а прагнення бути здоровим. Відчувати себе здоровим – це майже реально бути здоровим. Визначення рівня вияву в опитаних психосоціального стресу за Л. Рiдером показало, що серед опитаних осіб у більшості – 68% – серед-ній рівень стресу. Високий рівень зазначеної якос-ті, який потребує психологічної допомоги, – лише у 4%, низький – у 28% досліджуваних. Зауважимо, що за методикою на визначення рівня стресостiйкостi ситуація ще більш «рай-дужна» – лише у 3,57% він нижче середнього, а у 14,29% – середній. У решти – 82,14% – він вищий від середнього з тенденцією до дуже високого. Опитування студентів показує схожу картину ли-ше в плани високого рівня стресу – 5%. Низький рівень стресу виявлений у 45% спортсменів, тоб-то заняття спортом певною мірою сприяють зни-женню рівня стресу. Оскільки рівень психосоціального стресу за-лежить від багатьох факторів, наступний пункт виявляє один із них – ступінь задоволення жит-тям у цілому. Результат досить відрізняється від попередніх: найбільше опитаних – 64% – схильні оцінювати свою задоволеність життям як низьку; ще 32% – як середню. I лише 4% достатньою мі-рою задоволені своїм життям. Зауважимо, що са-ме в цього опитаного виявлений високий рівень стресу. Тобто, повноцінне життя – це напруження 
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i стреси, i чим з більшою кількістю їх стикається особистість, тим більш насиченим подіями вияв-ляється життя, а особливість сприйняття часу полягає в тому, що заповнений подіями період сприймається коротшим за тривалістю (отже, приносить більше задоволення), ніж незаповне-ний переживаннями та подіями. У групі з фізич-ного виховання ситуація дуже схожа: 70% опита-них – із низьким, 25% – із середнім i 5% – із висо-ким ступенем задоволеності життям. За шкалою задоволеності різними умовами життя, студенти, які задоволені умовами життя – 65,4% виявили високий, а решта – середній рівень задоволеності. Студенти-фізкультурники більш вимогливі до життєвих умов – лише 15% з них цілком задоволені умовами життя, 80% вислови-ли середній рівень задоволеності, i 5% – мало за-доволені умовами життя. За шкалою ступеня задоволення основних життєвих потреб виявлено, що більше половини опитаних (53,84%) мають високий ступінь задо-воленості цих потреб; ще 42,31% – середній, i ли-ше 3,85% – низький. Аналіз показує, що найбільш задоволені потреби нормальних стосунків у сім’ї, спілкуванні з друзями та харчові; найменш задо-волена потреба матеріального забезпечення, про-те й за цим пунктом жодна з потреб не є джере-лом стресу. Порівняння з групою фізичної культу-ри показує, що основні життєві потреби опитаних цієї групи задоволені більше: 65% – високий,  35% – середній рівень показника. Отже, опитуванням виявлено, що переважна частина студентів достатньо задоволена рівнем свого здоров’я, однак це стосується суб’єктивного відчуття себе здоровим, що частково залежить від об’єктивних, зовнішніх факторів. Не менш важли-вий фактор здоров’я особистості. Проте зовнішній фактор – наявність захворювання, психофізичне самопочуття i переживання людини – саме на цьому аспекті i був зосереджений наш подальший аналіз. Виявлено, що серед студентів переважають хвороби нирок (6–20,69%) та шлунка (5–17,24%), причому лише в окремих випадках захворювання є вродженим, решта – набуто переважно в підліт-ковому віці. Тому закономірно, що уроки фізкуль-тури в школі відвідували 30 осіб (95,55%), дехто (17,24%) ходили в турпоходи i займалися ранко-вою гімнастикою; ще 6,89% опитаних були у спор-тивних таборах чи відвідували спортивний гур-ток. Тепер 68,42% студентів – звільнені від занять в основній групі за приписами лікарів. У 26,32% випадках – їм рекомендовано зниження активнос-ті її утримання від перенавантаження. Цікаво, що багато опитаних бажали б за можливості (з боку стану здоров’я) не лише займатися у загальній 

групі з фізичного виховання – 31,58%, але й конк-ретним видом професійного спорту (63,16%) з досягненням високого результату. Ще 10,53% асоціюють здоров’я з відчуттям щастя. Додатково проведене опитування за тестом «Стан здоров’я» виявило, що i за наявності серйозних захворю-вань студенти відчувають себе у середньому здо-ровими: 82,75% – вважають себе здоровими; i ли-ше 17,24% – оцінюють свій стан здоров’я як низь-кий. Середня що по групі – 62,21 бали – відповідає середньому рівню показника. У досліджуваній групі за опитувальником Ч. Спiлбергера більшість опитаних – 51,17% ма-ють низький рівень тривожності; ще 41,67% – середній, i лише 4,17% вищий за середній. Заува-жимо, що в групі фізкультурників ситуація дещо інша – у 71,88% – середній рівень тривожності; у 18,75% – високий i лише в 9,38% – низький. Тобто спортсмени виявляються більш реактивними, жвавіше реагують на життєві ситуації, ніж студен-ти з проблемами у здоров’ї. Можливо, саме наяв-ність захворювання сприяє погіршенню реактив-ності організму. Графічний тест на визначення потреби в активності показав, що серед студентів з ослабленим здоров’ям у 29,17% – високий i сере-дній рівні потреби в активності; у 16,67% –  низький. Утома спостерігається у 25% опитаних. У групі спортсменів – ситуація інша. У більшості – високий рівень потреби в активності (53,57%); у 14,29% – середній, у 28,57% – малий. І лише в 3,57% – утома. Тобто хворі студенти не лише менш реактивні (погіршена емоційна реакція на ситуацію), але й менш активні. Наступним стало вивчення емоційних станів опитаних за тестом Г. Айзенка. Виявилося, що у студентів з ослабленим здоров’ям переважають прояви тривожності й агресивності – середні по-казники – 10 та 10,11 балів; найменші прояви фрустрованостi – 8,29 балів. Крім того, середні рівні прояву переважають в оцінці всіх станів: 60,71% – тривожність; 46,43% – фрустрованiсть; 57,14% – агресивність; 64,29% – ригідність. Висо-кі рівні проявів станів частіше зустрічаються за тривожністю (17,86%) й агресивністю (14,29%). Низький рівень прояву фрустрації (46,4%). Порів-няння з групою фізкультурників показує, що й у них прояви фрустрації мінімальні – у 62% опита-них; середній рівень показника – 37,93%. Тривож-ність i ригідність виявляються тут однаковою мірою: у 82,76% – середній; у 17,24% – низький рівень прояву. Агресивність же у зазначеній групі зустрічається найбільше: 82,76% – середній; 3,45% – високий; 13,79% – низький рівень прояву. Отже, студенти з ослабленим здоров'ям більш тривожні, а студенти-фізкультурники – дещо 
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більш агресивні. І обидві групи в міру ригідні, тобто з достатньо швидким переключенням за зміни ситуації, про що i свідчить їх незначна фрус-трованiсть – i студенти з вадами у станi здоров’я уже встигли звикнути до такого стану. Найбільш інформативним щодо психічного стану опитаних є тест М. Люшера. За даним тес-том ми визначили такі показники: наявність дже-рела стресу, відхилення від аутогенної психічної норми, що виступає умовний рівень здоров’я лю-дини, стан автономної нервової системи; наяв-ність втоми та працездатність опитаних.Аналіз результатів показав: 
– у 43,48% опитаних серйозні джерела стре-сів відсутні; у решти – 52,17% – вони наяв-ні, причому половина з них потребує пси-хологічної допомоги; 
– у всіх студентів з ослабленим здоров’ям виявлені відхилення від аутогенної нор-ми, що знаходяться в межах пунктів, тобто варіаційний розмах становить 26 пунктів, що засвідчує певну неоднорідність вибір-ки. Лише у 13,04% опитаних відхилення не виходить за межі 10 пунктів; у 30,43% відхилення від норми складає більше 20 пунктів, що вказує на серйозні порушення саморегуляції особистості; 
– діяльність автономної нервової системи порушена у 78,26% студентів, причому в однієї половини – у бік кращої працездат-ності, в іншої – у бік її погіршення; у 43,48% осібці порушення досить серйозні, що свідчить про нестабільність регулю-вання активності соматичних функцій; 
– різнірівні втоми спостерігаються в усіх опитаних, однак у 52,17% вона досить зна-чна, що показує виснаження внутрішніх резервів організму, які забезпечують рі-вень його життєвої активності; 
– рівень працездатності досліджуваних по-рушений у 100%, проте в межах аутогенної норми вона знаходиться у 21,74% опита-них; ще у 60,87% спостерігаються значні зниження працездатності; у решти – посе-редні, причому здебільшого (43,48%) пору-шення відбувається за рахунок зниження творчої ініціативи i зацікавленості в ре-зультаті роботи; ще у 21,74% – зниження активності, причому у 17,39% з них за гра-фічним тестом виявлені аналогічні дані; 
– порівняннязі студентами-фізкультурни-ками показує, що працездатність тут сер-йозно погіршена у 40,63% опитаних; пору-шення аутогенної норми знаходяться в межах, причому 18 пунктів порушення зустрічаються у 9,38% опитаних, а більше 20 – у 21,88%; у решти досліджуваних по-рушення незначні; джерел стресів у фізку-льтурників дещо більше, порівнянозі сту-

дентами з ослабленим здоров’ям, однак у 59,38% серйозні проблеми відсутні чи ма-ють ситуативний характер; регуляція ав-тономної нервової системи стабільна у 83,87% опитаних студентів загальної гру-пи з фiзвиховання. Сьогодні успішне оволодіння вищою освітою можливе лише за умови достатньо високого рівня здоров’я, тому врахування особливостей способу життя, зокрема фізичної активності і позитивного ставлення до фізкультурно-оздоровчої діяльнос-ті, є важливим елементом організації фізичного виховання студентської молоді. Особливу роль фізичне виховання у вищій школі відіграє для певного контингенту, перш за все для осіб з наяв-ністю хронічної патології, з низьким рівнем фізи-чної підготовленості і особливо для студентів, які не вважають фізичне виховання важливою дисци-пліною. На жаль, останнім часом спостерігається стійке погіршення стану здоров’я населення і мо-лоді зокрема. Поширення серцево-судинної пато-логії збільшилось за останнє десятиліття в 1,9 рази, онкологічної – на 18%, бронхіальної астми на 35,2%, цукрового діабету – на 10,1%. Встанов-лено, що у вищих навчальних закладах освіти кі-лькість підготовчих та спеціальних медичних груп зростає від 5,36% на першому курсі до 14,46% на четвертому. Відповідно спостерігаєть-ся зменшення кількості студентів основної групи від 84,0% до 70,2% [6, 243]. Наукові дослідження йїї узагальнений досвід свідчать, що дозоване фізичне навантаження чи-нить потужну протидію багатьом функціональ-ним порушенням різних органів і систем. Під оздоровчими заняттями потрібно розуміти систе-му спеціально організованих форм м’язової діяль-ності, направлених на досягнення належного рів-ня фізичного стану, який зумовлюватиме оптима-льну фізичну працездатність і стабільність здоро-в’я. Оздоровче заняття має певні особливості, що суттєво відрізняють його від спортивного трену-вання. Основна мета оздоровчого заняття – підви-щення рівня фізичного стану та зміцнення здоро-в’я. Для досягнення кінцевої мети застосовуються фізичні навантаження, що не перевершують фун-кціональних можливостей організму, але є доста-тньо інтенсивними, щоб досягти оздоровчо-тренувального ефекту. Максимальний оздоровчий ефект спостеріга-ється тільки за умов використання фізичних вправ, раціонально збалансованих за спрямовані-стю, потужністю та обсягом відповідно до індиві-дуальних можливостей студента. У зв’язку з цим оцінка функціональних можливостей та фізичної підготовленості організму – невід’ємна умова пра-вильного дозування фізичних навантажень під час оздоровчо-тренувального процесу. 
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Анатолий Тихомиров, Юлай Тупеев, Николай Семерджян. Современные научные проблемы 

здоровья и физического развития студентов 
Сохранение здоровья студентов, формирование у них здорового образа жизни в современных услови-

ях является одной из актуальных проблем. Изучение и разработка путей улучшения состояния здоро-
вья студентов имеет важное значение для общества. 

Данная статья освещает, что занятия физической культурой и спортом помогут надолго обречь 
бесценный дар природы – здоровье. Физические упражнения регулируют: обмен веществ, пищеваритель-
ную систему, костно-мышечный аппарат, умственную работоспособность, сердечно-сосудистую сис-
тему, систему дыхания, функциюпечени и ЦНС. 

Ключевые  слова :  физическая культура, спорт, образ жизни, болезнь, физические упражнения. 
 
Anatoliy Tikhomirov, Yulai Tupeyev, Mykola Semerdjyan. Modern scientific problems of health and 

physical development of students 
At the present time there is a critical situation with health status of students in Ukraine. Thus, almost ninety 

percent of students have disorders of health condition, which in turn is contributing to the decrease of general 
physical health. In addition, the matters of concern are continually rising level of morbidity, downward trend in 
life expectancy of the population, general demographic situation which has recently been in the country. 

Every year there is an increase in the number of students who are being included in special educational de-
partment for health reasons. If, therefore, the number of students with certain illnesses in Mykolaiv V. O. Sykhom-
lynskyi National University at the beginning of 2015-2016 academic year was 16,8% of the total number of first-
year students, then at the beginning of 2015-2016 – 18,8%. 

Students' health preservation, promotion of a healthy lifestyle of students in modern conditions are among 
the current problems. Investigation and development of the methods to improve health status of students are of 
public importance.  

The article highlights that physical activity and sports help to preserve precious gift of nature – health – for a 
long time. Physical activity has a regulatory impact on: metabolism, functioning of digestive system, muscu-
loskeletal system, mental ability, cardiovascular system, respiratory system, liver and central nervous system func-
tions.  

Key  word:  physical training, sport, mode of life, illness; physical exercises. 
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Спортивна підготовка веслувальників являє собою систему, яка постійно вдосконалюється на основі накопичення нових даних експеримента-льних досліджень, передового досвіду і науково-технічного прогресу. Веслування на байдарках і каное характеризується бурхливим ростом  спортивної майстерності, а підготовка стає рік від року все більш інтенсивною і складною. При цьо-му, зросли тренувальні та змагальні навантажен-ня, які пред’являють до організму спортсменів високі вимоги [1; 2; 3; 6]. Ми визначили, обґрунту-вали й експериментально перевірили рівень  та динаміку розвитку спеціальної витривалості веслувальників на байдарці і каное на дистанції  1000 метрів. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припу-щенні, що розвиток спеціальної витривалості сприятиме якісному рівню спортивної підготовки та досягнення високих результатів на змаганнях регіонального та міжнародного рівня, підвищен-ню результативності змагальної діяльності та ефективності тренувального процесу. У веслуванні для поліпшення спортивної ді-яльності створюються і застосовуються різні тех-нічні засоби (ТЗ), які безперервно ускладнювалися і удосконалювалися в ході їх технічних перетво-рень [2; 4; 6]. В даний час назріла необхідність у вивченні спортсмена і його діяльності в умовах виконання фізичних вправ із застосуванням техні-чних засобів. Розвиток таких наукових напрямків 
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АНАЛІЗ КІНЕМАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ  
НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ В ТРЕНУВАЛЬНОМУ МАКРОЦИКЛІ  

ПРИ ВИКОРИСТАННІ ТРЕНАЖЕРА CONCEPT-2  
У статті розглянуті питання досліджень розвитку фізичних та спеціальних якостей у веслуванні 

на байдарках і каное за допомогою спеціальних навчально-тренувальних програм на воді з використан-
ням веслувального тренажеру Concept-2. 

Спортивна підготовка веслувальників являє собою систему, яка постійно вдосконалюється на осно-
ві накопичення нових даних експериментальних досліджень, передового досвіду і науково-технічного 
прогресу. Веслування на байдарках і каное характеризується бурхливим ростом спортивної майстерно-
сті, а підготовка стає рік від року все більш інтенсивною і складною. При цьому, зросли тренувальні та 
змагальні навантаження, які пред’являють до організму спортсменів високі вимоги. Ми визначимо, об-
ґрунтуємо й експериментально перевіримо рівень та динаміку розвитку спеціальної витривалості вес-
лувальників на байдарках і каное на дистанції 1000 метрів. 

