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МОТИВАЦІЯ ПРАГНЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ  
МОЛОДІ ДО ПАТРІОТИЗМУ В СУЧАСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Стаття присвячена мотиваційним аспектам ставлення студентської молоді до патріотизму в 
сучасному середовищі. Матеріал надається за результатами проведеного анкетування у регіонах Півд-
ня, Заходу та Південно-східної частини України. Визначені групи мотивів формування патріотичних 
почуттів методом порівняння: як визначає молодь розглядаючи поняття «патріотизм», у чому прояв-
ляється патріотизм, як він впливає на формування патріотичних почуттів, за якими ознаками молодь 
пояснює поняття «патріотизм»? 

Ключові  слова :  мотивація прагнення, патріот, патріотизм, військово-патріотичне виховання, 
виховання, військова служба. Не зважаючи на слабкі соціально-економічні зрушення в Україні, на початку третього тисячо-ліття проходить реформування системи освіти. Основна мета цієї реформи – готувати на якіс-ному рівні компетентну, відповідальну, з чіткими громадянськими позиціями людину-особистість, яка була б готова до: 
– оновлення суспільства 
– розвитку економіки держави 
– розвитку і покращення культури 
– захисту суверенітету держави та ін. Виховувати таку людину доручено освітянам. На сьогодні в Україні, складна ситуація з питань соціальної сфери, економічного, політичного та культурного життя народу.  Тому, виникла необхідність дослідити серед студентської молоді та визначити модель націо-нально-патріотичного виховання молоді в освіт-ньо-виховному просторі університету.  У попередній статті були визначені групи та рівні мотиваційного прагнення студентської мо-лоді до освіти на кафедрі військової підготовки. Вивчаючи Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді, указ Президента Ук-раїни «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», приходимо до висновку щодо актуальності дослі-дження цієї проблеми де кінцевою метою націо-нально-патріотичного виховання повинна бути досліджена модель, яка б сформувала нового 

українця та який би діяв на основі національних і європейських цінностей, а саме: 
– поваги до національних символів 
– участі у політичному і громадянському житті країни 
– готовності захищати суверенітет та тери-торіальну цілісність України (ст.17 Кон-ституції України) 
– толерантному ставленню до представни-ків інших культур, національно-мовних особливостей 
– рівності перед законом [2, 76-78]. Увагу проблемам виховання, патріотизму приділяли українські діячі освіти і культури: М. Драгоманов, Г. Ващенко, Г. Сковорода, К. Ушин-ський, В. Сухомлинський та інші. На разі існує не-мало теоретичних здобутків, на яких здійснюєть-ся патріотичне виховання у закладах вищої осві-ти, таких вчених як Г. Ващенко, В. Андрущенко, В. Гуменко, А. Погрібний та інші, водночас зазна-чають, що «… незважаючи на особливу актуаль-ність завдань патріотичного виховання, сучасна наука і педагогіка не виховали людини, пріори-тетними принципами якої були б принципи пат-ріотизму …» [2, 60-61]. Досліджуючи, на сучасному етапі, національ-но-патріотичне виховання, проводячи опитуван-ня, анкетування ми домоглися виділити пріорите-ти військово-патріотичного виховання, які повин-ні бути зорієнтовані на готовності молодої люди-ни до захисту Вітчизни, бажанні нею здобувати 

Анатолій БАХТІН, Юрій ТУРТАЄВ  Мотивація прагнення студентської молоді до патріотизму в сучасному середовищі 
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Анатолій БАХТІН, Юрій ТУРТАЄВ  Мотивація прагнення студентської молоді до патріотизму в сучасному середовищі військові професії в академіях Збройних Сил, во-єнних університетах, кафедрах військової підго-товки закладах вищої освіти (ЗВО), проходити службу в Збройних силах України, яка є особли-вим видом державної служби. Проводячи анкетування, бесіди з особовим складом громадян України, які навчаються на ка-федрі військової підготовки, роблячи аналіз ми бачимо, що він свідчить про наявність у цієї кате-горії суспільства складних проблем матеріально-го, духовного і політичного характеру, які несуть серйозну загрозу України як національної, цільної держави. У «Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті» освіта розглядається як «стратегічна основа розвитку особистості, суспі-льства, нації та держави, найбільш масштабна сфера суспільства, його соціально-економіч-ної,культурної і наукової організації».  Актуальними є основні духовні цінності: пат-ріотизм, національна гідність, громадянськість, що ґрунтуються на емоційному сприйнятті інте-ресів та ідеалів суспільства і стосуються вихован-ня студентів на всіх етапах суспільного життя. Патріотизм, найбільш висока готовність молоді до військового захисту України, а в цілому її могу-тності було присвячено багато зусиль до його ро-звитку в ті історичні періоди (Х-ХІ віки, ХVІ-ХVШ віки, 1939-1945 роки), коли держава, сім'я, гро-мадськість найтісніше взаємодіяли в цій сфері. Нажаль, сьогодні, патріотизм поступово перетво-рився з необхідного елемента виховання наступ-них поколінь, в щось зайве, несучасне. Молодь на сучасному етапі розвитку ставить-ся дедалі більш формально. Це наглядно проявля-ється в їх житті, при проведенні бесід, анкетуван-ня, тестування і таке інше. Мета - бути патріотом, захищати Батьківщину виходячи з анкетування практично у 75% молоді немає бажання. Тому проводячи дослідження перед нами, а в цілому і перед державою, постала проблема відродити українське національно-патріотичне виховання не тільки школярів, але й молоді, піднести його на більш вагомий сучасний рівень наукового і куль-турного розвитку. У молоді основна мета сього-дення - накопичення матеріальних цінностей і благ. Тому наша мета – це спроба виявлення су-часних підходів до розуміння сутності військово-патріотичного виховання, всебічного обґрунту-вання нової моделі, яку ми розробляємо з питань військово-патріотичного виховання як процесу формування особистості. У статті визначено поняття патріотизму та його прояву серед студентської молоді різних регі-онів країни з метою провести порівняльний ана-ліз, визначити конкретні кроки національно-