Ключові  слова :  веслувальний тренажер Concept-2, розвиток фізичних і спеціальних якостей, на-
вчально-тренувальна програма . 
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може забезпечити великий спектр логіко-обчислювальних і управлінських функцій в підви-щенні рівня кондиційних якостей і оволодінні руховими навичками. Сучасне спортивне облад-нання та технічні засоби є важливою компонен-тою в системі спортивної підготовки, яка підпо-рядковується єдиним механізмам управління і взаємодії для досягнення бажаного результату в спортивному тренуванні і підтримці працездатно-сті спортсмена [8]. Міжнародний досвід підготовки веслярів пе-реконливо свідчить про виняткову важливість самого широкого застосування різноманітних веслувальних тренажерів, що стимулюють розви-ток рухових здібностей (використання методу спряженої дії) за умови включення основних груп м’язів і збереження основних елементів структу-ри змагальної вправи [1; 2; 7]. У статті обґрунтовано методику застосування спеціальних тренажерів Concept-2 для розвитку силових та спеціальних здібностей наряду з вико-ристанням експериментальної методики розвит-ку спеціальної витривалості у веслувальників на байдарках і каное 16–18 років в природних умо-вах. В дослідженні розглянуто такі завдання: 1. Дати характеристику і показати значення спеціальних тренажерів у підготовці ква-ліфікованих спортсменів. 2. Обґрунтувати методику використання гребного тренажера Concept-2 для підви-щення спеціальних силових здібностей спортсменів. 3. Розробити практичні рекомендації щодо розвитку спеціальних силових здібностей веслувальників в природних умовах наря-ду з використанням тренажерів Concept-2.  4. Провести порівняння розвитку спеціаль-них якостей різними методами тренуван-ня в веслуванні на байдарках і каное та розвитком спеціальних силових якостей з використанням тренажеру Concept-2. У дослідженні були використані такі методи: аналіз літературних джерел, педагогічне тестуван-ня, педагогічний експеримент (експериментальна методика розвитку спеціальної витривалості на дистанції 1000 м), хронометрія, ергометри, статис-тичні методи дослідження. Запропоновано методи-ку використання тренажерів Concept-2 рисунок 1 для оцінки та розвитку силових здібностей веслу-вальників.Гребний тренажер Concept-2. широко використовувався як вітчизняними авторами, так і зарубіжними для дослідження біомеханічних кі-нематичних характеристик веслування та фізич-ної підготовленості веслярів. Вони можуть бути використані для функціональної і силової підго-товки розвитку сили верхніх і нижніх кінцівок. Для вирішення поставлених завдань використо-

вувалися такі методи дослідження: Аналіз літера-турних джерел, педагогічне тестування, педагогі-чний експеримент, хронометрія, ергометри, ста-тистичні методи дослідження. Педагогічне тесту-вання полягала у визначенні рівня силової підго-товленості у вправах тяга сидячи і жим ногами на тренажері Concept-2, та функціональної підготов-ки для дистанції 1000 метрів. Це оцінка ефектив-ності тренувальної програми для розвитку сили та спеціальної витривалості у веслярів з викорис-танням тренажерних пристроїв. В експерименті взяли участь 16 кваліфікова-них веслярів у віці 16-18 років кандидати та майс-три спорту. На першому етапі були отримані пока-зники силових можливостей спортсменів і час подолання дистанції 2000 м. На другому етапі спортсмени виконали 18 тренувальних занять, спрямованих на розвиток спеціальних силових здібностей на тренажері Concept-2. На третьому етапі проводилося повторне педагогічне тесту-вання спортсменів і порівняння результатів з по-чатковим тестуванням. Хронометрування і ерго-метрія проводилися автоматичним приладом для тренажерів Concept-2. В процесі виконання наван-таження пристрій відображав величину зусилля, час проходження дистанції, середню ергометрич-ну потужність. Точність визначення величини зусилля автоматичним приладом +/– 0,05 кг,  +/– 0,01 мн. Обробка результатів дослідження проводила-ся з урахуванням наступних показників: серед-ньогрупові величини (х), середньоквадратичні відхилення від середніх (S) і коефіцієнт варіації (V%). Статистична обробка даних проводилася за допомогою персональних ЕОМ, в програмі «Microsoft Office Excel 2003». Таблиця 1, таблиця 2. На першому етапі (жовтень – листопад  2017 р.) був проведений аналіз і узагальнення даних спеціальної та наукової літератури щодо застосування технічних засобів у розвитку сило-вих здібностей кваліфікованих спортсменів на байдарках і каное. 
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Рисунок 1 – Класичний тренажер Concept-2 
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На другому етапі (з листопада 2017 року по травень 2018 г.) були проведені педагогічне тес-тування і педагогічний експеримент. На III етапі (квітень – травень 2018 р.) прово-дилася систематизація окремих даних. Обробка та аналіз отриманих результатів.  Для розвитку спеціальної витривалості і роз-витку сили м’язів (в експериментальній групі) застосовуються: 1) методи безперервної вправи (рівномірний і перемінний), 2) методи інтерваль-ної перериваної вправи (інтервальний і повтор-ний), 3) змагальний і ігровий методи 4) два рази на тиждень робота на Concept-2 по заданій про-грамі [4]. Метою даної роботи є вплив (експеримен-тальної методики) на розвиток спеціальної ви-тривалості в веслувальному спорті у юнаків 16–18 років для підвищення результативності змагаль-ної діяльності та ефективності тренувального процесу. Для вирішення поставлених завдань були використані наступні методи дослідження. з пи-тань: 1) методи розвитку спеціальної витривалос-ті; 2) методи цілісної оцінки спеціальної витрива-лості; 3) фактори, що впливають на розвиток спе-ціальної витривалості. Педагогічний експеримент проводився для виявлення впливу різних методик на спеціальну 

витривалість. Експеримент полягав у тому, що контрольна група тренувалася за методикою, в якій застосовуються (методи) – рівномірний та інтервальний і експериментальна група тренува-лася за методикою, в якій застосовуються (мето-ди) – інтервальний і повторний та робота на Con-cept-2 по заданій програмі. Також проводилися тести для виявлення спеціальної витривалості до початку експерименту і після його закінчення [7]. Педагогічне спостереження здійснювалося на тренувальних заняттях з веслування. Це дозволи-ло зібрати первинну інформацію для дослідження, при проведенні тестування, а так само правиль-ність виконання вправ і систематичність. Отрима-ний експериментальний матеріал був, підданий обробці. Дані оброблялися загальноприйнятими методами математичної статистики. Розраховува-лися наступні статистичні показники: середнє арифметичне, достовірність відмінності між поча-тковими результатами і кінцевими. Педагогічне тестування включало в себе на-ступну групу тестів, для спортсменів, які орієнту-ються виступати на дистанції 1000 м: 1. проходження вибраної змагальної дистан-ції 1000 м; 2. веслування 2000 м, макс. Експеримент проводився протягом 5-х міся-ців з 10 січня по 31 травня 2018 р. Дві групи юна-ків 16–18 років, кожна група складалася з 8 осіб, у них проводилися заняття шість раз в тиждень, по 2 години. Контрольна група – методика включає: методи рівномірний та інтервальний. Експериме-нтальна група – методика включає: методи інтер-вальний і повторний та робота на тренажері Conc-ept-2 по заданій програмі.  Завдання: організувати і впорядкувати про-ведення занять та експериментальних дослі-джень, з метою виявити вплив різних методик на розвиток спеціальної витривалості у юнаків 16–18 років. Контрольна група – 8 осіб, (методика вклю-чає: методи рівномірний та інтервальний). 
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Таблиця 1 – Показники силової підготовки веслувальників № п/п Сила верхніх кінцівок Сила нижніх кінцівок Силова витривалість Режим 1 Режим 2 Режим 3 Режим 1 Режим 2 Режим 3 Час 2000 м Потужність 1 82,1 86,2 90,2 186,3 189,5 195,3 06:28,9 380,83 2 86,3 90,4 95,8 192,9 195,4 199,7 06:28,1 383,19 3 95,5 93,2 90,6 196,3 194,4 190,5 06:22,4 400,58 4 93,1 89,9 86,3 195,6 190,1 187,9 06:26,4 388,27 5 92,2 98 101,5 196,3 200,5 205,1 06:22,9 399,02 6 97,3 93,1 89,4 198,1 195,7 191,6 06:16,1 421,05 7 96,5 98,9 102,3 198,2 204,3 208,6 06:19,5 409,84 8 96,8 97,9 103,1 199,3 206,1 211,7 06:17,1 417,71 
Таблиця 2 – Показники, характеризуючи рівень 

силової підготовки спортсменів в контрольній та 
експериментальній групах 

Група Статисти-чні показ-ники Сила вер-хніх кінці-вок (кг) Сила ниж-ніх кінці-вок (кг) 
Силова витрива-лість (Ватт) Експери-ментальна x 91,5 194,5 395,5 σ 4,7 4,7 14,9 CV 5,1 2,4 3,8 Контро-льна x 95,8 198,7 401,8 σ 4,0 6,0 11,5 CV 4,2 3,0 2,9 
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Експериментальна група – 8 осіб, (методика включає: методи інтервальний і повторний), ро-бота на Concept-2. 

За отриманими даних видно, що контрольна група не значно відрізняється від експеримен-тальної групи за показниками спеціальної витри-валості (Р > 0,05). Після місячної підготовки юнаків виміри бу-ли проведені повторно. 

У даному виді тестування результат контро-льної групи склав 4,08 хв., а експериментальної групи – 4,07 хв., що на 1 секунди краще, ніж у кон-трольній групі. Вказані дані є достовірними  (р < 0,05). У даному тесті результат контрольної групи склав 4,10 хв., а експериментальної групи – 4,08 хв., що на 2 секунди краще, ніж у контрольній гру-пі. Вказані дані є достовірними (р < 0,05). 

У результаті педагогічного експерименту бу-ло встановлено, що спортсмени експерименталь-ної групи, в тренувальний процес яких була гар-монійно впроваджена запропонована програма підвищення спеціальної витривалості та робота на Concept-2 і контролю оперативного та поточ-ного стану, до терміну змагальної перевірки мали більший приріст результату на дистанції 1000 метрів, ніж представники контрольної групи. Експериментальна група додатково застосо-вувала методики розвитку сили і функціональної підготовки з використанням спеціалізованого тренажера Сoncept-2, що дозволило отримати більш високу швидкість приросту розвитку якос-ті. В експериментальній групі приріст сили рук склав 5,2%, сили ніг – 2,9%, силова витривалість збільшилася на 2,5%; в контрольній групі відпові-дно – 1,5%, 1,3% і 1,1%. Розроблено структуру тренувального проце-су по тижневим Мкц у річному циклі підготовки, спрямованого на розвиток спеціальної витрива-лості веслярів 16-18 років.  Ключовим елементом формування спеціалі-зованих силових якостей веслярів є ефективне перенесення методу спряження дії від переважно-го використання засобів ОФП на тренажері до спеціальної роботи в човні. У зв’язку з цим стає актуальним формування методичного підходу,  
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Таблиця 3 – Вихідний рівень спеціальної витри-
валості у юнаків 16–18 років до початку експери-
менту Тести Контрольна група Експериме-нтальна група Веслування 2×500 м; швид-кість 90%; пауза 90 с. (хв.) 4,08 4,07 Проходження вибраної зма-гальної дистанції 1000 м, швидкість МАХ, хв. 4,15 4,14 Веслування 2000 м, макс., хв. 9,2 9,1 Таблиця 7 – Зміна рівня спеціальної витривало-

сті у юнаків 16–18 років після експерименту (ве-
слування 2000 м, макс., хв.) Термін  проведення тесту Контроль-на група Експеримен-тальна група Достовір-ність До початку експерименту 9,03 9,04 р < 0,05 Після  експерименту 8,58 8,50 р < 0,05 Приріст –0,04 –0,14   Таблиця 4 – Вихідний рівень спеціальної витри-

валості у юнаків 16–18 років після експерименту Тести Контрольна група Експери-ментальна група Веслування 2×500 м; швид-кість 90%; пауза 90 с. (хв.) 4,06 4,04 Проходження вибраної зма-гальної дистанції 1000 м, швидкість МАХ, хв. 4,12 4,10 
Веслування 2000 м, макс., хв. 8,58 8,50 

Таблиця 5 – Зміна рівня спеціальної витривалос-
ті у юнаків 16–18 років після експерименту (веслу-
вання 2×500 м; швидкість 90%; пауза 90 с. (хв.) Термін прове-дення тесту Контрольна група Експериме-нтальна група Достовір-ність До початку експерименту 4,08 4,07 р < 0,05 Після експе-рименту 4,03 4,01 р < 0,05 Приріст –0,05 –0,06   

Таблиця 6 – Зміна рівня спеціальної витрива-
лості у юнаків 16–18 років після експерименту 
(проходження вибраної змагальної дистанції  
1000 м, швидкість МАХ, хв.) Термін проведення тесту Контроль-на група Експери-ментальна  група 

Достовір-ність  відмінності 
р До початку експерименту 4,13 4,14 р < 0,05 Після  експерименту 4,10 4,08 р < 0,05 Приріст –0,02 –0,05   
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в основі якого лежить вдосконалення спеціальних силових можливостей, як інтегрованого компоне-нта системи функціональної підготовки у веслу-ванні з використанням спеціалізованого силового тренажера Concept-2 [5]. 
Рекомендується застосування гребного тре-нажера для оцінки силових можливостей веслярів з виконанням вправи тяга сидячи для верхніх кін-цівок і жим ногами для нижніх кінцівок в трьох режимах. 
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Юлай Тупеев, Анатолий Тихомиров, Александр Козубенко, Георгий Усатюк. Анализ кинема-

тических характеристик специальной подготовки гребцов на байдарках и каноэ в тренировоч-
ном макроцикле при использовании тренажера Сoncept-2 

В статье рассмотрены вопросы исследований развития физических и специальных качеств в гребле 
на байдарках и каноэ с помощью специальных учебно-тренировочных программ на воде с использовани-
ем гребного тренажера Concept-2. 

Спортивная подготовка гребцов представляет собой систему, которая постоянно совершенствует-
ся на основе накопления новых данных экспериментальных исследований, передового опыта и научно-
технического прогресса. Гребля на байдарках и каноэ характеризуется бурным ростом спортивного 
мастерства, а подготовка становится год от года все более интенсивной и сложной. При этом, вырос-
ли тренировочные и соревновательные нагрузки, которые предъявляют к организму спортсменов вы-
сокие требования. Мы определим, обоснуем и экспериментально проверим уровень и динамику развития 
специальной выносливости гребцов на байдарках и каноэ на дистанции 1000 метров. 

Ключевые  слова :  гребной тренажер Concept-2, развитие физических и специальных качеств, 
учебно-тренировочная программа. 

 
Yulai Tupeyev, Anatoliy Tikhomirov, Olexander Kozubenko, Heorhii Usatyuk. The article deals 

with issues of research on the development of physical and special qualities in kayaking and canoeing 
with the help of special training programs on the water and the use of the Concept-2 rowing simulator 

Sport training of rowers is the system which is constantly improving on the basis of accumulation of new data 
on experimental studies, best practices, scientific and technological progress. Kayaking and canoeing are charac-
terized by rapid growth of sportsmanship and the training becomes more intensive and complex year after  
year. In this situation an increased training and competitive load makes high demands to athletes' bodies. It is 
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necessary to determine, rationalize and check experimentally the level and dynamic of development of special 
stamina of kayakers and canoe rowers at the distance of 1,000 metres. 

Research hypothesis is based on the assumption that special stamina development will contribute to the sport 
training quality and achievement of high results at the local and international competitions, efficiency improve-
ment of competitive activity and training process productivity. 

In academic rowing, as well, for the sake of sports activities improvement different technical means which 
were constantly being complicated and developed throughout their technical transformations are made and used. 
Nowadays there is a need to investigate an athlete and his activity in conditions of performing physical exercises 
using technical means. The development of such scientific directions can provide a wide range of logical, calculat-
ing and management functions in certified qualities improvement and mastering of motor skills. Modern sport 
equipment and technical means are the main component in sport training system, which is submitted to the single 
management mechanisms and interaction for the sake of desired results achievement in sport training and main-
tenance of athlete efficiency. 

Key word:  Concept-2 rowing simulator, development of physical and special qualities, educational and 
training program. 
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РОЛЬ КУРАТОРА НАВЧАЛЬНОЇ ГРУПИ  
З ПИТАНЬ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ  

В ОСВІТНЬО-ВИХОВНОМУ ПРОСТОРІ УНІВЕРСИТЕТУ 
 

У статті розглянуті проблеми зростання дефіциту вихованості молоді, втрати сучасною моло-
дою людиною культурно-духовних цінностей – любові до Батьківщини, чесності, порядності, толерант-
ності, добра і краси. Поняття, які втратили своє значення, є застарілими та неактуальними для моло-
ді сьогодні через відсутність елементарних знань з історії, філософії, етики, культурології та інших 
наук соціально-гуманітарного напряму. Визначено роль навчального закладу, інституту кураторів з 
питань патріотичного виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету. 

Ключові  слова :  військово-патріотичне виховання, держава, вищий навчальний заклад, викладач, 
куратор, студентське середовище, кафедра військової підготовки. 

Соціально-економічні перетворення, що від-буваються в сучасному українському суспільстві, зумовили зміни в соціокультурному житті, впли-нули на переоцінку цінностей у свідомості підрос-таючого покоління. На сьогодні в суспільстві уже назріло розуміння ускладнень, пов’язаних з пере-ходом до, так званої, ринкової економіки, деполі-тизації освіти. Це привело до втрати значення таких рис громадської свідомості як честь, обов’я-зок; відійшли на другий план ідеали любові до Вітчизни і до людей, що було характерно для ста-рших поколінь. Убожіє духовність. 

Сьогодні ми нерідко можемо зіткнутися з лю-дьми переконаними в тому, що традиційні куль-турно-духовні цінності – чесність, порядність, ви-важеність, толерантність, добро, краса тощо втра-тили своє значення, є застарілими і неактуальни-ми для сучасної молодої людини. Теоретична по-зиція подібних поглядів страждає відсутністю елементарних знань з філософії, етики, естетики, культурології та інших наук соціально-гума-нітарного спрямування. Недостатність знань, орі-єнтація на буденний рівень свідомості виконують погану роль в осмисленні надзвичайно складних 
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процесів духовного розвитку сучасного суспільст-ва. Подібний стан як у сфері практичного буття молоді, так і в теоретичних пошуках нерідко при-водить до того, що замість об’єктивного, науково виваженого аналізу певних ситуацій, які склада-ються в суспільно-економічному, політичному житті, осмисленні домінуючих тенденцій в моло-діжному русі, причин невдоволення молоді тощо, значна увага передовсім акцентується на зовніш-ніх, поверхових аспектах справжніх проблем [6].  Натомість тепер прийшов час педагогіки – час удосконалення самої людини.  Глибокі соціальні й економічні зрушення, що відбуваються на межі третього тисячоліття в Україні, спонукають до реформування системи освіти, яка має сприяти утвердженню людини як найвищої соціальної цінності. Лише компетентна, самостійна і відповідальна, з чіткими громадянсь-кими позиціями індивідуальність, вихована лю-дина здатна до оновлення суспільства, захисту суверенітету України, розвитку її економіки та культури. Виховання такої людини доручено ар-мії освітян. Сучасну систему життя, господарювання, від-носин потрібно формувати насамперед на грунті розвитку загальнолюдських цінностей, нової мо-ралі, принципів поведінки та підходів до діяльно-сті людей у різних сферах суспільства. За роки незалежності держави, а особливо останні чотири роки, яскраво проявилися негати-вні наслідки відсутності належного патріотично-го виховання, зокрема: 
– масова трудова еміграція, яка привела до втрати, за експертними оцінками, від 5 до 7 млн чол.; 
– невідповідність дій еліт відносно очіку-вань та сподівань українського народу; 
– неготовність частини творчої інтелігенції до довготривалого творчого процесу під-вищення конкурентоздатності української культури, мови. Сьогодні відбувається деградація класичних моральних категорій, зростання дефіциту вихова-ності, особливо в молоді. Ця проблема не оминула й студентське середовище. Упродовж 2018–2019 років має бути проведе-ний моніторинг системи патріотичного вихован-ня дітей та молоді за допомогою соціологічних опитувань, анкетування, психологічного тесту-вання. Також планується провести науково-методичні конференції, створити банк педагогіч-ного досвіду, провести корекцію навчально-виховних впливів з урахуванням результатів мо-ніторингу [3]. Сьогодні Україна потребує високоосвіченого, високоморального, патріотично налаштованого 

молодого покоління. Повноцінну, цілісну, націо-нально-свідому особистість можливо виховати тільки завдяки правильно організованій системі вивчення національних ідеалів і традицій.  Основними національними цінностями є українська ідея; державна незалежність України; самопожертва в боротьбі за свободу нації, готов-ність до захисту Батьківщини; історична пам’ять, громадська національно-патріотична активність; пошана до державних та національних символів; любов до рідної культури, мови, національних свят і традицій; пошана до Конституції України; підтримка владних чинників у відстоюванні неза-лежності України та розбудові атрибутів держав-ності; прагнення побудувати справедливий дер-жавний устрій; сприяти розвитку духовного жит-тя українського народу [1]. Подолання негативних тенденцій, щодо розу-міння патріотизму, можливе тільки при активній участі держави при розробці чітких форм і мето-дів роботи. Стержневим моментом системи фор-мування патріотичних якостей в суспільстві по-винні стати історичні традиції перемог українсь-кого воїнства, самопожертва в ім’я захисту Батькі-вщини.  Не можна забувати про близьке минуле дер-жави, коли український народ, разом з іншими народами Радянського Союзу, розгромив німець-кий фашизм, героїчними зусиллями обмеженого контингенту воїнів-інтернаціоналістів протистояв міжнародному тероризму в ДРА, виконував миро-творчи функції в інших гарячих точках планети.  Нажаль, багаточисельні факти перекручуван-ня пам’яті дають сьогодні свої жахливі наслідки. Коли ми на державному рівні згадували та доводи-ли юнакам про справжніх героїв-українців, пере-можців та визволителів: І. М. Кожедуба, С. А. Ков-пака, С. К. Тимошенко, М. Ф. Ватутіна та ін.? Про подвиг героїв-молодогвардійців Краснодону сьо-годні не згадують взагалі. Більше того, сьогодні з трибуни Верховної Ради України ми чуємо вимов-ляння про величезний внесок в розвиток демокра-тії в світи керівника нацистської Німеччини «Адольфа Алоізовича», також нам пропонують показувати це в Європі... Мабуть деякі політики забули, що ця «пряма демократія» знищила в роки війни близько 10 мільйонів українців. І як слідство – воля до творчості і творення заглушені, народ залишається без історичної пер-спективи, свого історичного досвіду і як наслідок зречений на нещастя.  Україна знаходиться в оточенні потужних держав, як в економічному, так і у воєнному від-ношенні. Багато з них мають територіальні прете-нзії до нашої держави і щоб зберегти кордони  
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ЮРІЙ ТУРТАЄВ, ВІТАЛІЙ ГЛУЩЕНКО · Роль куратора навчальної групи  з питань патріотичного виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету недоторканими, потрібні сильні Армія і Флот. В Україні, по причині запровадженої по західному зразку «реформи школи», зруйновані базові, істо-рично складені суспільні цінності, серед яких важ-ливу роль в підтримці життєспроможності, вироб-ленні державної системи відігравав патріотизм. Для відбиття можливої агресії необхідно ви-ховувати патріотів, – ними не народжуються. Ви-ховувати на прикладах своїх героїв, а не «героїв» видуманих, взятих із американських бойовиків. Не варто надіятись на «миролюбиві» збройні сили НАТО, які мають за мету використовував наш людський ресурс проти інших держав на прикладі Лівії, Судану, Іраку, Югославії, Афганістану, Сірії. В 1996 році в м.Сараєво (Боснія та Герцеговина) я бачив зруйновані колишні олімпійські центри, промислові об’єкти та житлові будинки, замінова-ні машини та дороги, очі мешканців, які втратили свої оселі та родичів завдяки так званої «демократії із за океану». Патріотизм являє собою свого роду мораль-ний фундамент суспільної і державної будівлі, опору його життєспроможності, одна із першочер-гових умов ефективності функціонування систе-ми соціальних і державних інститутів. Патріотизм можна віднести до вищих форм проявлення духо-вності. Засвоєння патріотичних цінностей і норм життя – це перш за все об’єктивний, керований процес. Патріотизм не закладений в генах, він явище соціальне по своїй природі і тому не успад-ковується, а формується. Глибоке знання історії рідного народу, його національних, духовних цінностей, здобутків у різних галузях – значимі компоненти патріотич-ного виховання молоді, без яких неможливе збе-реження історичної пам'яті, розвиток духовності. Це вселяє віру в світле майбутнє, надає сил кож-ній особистості для подолання життєвих трудно-щів. Важливу роль відіграє виховання любові до літературних надбань українського народу.  Хотів би задати питання автору книг «Українські вікінги» (Українці в дивізії СС Вікінг), «Галицькі добровольчі полки СС» та інших, презе-нтованих в Україні, Роману Пономаренко: «Про які стержневі моменти системи форму-вання патріотичних якостей та вищи форми про-явлення духовності в суспільстві йдеться мова в цих книгах, який військовий вишкіл українські вояки пройшли в цих нацистських підрозділах, для якої категорії молоді України спрямовані його видання?» Де, на сам кінець, роль відповідних державних органів, які допускають пряме пору-шення законодавства України. Патріотичне виховання не можна розглядати окремо від навчального процесу. Саме спільна 

робота викладачів і студентів закладів вищої осві-ти є основою патріотичного виховання. У звязку з цим сучасний викладач повинен бути носієм гу-манізму та яскравим прикладом громадянина та патріота України. Виховувати свідомого патріота на основі власного прикладу, органічно поєдную-чи історичні факти, літературні надбання, дослі-джуючи, дискутуючи, навчаючи ненавязливо і з любовю, – дієва форма співпраці з молоддю. Тому в сучасних умовах підвищується роль педагогів, здатних всебічно аналізувати поточні події і акце-нтувати увагу студентів на оптимістичному май-бутньому, позитивних досягненнях і явищах у розвитку країни. Сучасна освітня політика вимагає від закла-дів вищої освіти керуватися принципами демок-ратії, відкритості прийняття рішень. І на цьому шляху важливим суб’єктом університету є інсти-тут кураторів як ланка, що практично забезпечує співпрацю адміністрації викладачів та громадсь-ких організацій зі студентом [8]. Завдання куратора як вихователя – навчити студентів адекватно орієнтуватися в різних ситу-аціях. Виховна система університету направлена на формування особистості нового типу. Завдан-ня виховної діяльності полягає в створені умов для активної життєдіяльності студентів, задово-лені їх потреб в інтелектуальному, культурному та моральному розвитку. Місія куратора полягає в тому, щоб сформувати із студентської групи єди-ний організований колектив, який в майбутньому зміг би вирішувати учбові, наукові, трудові та ін-ші поставлені перед ними завдання [4]. Куратор – це управлінська ланка, яка здійс-нює педагогічну діяльність з колективом студен-тів взводу (групи) факультету, окремими студен-тами, їх батьками, організацію і проведення поза-аудиторної роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належ-них умов для виконання завдань навчання і вихо-вання, самореалізації та розвитку студентів, їх соціального захисту.  Куратор академічної групи допомагає вихо-ванцю в особистісному розвитку, засвоєнні та прийнятті суспільних норм, цінностей, дотриманні засад духовно повноцінного буття. Він бере на се-бе місію старшого колеги в оволодінні студентом позитивними соціальними ролями, використовую-чи позааудиторну виховну роботу як «ситуації со-ціального досвіду поведінки». Педагогічним засо-бом соціалізації є множинність стосунків, які вини-кають не тільки у навчальному процесі, айв орга-нізації виховної позааудиторної роботи. Керівник академічної групи складає проект плану виховної роботи, стежить за його виконанням, в процесі 
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чого аналізує ефективність виховної роботи, роз-виток творчої ініціативи студентів самоврядуван-ня; веде індивідуальну роботу зі студентами; ви-являє нахили і здібності студентів і сприяє їх уча-сті в роботі наукових гуртків, творчих студій, спортивних секцій; тримає в полі зору успішність студентів, встановлює контакти з відповідними кафедрами з метою створення належних умов для навчання, надання їм необхідної допомоги, здійс-нення заходів для роботи з обдарованими студен-тами; висловлює свої рекомендації академічній групі щодо проведення виховних годин, сприяє залученню студентів до факультетських та загаль-но-університетських заходів; піклується про жит-лово-побутові умови студентів, про їх культурний відпочинок, бере участь у розподілі місць у гурто-житку, періодично відвідує його; вносить пропози-ції щодо відзначення і заохочення кращих студен-тів, бере участь у складанні характеристик студен-тів академічної групи; несе відповідальність за свою роботу перед деканатом і кафедрою. Цілеспрямоване і чітке планування допома-гає кураторам уникнути багатьох помилок та не-гативних явищ у студентський групі.  Серед основних засобів виховної роботи кура-торів є: щотижневі виховні години, які включа-ються до розкладу академічних занять, а виклада-чеві до індивідуального плану роботи; бесіди «За круглим столом», дискусійні клуби, інші заходи виховного впливу в студентських аудиторіях і гуртожитках (із залученням фахівців різного про-філю); культпоходи історичними місцями рідного краю, до музеїв, картинних галерей, на виставки, до театрів; колективний перегляд кінофільмів та вистав з їх наступним обговоренням; індивідуаль-на виховна робота зі студентами з урахуванням їх Індивідуальних особливостей. Кураторам акаде-мічних та керівникам творчих груп належить іні-ціатива у виборі форм, методів, прийомів, засобів та напрямів виховної роботи; їх роботу на факуль-тетах координують деканати, а кафедри забезпе-чують проведення конкретних заходів виховного впливу.  Результатом виховної діяльності куратора має бути достатній рівень вихованості студентів. Під вихованістю в педагогічному розумінні мають на увазі комплексну властивість особистості, яка характеризується наявністю і рівнем сформовано-сті в неї суспільне значущих якостей, що відобра-жають мету виховання. Беззуперечно, що центром військово-патріо-тичного виховання молоді в університеті є кафед-ра військової підготовки. Куратор навчального взводу кафедри у ви-значенні змісту роботи керується Конституцією 

України, Законами України «Про вищу освіту», «Про військовий обов’язок»; Положенням «Про військові підрозділи вищих навчальних закладів», іншими законодавчими і нормативними актами України. Куратор здійснює свою діяльність відповідно до основних завдань вищої освіти, спрямованих на: 
– виховання громадянина України; 
– формування особистості студента, його наукового світогляду, розвитку його здіб-ностей і обдарувань; 
– виконання вимог Державного стандарту вищої освіти, кваліфікаційних характерис-тик та програм замовників, підготовку студентів до виконання функціональних обов’язків у військовий час та обов’язків офіцера запасу у мирний час; 
– виховання у студентів поваги до Консти-туції України, державних символів Украї-ни, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків, прав і свобод лю-дини, громадянина, відповідальності пе-ред законом за свої дії; 
– виховання у студентів свідомого ставлен-ня до виконання вимог військових стату-тів, Військової Присяги на вірність україн-ському народу, захисту своєї Батьківщини від посягань ззовні та всередині держави; 
– реалізацію прав студентів на вільне фор-мування політичних та світоглядних пере-конань; 
– виховання поваги до народних традицій та звичаїв, державної та рідної мови, наці-ональних цінностей українському народу та інших народів і націй; 
– формування у студентів засад здорового образу життя, збереження і зміцнення фі-зичного і психічного їх здоров’я [5]. Обов’язково треба визначити вимоги до якос-тей особистості куратора навчального взводу ка-федри військової підготовки: 
• суспільно-гуманістична спрямованість, яка передбачає: 
– високий рівень суспільної та національної свідомості, самосвідомості, переконаність; 
– усвідомлення громадянського обов’язку, політична та військова культура; 
– високий рівень моральної вихованості (соціальна активність і відповідальність, вміння творчо працювати, використовува-ти і цінувати колективний досвід, прислу-ховуватись до думки колег, критично оці-нювати досягнуте, вміння працювати за засадах співпраці, співтворчості, співробіт-ництва. 
• професійно-педагогічна спрямованість, змістом якої є: 
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– розуміння соціальної ролі військово-педагогічної професії, інтерес до студента як суб’єкта діяльності, вміння розуміти його потреби і особливості, складність і неоднозначність внутрішнього світу; 
– педагогічна спостережливість; 
– педагогічний такт. 
• високий рівень педагогічної майстерності, який передбачає: 
– знання основ предмета, постійне удоско-налення своєї професійної майстерності; 
– розуміння суті, мети, завдань, форм і мето-дів виховання; 
– знання індивідуальних якостей студентів, встановлювати педагогічно доцільні взає-мовідносини з окремими студентами, ма-лими групами, колективом студентів, ба-тьками, педагогічними працівниками, ана-лізувати свою діяльність і діяльність коле-ктиву взводу (групи), наслідки роботи. Патріотизм це одне з найбільш благородних і глибоких почуттів властивих народним масам закріплених віками і тисячоліттями. У соціально-психологічному контексті патріотизм є певною позицією особистості стосовно себе, свого народу і країни, яка інтегровано виявляється у самосвідо-мості, самовизначенні і самореалізації. Як зазна-чав В. О. Сухомлинський, патріотизм як діяльна спрямованість свідомості, волі, почуттів діалек-тично пов’язаний з освіченістю, етичною, есте-тичною й емоційною культурою, світоглядною стійкістю, творчою працею. Виховання патріотич-ної свідомості, почуттів і переконань неможливо відокремити від складного цілісного процесу фор-мування особистості [2]. Сучасна молодь добре інформована щодо процесів в різних сферах науки, техніки, соціаль-ного життя; динамічно оволодіває сучасними ко-мунікаційними технологіями. Усе це створює сприятливі умови для розвитку патріотичного виховання як пріоритетної сфери соціального життя країни, підвищення його статусу та розвит-ку потенціалу, досягнення якісно нових результа-тів у патріотичному вихованні підростаючого по-коління. Таким чином, на сучасному етапі становлен-ня й відродження України як суверенної європей-ської держави виникла необхідність створення принципово нової системи національно-патріо-тичного виховання молоді, тобто необхідно ви-значити й реалізувати такі педагогічні умови, які б якнайкраще формували патріотичну вихова-ність студентської молоді. 