патріотичного виховання нової молодої особисто-сті, яка би діяла на основі національних цінностей. На даний час не тільки середні загальні за-клади, а й заклади вищої освіти на сучасному ета-пі розвитку суспільства покликані віддати пріо-ритети вихованню патріотизму, любові до Украї-ни, відповідальності за їх незалежність, більш то-лерантно ставитись до рідного краю, інших націй, народів, збереженню духовних і матеріальних цінностей. Закладаючи та будуючи модель війсь-ково-патріотичного виховання ми повинні вклас-ти у голови молоді, що патріотизм є одним з голо-вних компонентів індивідуального та сучасного способу життя. Створюючи цю модель, ми повин-ні розглянути її за трьома напрямками: 

Вивчаючи і досліджуючи патріотизм на осо-бистісному рівні молоді, ми повинні пам’ятати що він є пріоритетною стійкою характеристикою лю-дини. Тому, починаючи зі школи, заклади вищої освіти, педагогічний склад сумісно з родиною дос-ліджують як він проявляється: 
– в реальній поведінці та вчинках 
– моральних ідеалах та цінностях 
– моральному стані життя людини [3, 58-67]. В. О. Сухомлинський вказав, у свій час, на скла-дність у вихованні патріотизму, пояснюючи тим, що в повсякденному житті ми не зустрічаємось з мірою за допомогою якої можливо було б виявити цю «тяжку розумінню цінність» - патріотизм. Для того щоб визначити рівні сформованості патріотизму у студентів відповідно до кожного вищевказаного критерію, ми розробили три варіа-нти анкет і застосували метод педагогічного дослі-дження (анкетування). Анкетування було проведе-но в трьох закладах вищої освіти (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинсь-кого, Рівненський націо-нальний університет  водного господарства та природокористування 

Патріотизм 

Етичний: – ґрунтується на почутті власної причетності до свого народу; – на любові до рідної мови та культури; – любові і знанні власної історії 

Територіаль-
ний: – базується на любові до ви-значеного міс-ця на землі до місцевості, ландшафту, клімату 

Державний: – ґрунтується на остаточній меті нації – побудові власності держави; – державному са-мовизначенні; – державному сві-тогляді; – державному по-чутті; – це вищий патріо-тизм який базуєть-ся на державниць-кій ідеології 
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Анатолій БАХТІН, Юрій ТУРТАЄВ  Мотивація прагнення студентської молоді до патріотизму в сучасному середовищі України, Запорізький національний технічний університет). Головною метою було дослідити діяльність закладів вищої освіти (ЗВО) віднайти та втілити в сучасну вищу школу все найкраще й найпрогреси-вніше, що стосується формування у студентів пат-ріотичних почуттів, визначити в чому проявля-ється патріотизм, та що необхідно зробити для виховання патріотизму в нашому суспільстві. Для цього дослідження ми і обрали ЗВО, які розташо-вані у Південному, Південно-східному та Західно-му регіонах, результати якого наведені у порів-няльній таблиці: 
– «Як ви ставитесь до подій на сході Украї-ни?» - 85% негативно і як можливо швид-ше завершити війну. 
– «Як ви розумієте патріотичну вихованість сьогодні?» 
– «Патріотизм у розумінні сучасної молоді» Результати етапу педагогічного експеримен-ту свідчать, що основна більшість студентів ма-ють низький рівень патріотичної вихованості: 50%; 55,4%; 60% відповідно. Середній рівень ви-явлено у 25% студентів. Високий рівень патріо-тичної вихованості наявний: 17,8%; 19,1%; 23% відповідно. Стосовно діяльності закладів вищої освіти (ЗВО) необхідно проаналізувати досвід минулого, віднайти і втілити в сучасну вищу школу все най-краще й найпрогресивніше, що стосується форму-вання у студентів патріотичних почуттів, визна-чити в чому проявляється патріотизм та що необ-хідно зробити для виховання патріотизму в нашо-му суспільстві. Наводимо данні досліджування (анкету-вання): 

Висновок: зважаючи на показники, наведені в таблиці «Я патріот»в кращий бік відмічається за-хідний регіон, друге місце посів південно-східний регіон, і останнє південний регіон, які вважають себе патріотами. «Хто на ваш погляд більшою мі-рою вплинув на формування ваших патріотичних почуттів?» – ми бачимо, що все ж таки батьки, оточуючі люди і друзі стоять на перших позиціях, а «Хто на ваш погляд більшою мірою сьогодні 

впливає на формування ваших патріотичних по-чуттів?»: на першому місці – оточуючі люди, друзі (50%), на другому – батьки, а на третьому – засо-би масової інформації. 