У систему цінностей патріотичного виховання повинні входити: гордість за свою Батьківщину, лояльність до української держави, повага до її си-мволів, атрибутів, мови, повага до української нації та її історичного минулого та ін.. Нині у свідомості жителів усіх регіонів переважає розуміння патріо-тизму, яке має громадянський зміст і включає такі якості, як праця на благо України, готовність боро-тися за територіальну незалежність своєї країни, прагнення до рівності всіх національностей, знання історії та культури України і бажання виховувати в дітях любов до неї. Формулою нового українського патріотизму повинен стати принцип: Україна – дер-жава для всіх її громадян. Сучасний український патріотизм слід визначати не лише за ознаками спілкування на рідній мові чи любові до певних культурних цінностей, але і як мислення з повагою до країни і з любов’ю до малої батьківщини [7].  Аналізуючи в цілому динаміку розвитку сис-теми військового виховання молоді України, її підготовки до захисту свободи і незалежності, можна зробити висновок, що на формування гото-вності молоді до захисту національної безпеки України впливає не тільки соціально-історична ситуація розвитку держави, але і відповідність її змісту, формам, методам військового навчання і виховання. Процес підготовки особистості до за-хисту держави обумовлюється конкретними сус-пільно-історичними умовами розвитку України, рівнем національної свідомості народу. З змістов-ної точки зору патріотичне виховання здійсню-ється в процесі якісно нових завдань щодо ство-рення суверенної, економічно розвиненої, цивілі-зованої, демократичної держави .  До числа визначальних принципів, які одно-часно є важливими умовами реалізації мети і зав-дань патріотичного виховання, відноситься ви-знання високої соціальної значущості патріотиз-му, необхідності створення реальних можливос-тей і здійснення цілеспрямованих зусиль для його розвитку у молоді. Ключовим завданням національного вихо-вання повинно стати введення патріотичного в ранг національно значимої і об’єктивно необхід-ної цінності для всіх громадян. У практичному руслі це означає відродження системи патріотичного виховання зі всіма її ком-понентами: історико-патріотичне, героїко-патріотичне та військово-патріотичне. У суспільс-тві вони вирішують головне завдання: підготовка підростаючого покоління до життя, праці, служби у Збройних Силах України.  
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ского воспитания молодежи в образовательно-воспитательном пространстве университета 
B статье рассмотрены проблеми роста дефицита воспитанности молодёжи, утраты современ-

ным молодым человеком культурно-духовных ценностей — любви к Родине, честности, порядочности, 
толерантности, добра и красоты. Понятия, которые утратили своё значение, являються устаревши-
ми и неактуальними для молодёжи сегодня по причине отсутствия элементарных знаний истории, 
философии, этики, культурологи и других наук соціально-гуманитарного направления. Определена роль 
учебного заведения, института кураторов в вопросах патриотического воспитания молодежи в обра-
зовательно-воспитательном пространстве университета. 
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tion of young people in the educational space of the University 
The article deals with the problems of growing shortage of education of young people, the loss of modern 

young man cultural and spiritual values-love for the Motherland, honesty, decency, tolerance, goodness and 
beauty. Concepts that have lost their meaning are outdated and irrelevant for young people today due to the lack 
of basic knowledge of history, philosophy, ethics, cultural studies and other Sciences of social and humanitarian 
direction. The role of educational institution, Institute of curators in questions of Patriotic education of youth in 
educational space of University is defined. 
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ВПЛИВ ХРИСТИЯНОЦЕНТРИЗМУ НА РОЗВИТОК 
ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХVІІІ ст. 

 
У матеріалах статті розкривається проблема розвитку вищої освіти ХVІІІ ст. у розрізі християно-

центричних витоків соціокультурного буття українства. Дослідницьку увагу зосереджено на аналізі 
впливу на вітчизняну освітню площину трьох основоположних векторів – Церкви, соціуму та держави. 

Від рефлексовано чітку практичну зорієнтованість освітніх завдань, які були основоположними у 
діяльності вітчизняних вищих шкіл епохи. Актуалізовано домінування у навчально-виховному обігу ціле-
цілісного потенціалу педагогічної діяльності, зорієнтованої на розв’язання наявних труднощів історич-
ного періоду та задоволення наявних соціоментальних запитів. 

У історико-педагогічному ключі заявленої проблематики використано відповідний дослідницький 
інструментарій – історико-ретроспективний, системно-структурний та хронологічний методи. 

Ключові  слова :  вища освіта, християноцентричні витоки, соціокультурне буття, особистість. В умовах перехресного впливу на вітчизняну вищу освіту християноцентризму послідовно ви-кристалізувався цілий перелік аксіологічних де-термінант, визначаючих інтенсивність прогресив-ного розвитку українства як цілісної соціомен-тальної спільноти.  Актуальність заявленої проблематики тема-тизована двома основоположними концентрами – переліком основоположних завдань розбудови національної школи та фіналізацією процесу на-дання українській автокефалії Томосу, що фак-тично є наслідком тривалих історичних перипетій на шкалі вітчизняного розвитку. На глибоке авторське переконання, у складні роки наявної військово-політичної нестабільності нашої держави здоровий фізично-духовний опти-мум для зростання кожного представника підрос-таючого покоління сучасного українця може за-безпечити лише персоніфікований характер ідеа-лів історичних постатей, які продемонстрували високий рівень національно-патріотичної стійко-сті на протидію руйнівним елементам російської агресії.  Окремі дослідницькі напрями, які дотичні до обраної проблематики дослідження, знаходимо на сторінках авторських праць В. Андрущенка, Н. Дем’яненко, О. Лавріненка, В. Сиротюка, Т. Зав-городньої, Т. Дудки та ін. Проте, окреслення про-блеми впливу християноцентризму на розвиток вітчизняної вищої школи попередніх історичних епох нині потребує все глибшого авторського від-рефлексування, що детерміноване необхідністю реалізації на загальнодержавному рівні стратегій деокупації та реінтеграції. 

Зосередження авторської уваги на заявленій тематиці дослідження продукувало виокремлен-ня цілого ряду дослідницьких завдань: 
– проаналізувати рівень вивченості пробле-ми у розрізі джерелознавчої бази; 
– актуалізувати вплив християноцентризму на розвиток вітчизняної вищої школи ви-значеної історичної епохи; 
– популяризувати наявний історико-педаго-гічний досвід розбудови вітчизняної шко-ли у сучасних соціокультурних умовах. Історично закладені у попередні епохи вито-ки цілеспрямованого навчально-вихованого про-цесу, заснованого на урахуванні християнських цінностей, повсякчас були дотичними до особис-того прикладу духовного-наставника, який вико-нував у досліджуваний період роль учителя. На феноменологічному рівні, питання особистісного прикладу душпастиря екстраполювалося на «платформу» домінуючих релігійних поглядів та переконань, які закладали своєрідні «підвалини» освіченості української нації.  Письмовими «відбитками» визначального впливу духовно-педагогічного прикладу на соці-альну свідомість широких суспільних мас ще з попередніх століть слугують давньоруські пам'ят-ки. Протягом досліджуваного періоду саме вони продовжували виконувати роль письмово-ета-лонного базису у поліпросвітницькій справі на території різних регіонів України. Сьогодні може-мо припустити, що саме духовно-педагогічний приклад духовенства викристалізував своєрідний «скелет» освіти та продукував «рельєфне» фор-мування педагогічної свідомості підростаючих 
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поколінь вихованців. Зазначена подієвість пара-лельно підсилювалася симбіотичним впливом на вітчизняну школу взаємозв’язаного тріо – соціу-му, Церкви та держави. Причому перших два ком-поненти були настільки взаємозв’язані, що при їх тісній взаємодії у досліджуваний період ми отри-мали високоосвічених фахівців своєї справи (зокрема, знані усьому світу могилянівці – Г. Ско-ворода, Г. Кониський та ін.), які за посередницт-вом досліджуваного феномена засновували шко-ли і бібліотеки, навчали та виховували цілий ряд поколінь, стали своєрідними просвітницькими «світилами» для світу.  З точки зору сучасних наукових дефініцій, зростання соціокультурного розвитку великих міст досліджуваного періоду на вітчизняній гео-політичній карті,підсилювалося відповідним рів-нем урбанізаційних процесів. Такого роду тенден-ційність «неспішного» розвитку освіченості та-розвою культури у сукупному розрізі призвело до зростання чисельності грамотних на одиницю наявної площі Лівобережжя та Правобережжя. У творчому доробку «Від досліджень правос-лавної аскези до створення нової моделі людини: шлях наукової школи синергетичної антрополо-гії» зазначалося, що соціокультурний прогрес дос-ліджуваного періоду уможливлювався продуктив-ною діяльністю усіх «керівних ланок» духовенст-ва – починаючи від єпископів і закінчуючи манд-рівними дяками [4]. Такий ракурс дослідницького пошуку зорієн-тував нас на переосмислення християноцентрич-ного характеру розвиткув ітчизняної вищої шко-ли ХVІІІ ст. Вона послугувала своєрідною просвіт-ницькою колискою, оскільки у ній «зростали» майбутні діячі та визнані духівники, що своєю просвітницькою діяльністю примножили соціоку-льтурний потенціал великих міст – маленьких концентрів освіченості та духовності. У геополітичному контексті, саме етнографіч-ні регіони України, по-суті, стали «центральною нервовою системою» у реалізації життєдіяльно-освітніх починів кожної адміністративно-тери-торіальної одиниці. Продуктивні результати їх праці можемо оцінити сучасним дослідницьким оком на прикладі розвитку окремих освітніх  закладів великих міст (зокрема, Київ – Києво-Могилянська академія; Острог – Острозька ака-демія). Варто підкреслити і той факт, що діяльність духовних осередків перепліталася із парафіяльни-ми починами, що у сумарному ефекті призвело до: а) «реорганізації» суспільної свідомості ме-шканців великих міст; б) переосмислення напрямів розвитку адмі-ністративно-територіальних одиниць 

відповідно до наявних суспільних запитів того часу; в) виокремлення пріоритетів подальшого розвитку освіти та освіченості у відповід-ності до напрацьованих тенденцій цивілі-зацій середземноморського басейну.  Цілком зрозуміло, що ми не можемо сьогодні ототожнювати освітні концентри досліджуваного періоду із високоорганізованими навчально-виховними закладами високорозвинутих країн світу. Проте, у рамках визначеного хронологією дослідження ми зобов’язані підкреслити чітку практичну зорієнтованість знань, які надавалися вихованцям у вітчизняних вищих школах дослі-джуваного періоду та зорієнтовувалися на розв’я-зання низки наявних соціокультурних завдань, зокрема: а) географічного поширення релігійних пог-лядів і переконань шляхом «освоєння» догм Святого Письма – навички читання; б) книгописання з метою поповнення «арсе-налу» бібліотечних полиць у розрізі по-ширення грамотності – навички письма; в) примноження скарбниці народної творчо-сті – навички співу тощо. У такому ж змістовому обрисі освоєння в рам-ках навчального плану вітчизняних вищих шкіл епохинизки іноземних мов все чіткіше викриста-лізовував релігійно-християнський контент, який не обмежувався суто освітніми завданнями.  Подієво-хронологічний підтекст визначеної дослідженням епохи засвідчив про наявну глиби-ну релігійного світогляду та широту змістового компоненту освіти. Таке цілісне панно онтології буття тогочасного українства прикрашали нитки релігійного світогляду, які переплітали елементи церковно-слов’янської азбуки. Поліфункціональ-ність такого «панно» сягала і глибин духовної сутності кожного малограмотного чи зовсім не-грамотного представника тогочасного соціуму, апелювала довічних цінностей та найвіддалені-ших «закутків» суспільної свідомості, торкалася невидимою рукою часу до трансцендентності ба-гатовимірного буття. Сьогодні з упевненістю можемо стверджува-ти, що християноцентрованість вищої освіти дос-ліджуваної епохи у суспільному ключі відтворю-валася в: утвердженні віри; загальнонародному обрисі характеру освіти; практичній значущості знань, що сукупним чином відповідали вимогам того часу.  «Всепроникливість» складових елементів дидактики у вітчизняний освітній обіг вищої школи на загальнодослідницькому рівні прослід-ковувалася навіть всупереч несприятливим об-ставинам реального історичного буття нашого народу, функціонування якого булоспровоковане 
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впливом консервативної політики діючого керів-ництва. Така дидактична феноменальність у сума-рному ефекті призвела до розширення переліку принципів, методів та засобів навчання, які широ-ко використовувалися у вітчизняних стінах місце-вих вищих шкіл досліджуваної епохи. Геополітичне розташування нашої держави – на перетині транспортних шляхів Заходу та Сходу посприяло інкрустуванню вітчизняних вищих шкіл етнічними «перлами» кожного регіону наяв-них вищих шкіл Наддніпрянщини та Галичини. Досить органічно у навчально-виховний процес вищих шкіл досліджуваного періоду «впліталися» елементи:звичаєво-фольклорного буття, «масо-вих» свят та неперевершеної обрядовості наявних групових ігор. Сукупна продуктивність зазначеної подієвості послугувала справжнім ціннісним «переворотом» по відношенню до буденного по-всякдення неосвічених мас, оскільки невтішні «відроги» язичницьких реалій віддзеркалювалися на рівні вбивств, «блудництва» та низки шкідли-вих звичок.  Ситуативні реалії життєдіяльності українсь-кого соціуму актуалізували формування на особи-стісному рівні цілісного світосприйняття, яке бу-ло продуктом навчально-виховної діяльності представників педагогічного складу духовенства, яке було досить мобільним на території України. Основні завдання тогочасної освіти органічно «впліталися» у місію педагогічної діяльності, від-тіняючи свою змістову сутність різнобарв'ям мо-ральності, християноцентризму та наявної релі-гійності.  Цілком раціонально, що регуляція термінів повного «курсу» навчально-виховного процесу для кожної особистості індивідуально, була до-сить відносним феноменом, оскільки ґрунтувала-ся на: індивідуальних можливостях, здібностях, рівневості засвоєних знань та базисі сформованих умінь й навичок. Деталізуючи наукову проблему педагогічної діяльності викладача-духівника слід підкреслити її «непересічний» термінологічний розріз, тривалість якого зазвичай охоплювала усі життєві віхи самого педагога.  Історіографічний базис дослідження засвід-чив, що саме велике бажання особистості досягти певних вершин самовдосконалення, шляхом пі-знання сутності релігійних догматів, привело ная-вну духовну спільноту досліджуваного історично-го періоду до усвідомлення необхідності безпере-рвного навчання [1; 3]. Цьому процесу активно посприяло книгописання, яке виконало функцію життєздатного начала та поклало початок массо-вому просвітництву серед наявних суспільних мас.  

Важливо підкреслити і той факт, що після входження проукраїнської території до складу Російської імперії, за відома діючого керівництва, на неофіційному рівні Церкві було надано певний управлінський протекторат на місцях. Розширен-ня переліку «прополітичних» функцій наявних духовних концентрів, уможливило виконання ними завдань могутнього суспільно-ідеологіч-ного інституту, спрямованого на переорієнтуван-ня соціальної свідомостіу напрямку вірного слу-жіння царату.  Повертаючи дослідницький вектор до аналі-зу попередніх історичних епох слід зауважити, що саме після занепаду монголо-татарського пану-вання на вітчизняних теренах місцеве духовенст-во знову зосередило свою увагу на активному ро-звитку самостійної писемності. Перехід від пасив-ного перекладу світових шедеврів до власного книгописання, на наш погляд, послугувало лімі-туючим фактором подальшого розвою вітчизня-ної вищої освіти. Наведений вище факт, по-суті, став ключовим у подальшому просвітництві усієї вітчизняної території. Аналізуючи наукову про-блему розвитку самостійної писемності на проук-раїнських просторах слід зауважити і те, що твор-чі нариси не лише першопочатково записувалися, але й: 
– піддавалися певній редакторській обробці самого автора; 
– збагачувалися найбільш знаковими цита-тами знатних іноземних авторів; 
– унаочнювалися авторськими рисунками.  Яскравим свідченням вищевикладеного слу-гує, зокрема, праця В. Григоровича-Барського «Мандри по Святих Місцях Сходу з 1723 по 1747 рік», на сторінках якої представлено авторські описи усього побаченого й почутого та презенто-вано різнотематичні рисунки, які дають наочні уявлення про особливості зовнішнього обліку різних куточків світу [2]. На історико-генетичному рівні можемо сього-дні припустити, що якщо б освітні осередки на базі обителей акцентували свою уваги виключно на підтриманні відповідного виховного рівня сво-їх прихожан, то тоді б практичний кут цілої низки інтелектуальних завдань вищих шкіл залишився б не окресленим на вітчизняній соціокультурній площині того часу. Представникам Церкви вдало-ся отримати широке визнання і підтримку в того-часному суспільному колі й завдяки тому, що во-ни успішно поєднали складний освітній процес із моральним вихованням. Результати позитивної навчально-виховної динаміки засвідчили про не-пересічний характер церковного авторитету в очах тих представників соціуму, які відчули на 
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собі плідні результати їх багатоаспектної душпас-тирської діяльності. Узагальнюючи сукупну історико-педагогічну подієвість підкреслимо, що духовність для усіх представників слов’янських народів була досить органічним інструментом національного зростан-ня. Духовне начало апелювало до загальноцивілі-заційних цінностей, які сприймалися соціумом в якості еталонних зразків на нелегкому шляху до осягнення найзаповітніших мрій у розрізі земно-го та потойбічного. Процес сприйняття українцями вітчизняних педагогів-інтелігентіву ролі непересічного ідеалу для наслідування був досить тривалим та органі-чним. У розрізі філософії освіти таку соціокульту-рну феноменальність можна пояснити тим, що у різні історичні періоди чимало зацікавлених про-владних елементів намагалися використати Цер-кву у власних інтересах і тим самим викреслити із суспільної пам’яті наявні національні ідеали. Такі намагання сьогодні пояснюються авторитетною історіографією, як сплановані етногеноцидні про-грами провладних структур.  У таких історичних перипетіях свідомі пред-ставники Церкви, які активно практикували реа-лізацію педагогічних функцій на місцях, виконали на теренах вітчизняних ландшафтах функцію на-ціонально-інтелектуальних консолідаторів. Що-денною працею вони натхненно реалізовували антивладний проект національної єдності, наси-чений гуманістичними ідеями та єдиною просвіт-ницькою ціллю. Цілісна піраміда архетипів наукових уявлень про педагогічну діяльність представників духо-венства у розрізі вітчизняних вищих шкіл конс-труювалася протягом досить тривалого історич-ного періоду. Сукупною мірою ця подієвість акту-алізувала сприйняття сучасними дослідниками тогочасних реалій в якості єдиного історико-педагогічного панно. Поетапність відрефлексу-вання суспільної ролі свідомого духовенства на території різних адміністративно-територіальних одиниць, які активно виконували навчально-виховні функції на місцях сьогодні можемо зіста-вити із такими феноменами як: духовно-освітній базис, соціальна інтеграція, територіальна конце-нтрація тощо. Саме християноцентричні виміри вітчизняної вищої освіти привнесли у авторсько-дослідницьке світорозуміння елементи виразної соціокультурної форми наявних ідеалів та образів духовенства, які на розгалужених родових лініях низки вітчизняних поколінь закарбувалися золо-тими літерами історичної пам'яті. Сукупні трансформаційні перетворення дос-ліджуваної історичної епохи відзначилися на сто-

рінках вітчизняної історії на кшталт векторних протидій ціннісних орієнтирів бажаного та реаль-но існуючого. Функцію «бажаного» виконали одві-чні аксіологічні орієнтири – Божі Заповіді, а «реально існуючим» – виявилося нівелювання життєвого устрою, коли особистість зіштовхнула-ся із окремими аморально-анархічними відголос-ками соціального буття.  У такому дедуктивному ключі можемо з упев-неністю підкреслити і той факт, що прогресив-ність історичних змін у напрямку українського націотворення було швидше не продуктом наяв-них політичних реформ, а підсумком ефективно-налагодженого, продуктивного навчально-вихов-ного процесу та синхронності педагогічної діяль-ності. Досліджуваний феномен, по-суті, став соціо-культурним транслятором рівня розвитку вітчиз-няного соціуму на рівні різнопланових впливів і взаємопроникнень представників традиційної Церкви та релігійно-реформаторських течій.  Надзвичайно важливим у нашому досліджен-ні є персоніфікований характер авторських пошу-ків, який актуалізував ренесанс високоідейності-педагогічної діяльності. Така феноменальність частково відтворена на рівні окремих персоналій (Г. Сковорода, Т. Прокопович, Д. Нащинський та ін.). Деталізуючи змістову наповненість поглядів та переконань тогочасного духовенства, яке акти-вно практикувало у своїй діяльності виконання навчально-виховних функцій у визначений істо-ричний період стає зрозумілим, що вони віддзер-калювали багатий християнсько-антрополо-гічний досвід, який у загальних обрисах не втра-тив своєї актуальності і в сучасному освітньому процесі, педагогічній теорії та практиці зокрема. Від рефлексування титульної проблематики актуалізувало формулювання наступних виснов-ків. Амбівалентний характер досліджуваної про-блематики засвідчив про присутність негативно-го та позитивного начал у визначеному колі наяв-ної тематики. Перший, зокрема, прослідковувався у мінливому динамізмі та обмеженій масштабнос-ті просвітницьких починів через примусове вико-ристання авторитету Церкви певними політични-ми структурами того часу. Другий – відтіняв висо-кий рівень моральності особистості, яка стала «рятівним» засобом на шляху до актуалізації ре-форм та подальшого державотворення. Підсумовуючи своєрідність християноцент-ричного розвитку вітчизняної вищої освіти  ХVІІІ ст. стає зрозумілим, що вона: 
– розвивалася на релігійному ґрунті; 
– реалізовувалася шляхом виконання на-вчально-виховних функцій місцевого  духовенства за ступеневим принципом; 
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– відрізнялася у соціокультурному плані своєю унікальною природою – можливіс-тю охопити представників різних адмініс-тративно-територіальних одиниць нашої держави і тим самим актуалізувати питан-ня регіонального просвітництва. 
Перспективним нам видається подальше здійснення персоніфікованих розвідок, дотичних до розвитку вітчизняної вищої школи ХVІІІ ст. в умовах прямого впливу християноцентризму. 
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Николай Чумак. Влияние християноцентризма на развитие отечественного образования 

XVIII века 
В материалах статьи раскрывается проблема развития высшего образования XVIII века в разрезе 

християноцентричних истоков социокультурного бытия украинцев. Исследовательское внимание со-
средоточено на анализе влияния на отечественную образовательный ландшафт трех основных векто-
ров – Церкви, социума и государства. 

Отрефлексировано четкую практическую ориентированность образовательных задач, которые 
были основополагающими в деятельности отечественных вузов эпохи. Актуализировано доминирова-
ние в учебно-воспитательном процессе мощного потенциала педагогической деятельности, ориенти-
рованной на решение проблем исследуемого исторического периода и выполнение имеющихся социомен-
тальних запросов. 

В историко-педагогическом ключе использовано соответствующий исследовательский инструмен-
тарий – историко-ретроспективный, системно-структурный и хронологический методы. 

Ключевые  слова :  высшее образование, християноцентричние истоки, социокультурное бытие, 
личность. 

 
Mykola Chumak. The impact of Christian values on the development of national higher education 

in the ХVІІІ century 
The materials of the article reveal the problem of higher education development in the ХVІІІ century in the 

context of the Christian origins of the socio-cultural life in Ukraine. The research attention is focused on the analy-
sis of the influence of the three fundamental vectors -Church, society and state on the national educational plane. 

A clear practical orientation of educational tasks, that were fundamental in the work of higher schools of the 
era, is reflected. The dominance of holistic potential of educational activities, aimed at resolving the existing diffi-
culties of the historical period and the satisfaction of existing social and mental needs, has been actualized.  

In the historical and pedagogical key, the research used historic-retrospective, systematic-structural and 
chronological methods of research.  

It has been noted, that the progressivity of historic changes in the Ukrainian nation building was rather not a 
product of the existing political reforms, but the result of effectively organized, efficient teaching and educational 
process and synchrony of pedagogical activity. The investigated phenomenon, in essence, has become a socio-
cultural translator of the level of national society development and reflected the influences and interpenetrations 
of various religious and Christian currents.  

The personified character of the author’s searches actualized the Renaissance of high ideals of educational 
activities, which are partly replicated at the level of individuals. Detailing the content of the clergy views and be-
liefs, who actively practiced the performance of teaching and educational functions in a certain historical period, 
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it becomes clear that they reflect the rich Christian anthropological experience, which, in general, has not lost its 
relevance in the modern educational process, pedagogical theory and practice.  

On the theoretical level, it has been outlined that the holistic pyramid of scientific ideas about teaching activi-
ties was formed for quite a long period; this factactualized their perception by modern researchers as the sole 
historical and educational panel. The gradual level of reflection ofitinerant clergy public role – as teachers and 
intellectuals, who actively performed educational functionsin various administrative and territorial units can be 
correlated nowadays with the following phenomena: spiritual and educational basis, social inclusion, territorial 
concentration, etc.  

Having summarized the uniqueness of Christian presuppositions of phenomenological development, it be-
comes clear that higher education: developed in religious and reform keys; was practically realized by performing 
educational functions that were carried out by the gradual principle; differed in the socio-cultural regard due to 
its unique nature – the ability to cover a wide range of pupils on the broad geographical spaces. 

Keywords :  higher education, Christian origins, socio-cultural life, personality. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД: 
 ПЕРЕВАГИ, СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ 

 
Жорсткі вимоги сьогодення до підготовки фахівців, а також необхідність модернізації змісту вищої 

та середньої освіти у відповідності до сучасних економічних, політичних, соціальних умов, зумовили 
впровадження компетентнісного підходу в освітню діяльність вищої та середньої школи. У статті 
наводяться переваги впровадження компетентнісного підходу, аналізуються визначення понять 
«компетентність» та «компетенція», розкривається їх сутність. Наголошується на тому, що понят-
тя компетентності є ширшим, ніж система понять «знання – уміння – навички», оскільки містить 
емоційно-ціннісні орієнтації особистості та інші компоненти. Зазначається, що випускник, який має 
розвинуті загальні та професійні компетентності, стає більш конкурентоспроможним та затребува-
ним на ринку праці. Розглядаються проблемні питання щодо впровадження компетентнісного підходу в 
освітнійпроцес. 

Ключові  слова :  компетентнісний підхід, освітня парадигма, навчальний процес, компетенція, 
компетентність. Сьогоденні потреби суспільства у всебічно підготовлених фахівцях, здатних якісно виконува-ти свої професійні обов’язки, вільно пристосову-ватися до мінливих соціальних, політичних та економічних умов, потребують постійного онов-лення змісту освіти та пошуків сучасних підходів до навчання. Насамперед це стосується зміни освітньої парадигми, спрямованої на накопичен-ня багажу знань, на парадигму формування ком-петентного фахівця, який має загальні та профе-сійні компетентності та вміє їх застосовувати у відповідності до ситуації. Зазначене завдання досягається за рахунок упровадження в навчальний процес вищої та се-редньої школи компетентнісного підходу, який визнано одним із напрямів модернізації освіти України на рівні офіціальних нормативних доку-

ментів, таких як Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, Національна рамка кваліфікацій, Концепція Нової української школи та ін.  Теоретичні засади компетентнісного підходу в системі вищої та середньої освіти розроблялися такими відомими науковцями як І. Зимня, В. Кремень, В. Луговий, О. Пометун, А. Хуторский. Аналіз визначень провідних понять компетентні-сного підходу здійснювали І. П’янковська, О. Гу-лай та ін. І. Клак, Н. Побірченко, С. Фурдуй та інші науковці досліджували можливість упровадження компетентнісного підходу в системі вищої профе-сійної освіти. Не зважаючи на численні дослі-дження, існують певні суперечності у визначенні ключових понять компетентнісного підходу,  остаточно не визначені переваги упровадження 
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компетентнісного підходу у процес професійної підготовки здобувачів вищої освіти. Метою статті є визначення переваг та про-блем впровадження компетентнісного підходу в освітню діяльність вищої школи, аналіз понять, які складають його основу, а саме «компетент-ність» та «компетенція». Сучасне інформаційне суспільство розвива-ється в умовах постійного та стрімкого збільшен-ня обсягів інформації, мінливого економічного, соціального, політичного стану, періодичних кри-зових ситуацій тощо. З урахуванням цього, для комфортного саморозвитку та життєдіяльності людині вже замало отриманих у школі та інших навчальних закладах знань. Їй потрібні розвинуті здібності використовувати, трансформувати та отримувати нові знання у конкретній ситуації.  Ми згодні з Ю. Панфіловим, який вважає, що в умовах повсюдного поширення мережі Інтернет та вільного доступу до будь-якої інформації в еле-ктронному вигляді знання самі по собі знецінили-ся [7, 58]. Зараз необов’язково пам’ятати все, що вивчалося в школі, закладі вищої освіти тощо. Достатньо знайти потрібну інформацію в мережі Інтернет та використати її для вирішення постав-леної задачі, обираючи оптимальний та ефектив-ний спосіб, заснований на раніше сформованих та розвинутих компетенціях. Тобто здібності пошуку та модифікації знань мають більшу питому вагу у житті людини, ніж самі знання. На сьогодні ефективною стратегією модерні-зації освітньої системи є розробка нових освітніх стандартів, інтеграція освітньої політики у міжна-родне співтовариство, удосконалення якості на-вчальних програм, оцінка якості навчання здобу-вачів освіти на рівні навчального закладу та між-народних програм, запровадження компетентніс-ного підходу у навчальний процес вищої та серед-ньої школи. Слід зазначити, що впровадження компетентнісного підходу в освітню діяльність є цілком закономірним кроком на шляху станов-лення інформаційного суспільства та піднесення статусу України серед інших держав, оскільки мо-дернізаційні процеси, пов’язані із впровадженням та використанням компентнісного підходу, наразі відбуваються в усіх розвинутих країнах.  Аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіж-них дослідників свідчить про значну зацікавле-ність компетентнісним підходом та пов’язаних з ним понять. Його запровадження у систему вищої освіти надає змогу зміцнити взаємодію системи освіти з ринком праці, створити якісну, динамічну та прогностичну систему навчання [10, 77], забез-печити якісну підготовку молодих фахівців, здат-них виконувати свої професійні обов’язки на ви-

сокому рівні [7, 59]; зосередити фахову підготовку випускників на їх подальше працевлаштування, використовувати компетенції в якості кінцевого результату навчання [1, 67];перенести акценти з накопичення знань на розвиток здатностей вико-ристовувати знання для реалізації життєвих та професійних завдань; забезпечити орієнтацію навчального процесу на особистість здобувача освіти. Слід звернути увагу на те, що компетентніс-ний підхід часто протиставляється традиційній, застарілій системі освіти, для якої характерна трі-ада понять «знання – уміння – навички» [8, 28]. В протилежність такому підходу компетентісний підхід заснований на єдності знань, умінь та нави-чок, доповнених додатковими, зокрема діяльніс-ними та емоційно-ціннісними складовими. Він спирається на попередній досвід та дозволяє лю-дині бути самостійною, мобільною, своєчасно під-лаштовуватися до змін, вибирати власні шляхи вирішення поставлених завдань, нести за них від-повідальність [7, 58], проявити свою активність та дієвість у якості громадянина та фахівця. Зазначені тенденції стосуються не тільки ви-щої, але і середньої освіти, про що неодноразово зазначала Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич,її заступники, відомі представники віт-чизняних освітніх об’єднань. У рамках Нової укра-їнської школи було розроблено десять ключових компетентностей, формування яких дозволить випускникам нової школи стати патріотами краї-ни, розвинутими та освіченими особистостями. Підхід до навчання, заснований на компетент-ностях, було покладено в основу формування осві-тньої парадигми у рамках проекту Тюнінг, яка отримала назву «студентоцентроване навчання». Запровадження зазначеної парадигми у діяльність закладів вищої освіти ставило за мету забезпечен-ня максимального професійного розвитку студен-тів та успішне працевлаштування, як на території власної країни, так і за кордоном, забезпечуючи, таким чином, студентську мобільність [11, 44]. Студентоцентроване навчання було реалізоване на рівні впливу на варіативну складову стандартів вищої освіти, оновлення змісту навчальних дисци-плін з урахуванням переліку компетенцій та ре-зультатів навчання, які є основними категоріями студентоцентрованого навчання, зміни форм, ме-тодів, засобів, мети викладання навчальних дис-циплін здобувачам вищої освіти [10, 80].  В основі компетентнісного підходу лежить використання двох базових понять: компетенція і компетентність, які логічно та змістовно пов’яза-ні між собою. Більше детально розглянемо зазна-чені категорії. 
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Поняття компетенції є первісним по відно-шенню до інших категорій компетентнісного під-ходу. За визначенням, компетенцією є особиста якість людини, що впливає на рівень виконання певної діяльності та визначає її поведінку [10, 65]; характеристика абстрактної особи, яка займає певну посаду та володіє певними функціональни-ми обов’язками [14, 47]; категорія, яка формуєть-ся під час навчання та інтегрує у собі особистий довід, вміння, навички, способи діяльності, особи-стісні цінності у межах певної професії або галузі людської діяльності [1, 64].  Л. Спенсер і С. Спенсер визначили п’ять типів компетенцій як базових якостей особистості, а саме: мотиви, які направляють особистість на пев-ні дії та поведінку; психофізіологічні особливості, які визначають відповідні реакції на певну ситуа-цію, інформацію тощо; Я-концепція, яка передба-чає наявність ціннісних орієнтації на виконання певної діяльності або поведінки; знання, тобто інформація, якою володіє особистість у певній га-лузі діяльності; навички як здатність особистості виконувати певні розумові або фізичні дії [12, 11].  Компетентність є актуальним проявом пере-ліку компетенцій, які є складовими зазначеної компетентності. Під поняттям «компетентність» розуміється: динамічна комбінація знань, вмінь, практичних навичок, професійних, морально-етичних та інших цінностей, яка визначає здат-ність особи здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність [2]; здатність людини ефек-тивно виконувати певну діяльність, у тому числі професійну [10, 65]. У рамках проекту Тюнінг ком-петентності розглядаються як сукупність власти-востей, динамічне поєднання яких дозволяє ефек-тивно виконати певне завдання. Вони містять знання та здатність ними оперувати, знання про те, як діяти (застосування набутих знань) та жити (цінності та поведінка). З точки зору навчального процесу компетентності розглядаються як части-на підготовки майбутнього фахівця (результат навчання) [11, 32]. Слід зауважити, що більшість науковців, що займалися дефінітивним аналізом категорій ком-петентнісного підходу, звертають увагу на різні визначення поняття компетентність. Однаковою ознакою для всіх визначень поняття «компе-тентність» є сукупність певних знань, умінь, нави-чок, ціннісних орієнтації та ставлень. Деякі вико-ристовують термін «компетенція» у якості понят-тя «компетентність», що не є коректним. Розмаїття тлумачень можна пояснити декіль-кома причинами, а саме: 
– різні підходи до визначення цих понять зумовлюються суспільно-економічним 

розвитком конкретно узятої країни, її  національними та культурними традиція-ми, особливостями національної системи освіти; 
– окремі визначення занадто звужені або доволі розширені, внаслідок чого може втратитися суть самого визначення; 
– зведення визначень до загальноприйнятої семантики, яка відображена у словниках або друкованих джерелах; 
– певні невідповідності виникають при пе-рекладі з іноземних мов на вітчизняну. На думку науковців, які займалися розробкою загальних положень та рекомендацій щодо упро-вадження компетентнісного підходу в Україні, компоненти освіти повинні добиратися, оптимізу-ватися та узгоджуватися на основі результатів навчання, виражених в термінах компетентностей, тобто результати навчання стають системоутво-рюючим фактором освіти [5, 7]. У цьому ж аспекті І. П’янковська зазначає, що компетентнісний під-хід надає можливість підвищити конкуренто-спроможність майбутнього фахівця у професійній сфері за рахунок концентрації на кінцевих резуль-татах навчання та здатності вирішувати практичні завдання в реальних виробничих умовах на основі отриманих знань, умінь та навичок [6, 202]. Запровадження компетентнісного підходу у процес підготовки здобувачів вищої освіти надало змогу посилити професійно-прикладну орієнтацію освітніх послуг, їх ефективність, націлити фахову підготовку випускників на їх майбутнє працевла-штування. Ми згодні із думкою О. Заблоцької, яка вважає, що навчальна діяльність при компетентні-сному підході дозволяє оцінити якість підготовки випускника на основі перевірки рівня сформова-ності компетенцій, які визначаються як кінцеві результати навчального процесу [1, 67]. Завдяки переліку компетенцій, які формуються та розвива-ються у студентів протягом періоду навчання, вда-лося зміцнити зв’язок між професійною освітою та професійною діяльністю [10, 74], між системою вищої професійної освіти та ринком праці; між вимогами до здобувача вищої освіти та результа-тами його навчальної діяльності.  В цьому контексті ми підтримуємо думку В. Ягупова та вважаємо, що професійними освіта в межах компетентнісного підходу повинна бути скорельована з фаховими компетенція ми [14, 47]. Як наслідок, роботодавці при розгляді вакансій зможуть більш обґрунтовано підібрати собі пер-сонал на основі переліку компетентностей, якими повинен володіти, з їх точки, претендент на робо-че місце. Зазначена думка підтримується іншими дослідниками, які зазначають, щосформовані компетенції випускників допоможуть роботодав-
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цям легше знайти потрібні кандидатури на робочі місця [1, 66]. Перевірка рівня володіння компете-нціями може бути здійснена за допомогою співбе-сіди, тестування, або за допомогою виконання тестових практичних завдань. Слід зазначити, що період професійної підго-товки характеризується не тільки активним опа-нування знаннями, формуванням умінь та профе-сійних компетентностей, але і зміною ставлення студента до обраної спеціальності, його ціннісних орієнтацій щодо виконання окремих виробничих завдань тощо.  Водночас, кожний випускник закладу вищої освіти, не зважаючи на усталений перелік компе-тентностей, визначений освітньою програмою для кожної спеціальності, має різний рівень їх сформованості. В залежності від того, які саме компетентності були розвинуті краще, випускник матиме підвищену конкурентоспроможність саме в цій сфері діяльності, у нього сформується інди-відуальний стиль, сформується стала потреба у професійному самовдосконаленні, він зможе адек-ватно оцінити свої можливості щодо виконання професійних обов’язків.  Зважаючи на це, компетентнісний підхід на-дає змогу розширити можливості працевлашту-вання для випускників за рахунок збільшення кількості виробничих завдань, які вони можуть успішно виконувати у межах своїх професійних компетентностей. Слід зазначити, що компетентнісний підхід в освіті не є новим. Так, І. Зимня виділяє три етапи становлення освіти, заснованої на компетентнос-тях (competence-basededucation). У період з 1960 по 1970 роки були введені головні категорії ком-петентнісного підходу, «компетенція» та «компе-тентність», з’явилися перші спроби дати їм визна-чення та розмежувати ці поняття. Другий етап (1970–1990 роки) характеризується використан-ням понять «компетенція» та «компетентність» у практиці навчання мовам, під час підвищення професіоналізму в сфері управління, менеджмен-ту, у процесі спілкування. В цей же час з’явилися поняття «соціальна компетентність» та «соціаль-на компетенція». Третій етап починається у 90-ті роки, коли професійна компетентність стає дже-релом пильної уваги з боку науковців, а міжна-родна організація ЮНЕСКО окреслила коло ком-петентностей, які можна розглядати у якості ба-жаного освітнього результату [3, 10]. Упровадження компетентнісного підходу в якості одного з шляхів глибинної модернізації змісту вищої освіти передбачає вирішення низки проблемних питань, які постають перед владою, навчальними закладами, суспільством.  

Насамперед це стосується оновлення станда-ртів вищої освіти з боку відповідних державних установ, розробки освітніх програм спеціальнос-тей з боку закладів вищої освіти, акредитації від-повідних освітніх програм. Крім того, у відповід-ності до нової освітньої парадигми потрібно роз-робити єдині підходи до побудови педагогічної системи [4, 33] з урахуванням автономії закладів вищої освіти.  Сьогодні ми можемо подивитися сформовані переліки компетентностей для більшості спеціа-льностей, за якими навчаються здобувачі вищої освіти. Однак, як зазначає В. Луговий та інші нау-ковці, у межах компетентнісного підходу необхід-но перебачити формування таких компетентнос-тей, які знадобляться у майбутньому. Зазначені завдання вирішити доволі проблематично, що пояснюється безперервними, слабопрогнозовани-ми змінами на ринку праці [5, 10]. Проблемним питанням залишається посилен-ня самостійності студентів щодо формування вла-сної освітньої траєкторії під час навчання у закла-ді вищої освіти [13, 485] та самоосвіти після його закінчення. Тут на перший план виступає скла-дання освітньої програми спеціальності з ураху-ванням останніх досягнень у відповідній сфері діяльності, підбір найбільш важливих загальних та професійних компетентностей, якими повинен володіти випускник даної спеціальності, інформу-вання студенті щодо переваг формування індиві-дуальної освітньої траєкторії. Окремою проблемою є відсутність у певної частини науково-педагогічних працівників сфор-мованих здатностей щодо використання компете-нтнісного підходу, внаслідок чого вони не розумі-ють, на що саме орієнтуватися у підготовці майбу-тнього фахівця. На думку Ю. Панфілова, у деяких викладачів відсутній досвід практичного застосу-вання теоретичних знань [7, 64], які опановують студенти у межах вивчення дисципліни або циклу дисциплін. На якість формування компетентностей у студентів та їх подальше працевлаштування впливає недостатня практична підготовка у реа-льних умовах під час навчально-виробничих практик. Це можна пояснити недосконалим нача-льним планом підготовки здобувачів вищої осві-ти за конкретною спеціальністю або недостат-ньою кількістю баз практик. Існують випадки, коли студент на підприємстві тільки заважає пра-цівникам і не має можливості застосувати набуті знання та перевірити на практиці сформовані компетенції. Як наслідок, потрібно продовжувати зміцнювати зв’язки між підприємствами, устано-вам з одного боку та закладами вищої освіти з 
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іншого з метою прямого замовлення конкретних фахівців, забезпечення зворотнього зв’язку між роботодавцями та освітніми установами, уточ-нення переліку професійних компетенцій тощо. Звісно, у напрямку вирішення зазначених вище завдань зроблено вже доволі багато, а саме прийнято закон України «Про освіту», «Про вищу освіту» у новій редакції, розроблені проекти стан-дартів більшості спеціальностей, розроблена нова класифікація спеціальностей, починає активно розвиватися дуальна освіта, розпочато реалізацію концепції розвитку закладів вищої освіти «Університет 3.0» тощо. Отже, компетентнісний підхід є закономір-ним кроком на шляху модернізації змісту освіти України в сучасних умовах розвитку інформацій-

ного суспільства, які характеризуються мінливіс-тю, постійним збільшенням інформаційних пото-ків, підвищеними вимогами до фахової підготов-ки випускника. До його особливостей відноситься результативно-цільова та особистісно-орієнто-вана спрямованість освітнього процесу, наявність складної структури, зв’язок із подальшим працев-лаштуванням тощо. Ключовими поняттями ком-петентнісного підходу є «компетенція» та «компе-тентність», де компетентність виступає у якості складеної категорії, містить перелік відповідних компетенцій, виступає актуальним проявом ком-петенцій.Різні визначення понять пояснюються національними особливостями, неоднозначністю перекладу з іноземних мов, занадто розширеним або звуженим тлумаченням. 
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Сергей Шаров. Компетентностный подход: преимущества, структура и особенности 
Жесткие требования к подготовке специалистов, а также необходимость модернизации содержа-

ния высшего и среднего образования в соответствии с современными экономическими, политическими, 
социальными условиями, обусловили внедрение компетентностного подхода в образовательную дея-
тельность высшей и средней школы. В статье рассматриваются преимущества внедрения компе-
тентностного подхода, анализируются определения понятий «компетентность» и «компетенция», 
раскрывается их сущность. Отмечается, что понятие компетентности шире, чем система понятий 
«знания – умения – навыки», поскольку содержит эмоционально-ценностные ориентации личности и 
другие компоненты. Отмечается, что выпускник, который имеет развитые общие и профессиональные 
компетентности, становится более конкурентоспособным и востребованным на рынке труда. Рас-
сматриваются проблемные вопросы внедрения компетентностного подхода в образовательную дея-
тельность. 

Ключевые  слова :  компетентностный подход, образовательная парадигма, учебный процесс, 
компетенция, компетентность. 

 
Sergii Sharov. Competence approach: benefits, structure and features 
The stringent requirements that apply to modern training of specialists, as well as the need to modernize the 

content of higher and secondary education in accordance with modern economic, political and social conditions, 
have led to the introduction of a competence approach in the educational activities of higher and secondary 
schools. The article presents the advantages of introducing the competence approach, analyzes the definitions of 
the concepts “competency” and “competence”, reveals their essence. It is noted that the competence approach is 
actively used in many developed countries of the world. Its implementation makes it possible to focus the profes-
sional training of graduates on their further employment, to shift the emphasis on the accumulation of knowledge 
to the development of abilities to use them, to ensure that the training is focused on results and the personality of 
the applicant. It is noted that a graduate of a higher education institution having developed general and profes-
sional competencies becomes more competitive and in demand in the labor market. It is revealed that the main 
categories of competence-based approach is the concept of "competency" and "competence". It should be men-
tioned that the concept of competence is broader than the system of the concepts “knowledge – skills – attain-
ments”, because it contains emotional-value orientations of the personality and other components. Different defi-
nitions of concepts are explained by national peculiarities, the ambiguity of translation from foreign languages, 
too extended or narrowed interpretation. We consider the problematic issues of the introduction of a competence-
based approach to the educational process related to the development of educational programs, the formation of 
an array of competencies and learning outcomes, a low level of autonomy and activity of students, and insufficient 
amount without practice. 

Key  words :  competence approach, educational paradigm, educational process, competency, competence.  
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ЄВРЕЙСЬКІ ПОЧАТКОВІ ШКОЛИ  
ЯК ПРИКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОЇ 

ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 
 

У статті автором розкрито характерні особливості єврейських початкових шкіл в контексті при-
кладу навчальних закладів на півдні України. Проведено аналіз організації освітнього простору в єврей-
ських общинах у Херсонській губернії у ХІХ столітті – початку ХХ століття, наведено статистичні дан-
ні. З’ясовано, що Царський уряд не приділяв особливої уваги та піклування щодо здійснення освітньої 
політики у руслі нарощення освітнього рівня євреїв, а тому перевагу в основному батьки віддавали дух 
овній освіті.  

Ключові  слова :  початкова освіта, єврейські початкові школи, Херсонська губернія, система осві-
ти, історико-педагогічний аспект. Розвиток національної системи освіти вима-гає здійснення пошуку оптимальної структури та змісту сучасного освітнього процесу, що в свою чергу актуалізує необхідність у глибокому аналізу вітчизняного історико-педагогічного досвіду. Як відмічає Ю. Кузьменко «на початку третього тися-чоліття питання вивчення конструктивного дос-віду минулого та пошук шляхів його використан-ня в сучасній освітній системі України, є актуаль-ним і важливим завданням педагогічних дослі-джень» [2, 248]. У цьому контексті важливими є звернення науковців до історичної спадщини, зокрема цінним є досвід організації системи осві-ти в Херсонській губернії.  «Повне зібрання законів Російської імперії» є універсальним джерелом, в якому найповніше представлено закони Російської держави початку XVIII – початку XX ст. Цей цілісний, історично сфо-рмований комплекс джерел дозволяє осягнути основні аспекти урядової політики Росії щодо іно-земців. Законодавство Російської імперії відноси-ло євреїв до тієї категорії «інородців», чиї права визначалися особливими законами, яких було дуже багато. Вони охоплювали всі сторони життя євреїв і були вміщені майже у кожному томі зіб-рання. Правила стосувалися не лише права про-живання й пересування, а й віри та зовнішніх ви-явів релігійного життя євреїв, їх навчання та осо-бистих прав, економічної діяльності. Статистичні відомості можна знайти у журна-лах Міністерства державного майна, Міністерства внутрішніх справ; окремі факти щодо діяльності навчальних закладів висвітлювалися на сторінках місцевих газет: Одеський вісник, Херсонські губе-рнські відомості. 

Опис життя євреїв зустрічаємо у працях істо-риків-краєзнавців: «Статистичні праці» І. Штукен-берга, «Опис Новоросійського краю» А. Скальковс-кого, «Статистичний опис Російскої Імперії» Е. Зябловського та ін. Мета статті – охарактеризувати навчальні заклади системи єврейської освіти в Херсонській губернії. Аналіз історичних джерел засвідчує, що масо-ва міграція євреїв на південно-українські землі розпочалася наприкінці XVIII ст., одразу із швид-ким заселенням значних захоплених територій та бурхливим розвитком промисловості тут. Поря-док заселення євреїв по колоніях на узбережжях Дніпра та Бугу визначався «кондиціями» (нор-мативний акт) 1776 р., відповідно до яких для євреїв передбачалися певні пільги – державний займ на будівництво, часткове звільнення від по-датків (на сім років) тощо. Указом Катерини ІІ «Про надання євреям прав громадянства в Кате-ринославському намісництві та Таврійській обла-сті» (1791 р.) євреї Новоросійського краю визна-валися підданими імперії, що прирівнювало їх до місцевого християнського населення, проте за-значалося, що євреї не мали прав на купецтво. Саме цей документ уособив юридичне оформлен-ня так званої «риси єврейської осілості», яка офі-ційно була введена у 1804 р. [4, 36]. У 1802 р. уряд Олександра І створив держав-ний орган – «Комітет по благоустрою євреїв», у результаті діяльності якого у 1804 р. було прий-нято «Положення про євреїв». Воно складалося з  54-х параграфів, що були об’єднані у 6-ть розділів [9, 731–737]. Цей документ став першим законо-давчим актом царського уряду щодо євреїв і  
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визначав їх соціальну стратифікацію за 4-ма кла-сами (землероби, фабриканти і ремісники, купец-тво, міщанство), умови проживання (окремими поселеннями), пільги для комерційної діяльності, систему навчання і релігії. У розділі «Про освіту» (§ 1–10) зазначалася можливість євреям, як і ді-тям інших національностей, навчатися в російсь-ких народних училищах, гімназіях та університе-тах. Окрім цього євреї мали право за власні кошти засновувати спеціальні єврейські школи із викла-данням однієї з мов – російської, польської чи ні-мецької. У кожній колонії створювалася власна соці-альна інфраструктура, важливою складової якої виступали культурно-освітні заклади. Традицій-ними типами національної єврейської школи бу-ли хедери (початкові релігійні школи) і Талмуд-Тори, діяльністю яких опікувалися міські рабини, а контролювалися такі заклади міською управою. Різниця у закладах полягала у наступному: Тал-муд-тора існував за кошти єврейської громади і призначався для дітей з бідних родин; хедер – приватна школа, в якій працював один учитель (меламед) і отримував оплату від батьків (навчальний процес зазвичай відбувався в одній із кімнат помешкання учителя). Учитель мав змо-гу залучати помічника – белфера (на кшталт су-часного вихователя). Відповідно до шкільного статуту, в хедере не можна було навчати одночасно більше 40 учнів, проте діти могли бути різного віку. Зазвичай уч-нів поділяли на три вікові групи: у молодшій (з трьох років) діти вивчали азбуку й навчалися чи-тати єврейські тексти без перекладу; у середній групі (з п’яти років) школярі вивчали «П'яти-книжжя з коментарями Раші», отримували почат-кові відомості про Талмуд (звід релігійно-юри-дичних правил, укладених на основі Біблії, що регламентують життя євреїв); учні старшої групи (з восьми років) більш поглиблено вивчали Тал-муд. Світські навчальні дисципліни у хедері не вивчалися. Заняття тривали з ранку до вечора (завер-шувалися о 19.00 або 20.00), дотримувалася суво-ра дисципліна (використовувалися навіть тілесні покарання спеціальним батогом). По завершенню навчання того чи іншого закладу юнаки, під кері-вництвом рабина чи освічених членів громади, мали змогу продовжувати вивчення Талмуду в училищі при синагозі (бейт-мідраші) або вступи-ти до ієшиву – вищого єврейського релігійного навчального закладу (тут молоді люди більш пог-либлено вивчали Тору і Талмуд), на утримання якого збиралися гроші. З історичних документів встановлено, що лише на початку XX ст. в окремих 

ієшивах Російської імперії, наприклад в Одесі (у 1905 р.) навчальну програму було розширено і включено вивчення світських дисциплін (при цьому у закладі було дозволено навчатися не ли-ше мешканцям єврейських колоній, а й городя-нам, що сюди приїздили. Встановлено, що за роки правління Миколи I (1825–1855 рр.) було прийнято біля 600 різних документів, які обмежували їх прав – звужували межі осілості, забороняли будувати синагоги по-руч із християнськими церквами, шити і носити національний одяг, встановлювали сувору цензу-ру на книжки єврейською мовою та багато іншо-го. У 1830 р. євреїв виселили із селищ Київської губернії, у 1835 р. – з Миколаєва та Севастополя, у 1837 р. – з Ялти. Всі зміни безперечно впливали на кількість єврейських навчальних закладів у колоніях та на бажання євреїв навчатися у світсь-ких навальних закладах. У 1837 р. були затверджені правила і штат для особливого управління єврейськими колонія-ми Херсонської губернії, відповідно до яких коло-нії були підпорядковані Новоросійському генерал-губернатору. З одного боку, це обмежило їх авто-номію, з іншого – розширило можливість і вплив очільника краю на вирішення багатьох питань, з організації навчання зокрема. Так, керуючий ко-лоніями, який призначався генерал-губерна-тором, мусив створювати спеціальні школи для єврейських дітей, професійні зокрема. У 1844 р. царським указом були заборонені кагали, що при-звело до ліквідації єврейської громадської авто-номії. Через виключну родючість ґрунтів Херсонсь-кої губернії та сприятливий для отримання висо-ких врожаїв клімат урядом було прийнято рішен-ня про створення на цих землях широкого сільсь-кого господарства із використанням колоністів. У 1835 р. було затверджено нове «Положення про євреїв», метою якого визнавалося заохочення єв-реїв до землеробства через надання низки пільг (зокрема звільнення євреїв-землеробів від рек-рутства). Євреї отримали дозвіл одержувати у безстрокове користування не тільки казенні зем-лі, але й купувати, продавати та орендувати їх (кагалом у 50 або 100 осіб) у смузі осілості (окремо від християнських селищ). Колоністам дозволялося займатися промислами і ремеслами [8, 694–695]. Олександр II у 1856 р. наказав переглянути усі існуючі про євреїв постанови для погодження з загальними видами злиття цього народу з ко-рінними жителями. Це спричинило відміну забо-рони проживати на прикордонних територіях, приймати євреїв на державну службу і брати 
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участь у виборах до місцевих органів самовряду-вання. Таким чином це стимулювало до навчання єврейських дітей у світських навчальних закладах. Схарактеризуємо життя євреїв та систему по-чаткової освіти у поселеннях Херсонської губернії та встановимо їх особливості у головних промис-лових центрах краю: Херсоні, Одесі, Миколаєві. Із статистичних звітів встановлено, що перші єврейські колонії в Херсонській губернії з’явилися у 1807 р., у 1810 р. їх нараховувалось вже 8, всере-дині ХІХ століття – 12, у 1860-х роках існувало  20 колоній, у 1872 р. – 22, на кінець – 26 колоній [10, с. 95]. З 1814 р. до 1872 р. кількість колоністів зросла від 3830 до 17652 осіб (у 4,6 разів), з  1872 р. до 1889 р. ця кількість зменшилася до  9881 (в 1,8 рази). У період 1807-1809 рр. утворилося 8 єврейсь-ких колоній: Ізраїлівка, Бобровий-Кут, Сейдемену-ха, Великий і Малий Нахар-Тов, Яфе-Нахар, Інгу-лець і Кам’янка, в яких мешкало 1691 родина (3 640 осіб). Упродовж 1836-1850 рр. більшість переселенців складали євреї (правобережна Укра-їна). Утворилися колонії: Новий Берислав, Львово, Мала Сейдеменуха, Романівка та Новополтавка. У самому місті Херсоні всередині ХІХ ст. серед  33 813 мешканців кількість євреїв складала чверть (із 46 приватних торгово-промислових підприємств більшість належала євреям). Навіть на виборах до міської Державної думи у 1871 р. пройшло 17 євреїв (55 християн).  Така значна кількість представників нацмен-шин вимагала відповідної кількості навчальних закладів. Під час наукової розвідки встановлено тенденцію: чим більша колонія євреїв-хліборобів, тим більша кількість навчальних закладів, проте переважно хедерів; для дітей євреїв, що мешкали у містах (промислових центрах), палітра навчаль-них закладів була ширшою, а їх кількість – біль-шою. Продемонструємо статистичними даними. Наприклад, у Нахар-Тове всі хлопчики навча-лися у хедерах. Тут у 1840 р., за розпорядженням графа М. Воронцова – генерал-губернатора Ново-російського краю, відкрилася перша в єврейських колоніях школа з вивчення російської мови, учи-телем в якій працював Г. Гезеановський. У 1846 р. школа була закрита, оскільки батьки не бажали віддавати до неї своїх дітей. Отже, єврейські діти у цій колонії отримували лише національну релі-гійну освіту. Нова спроба відкрити школу була вжита у 1902 р. – побудовано загальноосвітню школу, розраховану на два класи. З цього року розпочала свою діяльність й бібліотека, фонди якої нараховували біля двох з половиною тисяч книжок, 500 з яких були на ідиші. Отже, на почат-ку XX ст. у Нахар-Тове функціонували: однокласна 

школа (41 хлопчик і 17 дівчат) та єврейське  2-класне училище. У 1907 р. було відкрито й про-фесійну школу – при лікарні однорічну школу «лікарняних доглядальниць», в якій щороку випу-скалося 8-10 учениць. В іншій колонії – Новополтавці, створеній у 1841 р. також всі, без виключення, хлопчики на-вчалися у хедерах, де вивчали основи єврейської грамоти та релігії. У 1867 р. 16 меламедів навчали 114 хлопців (більшість учителів не мали спеціаль-ної освіти). Слід відмітити, що всі чоловіки коло-нії володіли єврейською грамотою. Перша школа, призначена для вивчення окрім єврейської мови світських предметів: росій-ської мови, арифметики, закону Божого відкрила-ся у 1869 р. У школі навчалося 40 хлопців і 18 дів-чат. У 1880 р. у школі навчалося 22 хлопця і  32 дівчини – тенденція, яка є характерною для євреїв, оскільки батьки воліли віддавати хлопців до релігійних шкіл. На початку XX ст. у цій колонії (у приміщенні канцелярії Шульца) була відкрита однокласна школа (народне училище) відомства Міністерства народної освіти (найбільш розповсюджений тип навчального закладу в імперії). Упродовж трьох років навчання тут діти займалися з одним учите-лем і вивчали російську мову (читання, письмо, граматику). Значні обсяги сільськогосподарського вироб-ництва вимагали високої культури господарю-вання, яку могли забезпечити лише підготовлені кадри. Це й спричинило відкриття спеціалізова-ного навчального закладу – Новополтавської єв-рейської сільськогосподарської школи (1902). Очільником школи було призначеного вченого агронома Г. Любарського.  За статистичними звітами, станом на 1 січня 1896 р., лише у Херсоні функціонувало 3 Талмуд-Тори (у першій 87 учнів, при Набережній синаго-ги – 62, при Забалківській синагоги – 52). Тут хло-пців навчали грамоті та ремеслам за кошти єврей-ських громад. У місті було 4 школи грамоти (Свердлова, Харитонова, Фіша, Нелькіна), в яких за приватні кошти навчалося 108 хлопчиків. Пра-цювала професійна школа Комана, де грамоті та рукоділлю навчалося 100 учениць. Функціонува-ло 30 хедерів. На початку ХХ ст. у Херсоні функціо-нувало три Талмуд-Тори (дві з ремісничими кла-сами, одна – ортодоксальна), єврейське жіноче професійне училище, єврейське ремісниче учили-ще, суботні школи (жіноча і чоловіча), п’ять при-ватних чоловічих і два жіночих загальноосвітніх училищ. Завдяки співпраці єврейської релігійної громади з американськими благодійними органі-заціями у Херсоні було відкрито шість єврейських 
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дитячих будинків і школи професійно-технічного профілю. У 1898 р. початкових шкіл у Херсонській гу-бернії нараховувалося 82 (8 казенних, 8 Талмуд-тор, 18 інших державних шкіл і 48 приватних), в яких навчалося 3850 хлопчиків і 2428 дівчат. З урахуванням кількості дітей єврейської націо-нальності, одна школа припадала на 2,5 тис. Про-фесійних шкіл, в яких навчалися євреї, нарахову-валося дев’ять: 1 ремісниче училище для хлопців, 2 ремісничих відділення при чоловічих школах,  5 жіночих ремісничих училищ, 1 відділення при жіночій школі, в яких навчалося 411 хлопців і  725 дівчат. Всього було 549 хедерів (395 у губерн-ських містах), в яких працювало 559 меламедів і навчалося 9704 учнів (біля 400 з яких – дівчата). У середньому, у кожному хедері було 17,7 дітей, що перевищувало відповідну кількість учнів у селищ-них хедерах. Встановлено, що у Миколаєві у період поч. ХІХ – поч. ХХ ст. мешкало значно менше євреїв, ніж у Херсоні. Це пояснювалося воєнно-морським приз-наченням міста та роллю євреїв у розвитку про-мисловості. З’ясовано, що більша щільність євреїв була у Вознесенську, Очакові та Ольвіополі (сучасному Первомайську). На середину ХІХ ст. (1857–1863 рр.) в Очакові нараховувалося  695 осіб, в Ольвіополі – 252, у Вознесенську –  778 [3, с. 781]. На кінець століття (1897 р.) євреїв у Вознесенську було 5932 (37,7% від загальної кіль-кості населення), в Ольвіополі – 1482 (21,5%),  в Очакові – 1480 (13%) [7]. До початку ХХ ст. ці показники виросли ще: у Вознесенську – до 7663 (39,7%), Ольвіополі – 1650 (15,5%) та Очакова – 3284 (34%). Великі єврейські громади існували у Семенівці (Новий Буг) – 1962 особи (14,6%), Голте (Первомайську) – 1245 (17,6%), Федоровці (Нова Одеса) – 1010 (18%), Кривому Озері – 5478 (69,9%), Доманівці – 903 (78,8%). У Миколаєві на момент заснування міста (1794 р.) євреїв (переселенців з Волині, Подолії та Литви) нараховувалося 246 (10%). Їх діяльність була пов’язана із Чорноморським флотом, напри-клад, серед постачальників 60% були євреї. У  1829 р. у місті мешкало біля 1 115 євреїв чоловічої статі, 24 купецьких родини, 691 – міщанська та 424 холостяки. У 1857 р. з 37703 мешканців міста лише 133 були євреями (0,4%), у 1897 р. у Мико-лаєві проживало 17974 (20%) єврея (відсоток був нижчий за відповідні цифри для Херсона та Оде-си) [6, арк. 39-40]. Вже у 1795 р. євреї збудували велику синаго-гу і відкрили першу Талмуд-Тору. Тут навчалося від 50 до 82 дітей, проте у 1889 р. школу закрили під приводом її поганого утримання. Знов Талмуд-

Тору відкрили лише на початку ХХ ст. У «Огляді Миколаївського градоначальства за 1912 рік» знаходимо відомості, що тут навчається 176 вихо-ванців, з яких 12 було випущено по завершенню навчання, 16 − вибули і 70 прийнято. У 1913 р. навчалося 165 підлітків, у 1914 р. – 184. Із звітів за 1868 р. встановлено, що у Микола-єві існувало 19 хедерів, у яких навчалося 196 уч-нів, через рік кількість шкіл залишилася такою самою, проте до 204 зросла кількість учнів [5,  арк. 12, 19]. У 1888 р. нараховувалося вже 30 хе-дерів. З’ясовано, що діти євреїв навчалися у російсь-ких навчальних закладах, наприклад, при відк-ритті у 1863 р. першої гімназії, до її учнів записа-лося 105 таких осіб. Слід відмітити, що у таких випадках діяли встановлені урядом у 1887 р. «процентні норми», відповідно до яких кількість учнів-євреїв не мала перевищувати 10% від за-гальної кількості учнів (у 1908 р. цей відсоток було збільшено до 15%). На жіночі гімназії такі норми не розповсюджувалися. У 1890 р. було відкрито Миколаївське казен-не двокласне єврейське училище – єдиний держа-вний навчальний заклад для євреїв. Тут хлопці разом з початковою освітою у спеціально створе-них майстернях навчалися столярній, токарній та бляхарській справі. Училище фінансувалося кош-том «коробочного збору» (6000 крб.) та отримува-ло 300 крб. на рік від міського казначейства. У 1896 р. було відкрито професійне училище Фаїни Савеліївни Вулих для бідних єврейських дівчат (на кшталт школи грамоти). Навчання бу-ло безкоштовне: дівчата отримували початкову освіту і навчалися кравецькій справі та шиттю. При відкритті школи було 40 учениць, у 1901 р. – 160, у 1904 р. – 200. Учениці отримували безкош-товно чай і хліб, а біля 30% – обід. Їх навчали  15 вчительок, з яких 9 працювали без оплати. У 1902 р. училище отримало статус двокласного з 4-річним терміном навчання. Заклад був настіль-ки популярним, що кандидатки на навчання запи-сувалися за кілька місяців до початку занять. Оскільки коштів на навчання усіх бажаючих не вистачало, прийомів здійснювався за результата-ми жеребкування. На прикладі аналізу створеної єврейської освітньої інфраструктури, можемо констатувати, що на півдні України наприкінці ХІХ ст. сформува-лася достатньо розгалужена система освіти.  Це в свою чергу позитивно віддзеркалювалося на рівні грамотності населення цього краю. За дани-ми перепису населення 1897 р. у двох губерніях України (Херсонській – 25,9% та Катеринославсь-кій – 21,5%) кількість грамотного населення  
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перевищувала 20% [1, 106]. Таким чином, узагаль-нюючи усе вищезазначене можемо констатувати, що Херсонська губернія у досліджуваний період в освітньому аспекті була зразковою, з передовим досвідом. Проведений аналіз організації освітнього простору в єврейських общинах у Херсонській губернії у ХІХ – поч. ХХ ст. засвідчив, що освітня система була вибудована лише наприкінці дослі-

джуваного періоду. Царський уряд не приділяв особливої уваги та піклування щодо здійснення освітньої політики у руслі нарощення освітнього рівня євреїв. У ХІХ ст. перевагу в основному бать-ки віддавали духовній освіті своїх дітей, ця орієн-тація змінилася лише у ХІХ ст. Перспективи пода-льших розвідок вбачаємо у висвітленні питання організації освітнього простору на півдні України в царській Росії. 
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Татьяна Щетына. Еврейские начальные школы как пример учебных заведений 
многонаціональной Херсонской губернии 

В статье автором раскрыты характерные особенности еврейских начальных школ в контексте 
примера учебных заведений на юге Украины. Проведен анализ организации образовательного простран-
ства в еврейских общинах в Херсонской губернии в ХІХ столетии – начала ХХ столетия, приведены  
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статистические данные. Выяснено, что Царское правительство не уделяло особенного внимания и за-
боты относительно осуществления образовательной политики в русле наращивания образовательно-
го уровня евреев, а потому в основном преимущество родители отдавали духовному образованию.  

Ключевые  слова :  начальное образование, еврейские начальные школы, Херсонская губерния, сис-
тема образования, историко-педагогический аспект. 

 
Tetіana Shchetyna. Jewish elementary schools as an example of educational institutions of the mul-

tinational Kherson's province 
The article reveals the characteristic features of Jewish elementary schools in the context of the example of 

educational institutions on the south of Ukraine. An analysis of the organization of educational space in Jewish 
communities in the Kherson's province in the ХІХ and at the beginning of the ХХ century was conducted and testi-
fied that the educational system was built only at the end of the studied period. 

A historical and pedagogical analysis of the laws of that time concerning the Jews, which determined their 
social stratification, living conditions (separate settlements), privileges for commercial activity, the system of edu-
cation and religion, was carried out. 

The royal power did not pay much attention to the educational policy of the Jewish community. According to 
the current regulations, Jews were allowed to study, as well as children of other nationalities. They could study at 
folk schools, gymnasiums and universities. Parents mostly gave their spiritual education to their children in ХІХ 
century and this orientation changed only in the ХІХ century. Each Jewish colony created its own social infrastruc-
ture, an important component of which were cultural and educational institutions. Traditional types of the na-
tional Jewish school were headers (primary religious schools) and Talmud-Tori, whose activities were taken care 
of by city rabbis, and such institutions were supervised by the city administration. 

In addition, Jews had the right to set up special Jewish schools with their own resources with compulsory 
studying of one of the languages – Russian, Polish or German. 

Covering the system of elementary education during the period under studying, the author provided statisti-
cal data on the quantitative component of Jewish elementary schools on the south of Ukraine, and also it was de-
scribed the content of the educational process. It was emphasized that the Kherson's province was one of the most 
educated on the south of Ukraine in the end of the ХІХ century. 

Key  words :  elementary education, Jewish elementary schools, Kherson's province, system of education, his-
torical and pedagogical aspect. 

ТЕТЯНА ЩЕТИНА  Єврейські початкові школи як приклад навчальних закладів багатонаціональної Херсонської губернії 



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

УДК 37:656.612 
Василь  КУЗЬМЕНКО  

доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки й менеджменту освіти 

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон, Україна 
e-mail: kuzmenkovasiliy@gmail.com 

 

Іван  РЯБУХА  
кандидат педагогічних наук, 

завідувач кафедри англійської мови з підготовки морських фахівців 
Херсонської державної морської академії, м. Херсон, Україна 

e-mail: r.i.m_17@ukr.net ORCIDID 0000-0002-6217-1177 
 

СКЛАДОВІ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МОРЯКІВ:  
ЗМІНА ПАРАДИГМИ НА МЕЖІ XX–XXI СТОЛІТЬ  

У статті розглядається світовий процес виявлення складових оцінювання компетентностей моря-
ків на межі ХХ–ХХІ та причини прийняття у 1978 році Міжнародної конвенції про підготовку і диплому-
вання моряків та несення вахти Міжнародною морською організацією та наступними поправками до 
цієї конвенції у 1995 році. Розглянуті протиріччя, які з’являлися в світовій системі морської освіти та 
підготовки, пов’язані з визнанням відповідності рівня сформованості професійної компетентності мо-
ряків. Наведені найважливіші зміни у нормативно-правових актах Міжнародної морської організації 
стосовно запровадження компетентнісно-орієнтованої системи морської освіти. Особливу увагу приді-
лено питанню взаємодії чинників, що закладаються морськими навчальними закладами, тренажерними 
центрами та морською індустрією, в розрізі оцінки рівня компетентності моряків та їх подальшого 
дипломування і сертифікації. 

Ключові  слова :  морський навчальний заклад, оцінка компетентності моряка, морський трена-
жерний центр, компетентнісно-орієнтована освіта, дипломування. 
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Не дивлячись на розширення кордонів між-народної системи освіти та підготовки, яка ста-вить завдання для моряків постійно вдосконалю-вати свої навички та підвищувати рівень компе-тентностей протягом усього свого робочого шля-ху, все ще трапляється велика кількість аварій на морі, основною причиною яких є помилка люди-ни. Для розв’язання цієї проблеми та зменшення рівня аварійності на морі, Міжнародна морська організація (ІМО) прийняла конвенцію про Підго-товку та дипломування моряків та несення вахти 1978 (ПДНВ 78) з метою встановлення стандартів для підготовки моряків [11]. З часом виявилось, що ПДНВ 78 є недостатньо ефективною [10] і ІМО повністю переглянуло конвенцію та запровадило систему підготовки для моряків, засновану на компетентностях. Як судноводії, так і механіки працюють на торгівельних суднах по всьому сві-тові, маючи специфічні та різноманітні посадові обов’язки. Вимоги судновласників, які бажають бути впевненими в тому, що їхні робітники добре підготовлені і здатні надійно виконувати свої обов’язки на суднах, призвели до створення сис-теми сертифікації компетентностей. Спочатку, 

окремі уряди встановлювали свої власні стандар-ти підготовки та сертифікації вахтових офіцерів і рядового складу екіпажу. Ці вимоги, здебільшого, не враховували вимоги інших країн, в результаті чого, стандарти та процедури підготовки сильно різнилися у різних судновласників, які мали судна під різними прапорами [1]. Але, разом з глобаліза-цією, так як морська індустрія є однією з най-більш інтернаціоналізованих, ці вимоги гармоні-зувалися у єдиний міжнародний стандарт серти-фікації. Проблемою взаємозв’язку вимог до оціню-вання компетентностей моряка від морської інду-стрії, закладів вищої освіти та морських тренаже-рних центрів  та нормативно-правового регулю-вання підготовки моряків зі сторони морських адміністрацій країн світу переймалися Б. Брукс, Т. Фрасинюк, А. Інгліс, С. Гош, Л. Герганов, та інші. Виходячи зі сказаного вище, метою статті визначаємо окреслення складових оцінювання рівня розвитку компетентностей моряка та чин-ників, що впливали на їх формування. Починаючи з другої половини ХХ століття в спільноті почалась поширюватись думка щодо 
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того, що найкращим способом поліпшити безпеку мореплавства є розробка та встановлення міжна-родних правил, які б виконувались усіма судноп-лавними націями світу. З огляду на це, у 1948 році Організація Об’єднаних Націй заснувала Міжуря-дову морську консультаційну організацію, яка у 1982 році була перейменована у Міжнародну мор-ську організацію (ІМО). Спочатку, основною ме-тою ІМО було поліпшення безпеки мореплавства шляхом сприяння покращенню технічного осна-щення суден. Тільки на початку 70 років ХХ ст., коли статистичні данні вказали на те, що основ-ною причиною аварій на морі є людський еле-мент, ІМО зробила спробу зменшити кількість аварій шляхом встановлення стандартів підготов-ки моряків [12]. У результаті чого ІМО розробила Конвенцію ПДНВ 78, яка встановлювала кваліфі-каційні стандарти для капітанів, палубних офіце-рів та механіків, за якими країни-підписанти кон-венції повинні готувати моряків.  На той час ІМО представляла собою консуль-тативну організацію, яка мала обмежені повнова-ження, тому основна частина роботи зі встанов-лення стандартів та контролю за їх дотриманням була перекладена на уряди країн-підписантів.  У результаті цього, вже після 1984 року, стало зрозуміло, що ПДНВ 78 не досягнула своїх цілей через те, що вимогив ній були прописані досить туманно, а виконання та дотримання цих вимог було залишено на розсуд кожного окремого уряду [3]. Іще однією причиною неуспішності першої редакції Конвенції була недостатня чіткість у ви-значенні стандартів компетентностей. Нарешті, починаючи з 1992 року, після низки значних мор-ських аварій з катастрофічними наслідками (забрудненням середовища, людськими жертва-ми), перед ІМО постала вимога від суспільства, політичних сил та засобів масової інформації що-до перегляду Конвенції. У 1993 році ІМО розпочала всеохоплюючий перегляд ПДНВ 78 і, в результаті цього перегляду, 1 лютого 1997 року вступив в силузмінений та доповнений варіант Конвенції про підготовку та дипломування моряків та несення вахти 1995 (ПДНВ 95). В цьому варіанті документа суттєво були покращені стандарти підготовки моряків шляхом запровадження компетентністно-орієнтованої морської освіти та підготовки. Осно-вним завданням стосовно підготовки моряків у ПДНВ 95 визначено – «підготовка заснована на результаті». Вимагається, щоб кандидати для отримання ліцензії чи сертифікату демонструва-ли свою здатність виконання завдання, на яке вони сертифікуються. Це значить, що здобувачі сертифікату повинні показати, що вони здатні 

«зробити» те, для чого їх навчали чи готували  [6]. Рух в сторону компетентністно-орієнтованої освіти розпочався у 60-х роках ХХ століття у про-фесійно-технічних закладах освіти США, однак, паростки цього тренду можна помітити ще в пра-цях освітян 20-х років ХХ століття, які переймали-ся ідеями освіти, орієнтованої на потреби індуст-рії [4]. Таким чином, можливо стверджувати, що ідея компетентністно-орієнтованої освіти не є новою, якщо проаналізувати багатовікову прак-тику підготовки робочих кадрів на робочому місці [2]. Це, свого роду, повернення до персоналізова-ного підходу передачі знань та навичок від майст-ра до учня. Відродження цієї ідеї можна знайти в роботах освітян Європи 80-х та 90-х років ХХ сто-ліття [4]. У деяких країнах компетентністно-орієнтована освіта була інтегрована в національні освітні системи нормативно-правовими актами (наприклад, національна система професійних кваліфікацій в Англії) [8].  Компетентністно-орієнтована освіта стосу-ється більше вимог до повсякденної діяльності особистості, аніж вимог до змісту освіти. На кі-нець ХХ століття існувало дві основні моделі ком-петентністно-орієнтованої освіти: 1) модель США – в якій використання компетентностей під час навчального процесу вважалося пріоритет-ним; 2) Британська модель – в якій стандарти компетентностей були об’єктом оцінювання саме на робочому місці. Таким чином, модель США бі-льше стосувалася програми підготовки, а британ-ська модель – стосувалася підготовки та оціню-вання на робочому місці чи у середовищі, макси-мально наближеному до умов робочого місця. В Україні компетентністно-орієнтована освіта була законодавчо врегульована законами «Про вищу освіту» (2014) та «Про освіту» (2017). У будь-якому випадку, компетентністно-орієнтована освіта дозволяє якомога зрозуміліше викласти те, що потрібно досягнути, а також визначити стан-дарти та критерії вимірювання рівня опанування компетентностями.  До кінця першої декади ХХІ століття точили-ся суперечки стосовно можливості застосування компетентністно-орієнтованої освіти до системи вищої освіти, адже на думку деяких вчених [5], ця система не змогла б поєднати процеси навчання та застосування отриманих знань на практиці.  Відповідно до нових стандартів кожен канди-дат на отримання сертифікату має бути здатним продемонструвати компетентності вказані в кон-венції. Передбачається, що ці компетентності по-винні бути опанованими в процесі підготовки, який поєднує теоретичні та практичні заняття,  
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а також в результаті набуття практичного досвіду на борту судна [7]. Для досягнення відповідності цим вимогам, морська освіта та підготовка зага-лом складалася з відпрацювання навичок (під час короткочасних сертифікаційних курсів) та отри-мання професійної освіти (що складається з ви-значеного переліку спеціальних теоретичних пре-дметів) у закладі вищої освіти, а також, обов’язко-вого проходження визначеного періоду плаваль-ної практики на борту судна. Саме на співвідно-шенні та взаємо-заміщенні цих трьох елементів морської освіти та підготовки і засновувались моделі морської освіти кінця ХХ століття. Роль морських адміністрацій в цьому процесі – контро-лювати впровадження та дотримання вимог кон-венції ПДНВ, а також видавати сертифікати.  Формальна освіта, за визначенням, повинна надавати необхідні знання та розуміння студен-там, які необхідні їм на майбутньому робочому місці. Стосовно морської освіти та підготовки, формальна освіта повинна була б надавати теоре-тичні знання студентам, які б їм знадобилися на борту судна. Але на практиці це не зовсім і не зав-жди так. Дуже часто зміст формальної освіти не відповідає сучасному стану та сучасним вимогам морської індустрії. В результаті цього система дипломування моряків, а значить і оцінювання їх компетентностей, яка запроваджена морською адміністрацією не співпадає з тим, що вимагаєть-ся від моряків на борту корабля. Таким чином, студенти більше вчяться для того, щоб скласти тести та екзамени, аніж для того, щоб працювати на борту. Вища освіта не є обов’язковою вимогою для отримання робочого диплому моряка. Одночасно, така освіта потрібна для складання письмових чи усних екзаменів, які є обов’язковими за вимогою морських адміністрацій різних країн. Ці екзамени нездатні адекватно оцінити реальну компетент-ність моряка стосовно виконання конкретних практичних завдань на борту судна. Таким чином, з’являється протиріччя у системі морської освіти та підготовки, коли у студентів немає потреби розвивати професійну компетентність, а лише є потреба отримати знання для успішного складан-ня екзамену.  На відміну від формальної освіти, система підготовки на базі тренажерних центів працює більш успішно в досягненні цілей, визначених ПДНВ. Але короткотермінові курси підготовки нездатні надати усі ті необхідні навички та знан-ня, які потрібні морякам на борту суден. В резуль-таті, з’являються прогалини між тим, що вивчено і що потрібно вміти робити на робочому місці. На кінець ХХ століття в більшості морських закладах 

вищої освіти світу склалася система, коли прохо-дження спеціального набору короткотермінових тренажерних курсів є обов’язковою частиною для дипломування та сертифікації. Цей набір курсів, загалом, затверджується морською адміністраці-єю, що передає повноваження оцінювати рівень компетентностей студентів навчальному закладу.  Для кожного рівня робочого диплому існують певні короткотермінові курси, які моряки повинні проходити. Тривалість цих курсів – які, в основно-му, концентруються на аварійних ситуаціях, без-пеці та інших спеціалізованих напрямках – різ-ниться в залежності від вимог морської адмініст-рації. Ці курси, в основному, є практичними. Сту-денти на цих курсах, в основному, оцінюються за виконання конкретних завдань і оцінювач пови-нен впевнитись, що студенти, при виконанні цих завдань у середовищі максимально наближеному до реального,показують достатній рівень компе-тентностей. Саме практична природа таких курсів та безпосередній зв’язок між виконанням завдань у симульованому середовищі та реальною прак-тикою на борту, психологічно допомагають студе-нтам переносити набуті компетентності на свою реальну роботу в морі.  Нарешті, стосовно підготовки безпосередньо на робочому місці. Серед діючих моряків підготов-ка на робочому місці загалом вважається найкра-щим способом для розвитку тих компетентнос-тей, які вони потребують для успішної роботи на борту. Хоча така система підготовки має великий потенціал, досвід показує, що в реальності на бор-ту вона недостатньо серйозно сприймається, як кадетами, так і досвідченими членами екіпажу. Як наслідок, результати навчання є непередбачува-ними. Основною проблемою є недостатній нагляд та допомога кадетам на борту суден від офіцерсь-кого складу, адміністрацій судноплавних компа-ній і закладів освіти [9]. Робота на борту протягом визначеного періо-ду часу, як було згадано вище, є обов’язковою умовою отримання робочого та навчального дип-ломів. Від кандидатів вимагається надати докази того, що вони пропрацювали певний період часу на борту суден та отримали потрібні професійні компетентності. Проблема в тому, що через брак нагляду за процесом підготовки моряків на борту, немає стовідсоткової впевненості, що студенти дійсно отримали потрібні компетентності.  Погано структурована та недостатньо конт-рольована практика на борту суден є причиною непередбачуваних результатів підготовки. Хоча ПДНВ 95 вимагає обов’язковий період практики на борту і ця практика є найважливішою части-ною системи підготовки, виявляється, що в  
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дійсності, ця частина підготовки має найменш передбачуваний результат. Таким чином, наріжним каменем загальної системи морської підготовки, що складається з формальної освіти, тренажерних курсів та пла-вальної практики, є система оцінювання набутих компетентностей. Ця система дає загальну карти-ну чи є освіта та підготовка ефективною, чи були розвинуті необхідні навички та знання у студен-та. Після завершення освіти та підготовки у мор-ському закладі вищої освіти та на борту судна, морська адміністрація впевнюється чи достатньо-кваліфікованим є кандидат на отримання дипло-му. Саме визначення розумного співвідношення теоретичної та практичної освіти і підготовки, що має бути підтверджена достатнім періодом прак-тики на робочому місці і стало основною пробле-мою для науковців і практиків морської освіти та індустрії кінця ХХ століття. Таким чином, ІМО та морські адміністрації, які відповідають за дипломування та сертифіка-цію моряків в конкретних країнах, повинні не тільки розробляти інструкції стосовно компе-тентністно-орієнтованої освіти, але і створювати відповідні умови для запровадження цієї методи-ки. Система сертифікації та дипломування повин-на бути змінена, щоб одночасно впливати на мор-

ські навчальні заклади (зміст освіти), морські тре-нажерні центри (практиканадання практичних навичок) та морські адміністрації (визначення рівнів оволодіння компетентностей) для того, щоб майбутні моряки отримували знання і навич-ки, які вимагаються від компетентного професіо-нала морської індустрії. Для досягнення цього усі зацікавлені сторони мають встановити єдині стан-дарти, деталізовані та чіткоозначені, так щоби студенти чітко знали і розуміли що від них вима-гається, а особи, відповідальні за оцінювання, зна-ли, що і за якими критеріями вони мають оцінюва-ти. При цьому, оцінювання має бути запроваджено як безперервний процес (у морському закладі осві-ти, у тренажерному центрі, на борту судна). Викла-дачі у закладах освіти, інструктори тренажерних центрів і досвідчені моряки на борту суден, які відповідають за підготовку студентів, мають розу-мітися з методикою компетентністно-орієнто-ваного оцінювання. Кумулятивна оцінка успішнос-ті за всіма трьома напрямками може вважатися основним свідченням для морських адміністрацій того, що студент має достатній рівень компетент-ності і може отримати диплом. Пошук співвідно-шення ваги кожної із трьох складових оцінки про-фесійної компетентності моряка був розпочатий наприкінці ХХ століття і триває дотепер. 
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Василий Кузьменко, Іван Рябуха. Составляющие оценивания компетентностей моряков: сме-

на парадигмы на рубеже ХХ–ХХІ веков 
В статье рассматривается мировой процесс выявления составляющих оценивания компетентно-

стей моряков на рубеже ХХ-ХХІ веков и причины принятия в 1978 году Международной конвенции про 
подготовку и дипломирование моряков и несение вахты Международной морской организацией и после-
дующими поправками к ней в 1995 году. Рассмотрены противоречия, которые появились в мировой сис-
теме морского образования и подготовки, связанные с признанием соответствия уровня развития про-
фессиональной компетентности моряков. Приведены самые важные изменения в нормативно-
правовых актах Международной морской организации касательно осуществления подготовки моряков 
на основе компетентностно-ориентированного образования. Особое внимание уделено взаимодейст-
вию факторов, которые формируются морскими учебными заведениями, тренажерными центрами и 
морской индустрией, в разрезе оценивания уровня компетентности моряков и их дальнейшего дипломи-
рования и сертификации. 

Ключевые  слова :  морское учебное заведение, оценка компетентностей моряков, морской трена-
жерный центр, компетентностно-ориентированное образование, дипломирование. 

 
Vasiliy Kuzmenko, Ivan Ryabukha. Constituents of seafarers’ competency assessment: change of 

paradigm at the edge of 20th and 21st centuries 
The article reveals global process of exposure of constituents of seafarers’ competency assessmentat the edge 

of 20th and 21st centuries as well as the reasons for developing and adoption of International Convention on 
Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers in 1978 and further its amendment in 1995 
by International Maritime Organisation. Contradictions, which emerged in the world system of maritime educa-
tion and training, connected with recognition of compliance of the level of seafarers’ professional competency 
level with international standards are considered. Crucial changes in regulations of International Maritime Or-
ganisation, related to competency-based education implementation in seafarers’ education and training, are ex-
amined. Special emphasis is laid upon correlation of factors, attributed to activity of maritime educational estab-
lishments, maritime training centres and shipping industry, in the process of assessment of competency level of 
seafarers and consequent certification. 

There was drawn a conclusion that the system of assessment and certification should be changed by 
new regulations to influence simultaneously on maritime educational establishments (formal education), 
maritime training centres (shot-term training courses) and maritime administrations (determination of the 
level of competency mastering) so that future seafarers obtained knowledge and skills required by the in-
dustry. 

Key  words:  maritime educational establishment, assessment of seafarer’s competency, maritime 
training centre, competency-based education, certification. 
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