Нажаль, що стосується питання «Як ви для себе визначаєте поняття «патріот»?»: 45% – «Це людина, яка любить свою країну», 10% – «Це лю-дина, яка пишається своєю країною», 10% –«Це людина, яка готова захищати свою країну», але в той же час даючи відповідь на питання «За якими ознаками ви визначаєте для себе поняття «патріотизм?» – відповідь «Патріотизм сьогодні не на часі» – 0%, так і питання «Патріотизм в умо-вах глобалізації» втрачає своє значення - 0%. Мо-лодь визнає що «патріот» і «патріотизм» все ж таки на часі. 
Я патріот № зп Відповіді Регіони Південний Південно-східний Західний 1 Так 24/34% 18/48% 20/50% 2 Ні 16/22% 1/ 2% 10/25% 3 Частково 14/20% 14/37% 5/12,5% 4 Не знаю 10/14% 3/8% 5/12,5% 

Вплив на формування патріотичних почуттів № зп Питання Регіони Півден-ний Південно-східний Західний 1 Школа 14/20% 0/0% 17,5% 2 Університет 12/17% 2/ 5% 5/12,5% 3 Батьки 21/30% 6/16% 13/32,5% 4 Оточуючі люди (друзі) 17/24% 13/35% 20/50% 5 Куратор (нач.курсу) 5/7% 1/2% 0/0% 6 ЗМІ 1/1,4% 8/21% 5/12,5% 7 Органи влади 0/0% 4/10,8% 0/0% 8 Інші 0/0% 3/8% 0/0% 

Поняття «патріот» № зп Питання Регіони Півден-ний Південно-східний Західний 
1 Це людина яка любить свою краї-ну 19/27% 17/45% 15/37,5% 
2 Це людина, яка пишається своєю країною 10/14% 4/ 10% 10/25% 
3 Це людина яка поважає свою кра-їну 12/17% 2/5% 5/12,5% 
4 Це людина яка готова захищати свою країну 7/10% 3/8% 5/12,5% 
5 Це людина яка  робить свій вне-сок в розвиток своєї країни 12/17% 1/2% 7/17,5% 
6 Це людина яка переживає за свою країну 8/11% 1/2% 3/7,5% 
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Анатолій БАХТІН, Юрій ТУРТАЄВ  Мотивація прагнення студентської молоді до патріотизму в сучасному середовищі На питання «Чи потрібно сьогодні в нашій країні приділяти більше уваги патріотичному ви-хованню молоді»: щоце необхідно – 9/34%, важко відповісти – 12/46%. Тому, особистий приклад і ставлення кожного викладача до патріотизму стоїть на першому плані та набирає 55%. Тому, науково-педагогічні працівники повинні поєдну-вати в єдине ціле викладання дисциплін і вихо-вання студентів. Тому, роблячи висновки системи організації військово-патріотичного виховання молоді, ство-рення моделі, до неї повинна увійти підготовка щодо оволодіння військовим професіями. В закла-дах середньої освіти треба залишити дисципліну «Основи здоров’я» об’єднавши її з дисципліною «Цивільний захист населення», створити в райо-нах Центри військово-патріотичного спрямуван-ня, де у позашкільний час будуть проводитися 

заходи патріотичного виховання та викладатися дисципліна «Захист Вітчизни». У ЗВО ввести обо-в’язкову «Військову підготовку» на всіх факульте-тах, де б проходили навчання студенти, які не на-вчаються на кафедрах військової підготовки за програмою офіцерів запасу. Це буде давати мож-ливість підготувати молодь до оволодіння нею військовими професіями і зараховувати їм це як дійсну військову службу, крім того формувати психологічні і фізичні якості до захисту Батьків-щини. Молоді, яка навчається в закладах вищої осві-ти потрібно оволодіти не лише системою науко-вих знань, а й військовими, а насамперед цілісною національно-патріотичною культурою, духовніс-тю і громадянською самосвідомістю. Тільки в цьо-му випадку ми будемо спроможні розраховувати на успіх і відродження Батьківщини. 
Список  використаних  джерел  1. Демяшкевич В. А. Особливості патріотичного виховання молоді в контексті розвитку сучасного суспільства [електронний ресурс] – режим доступу: www. management.kr.sch.in.ua/naukovo-praktachna_internet – K. 2. Кульчицький В.Й. Філософсько-світоглядні передумови розвитку патріотичного виховання в Україні (історичний аспект) /Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія педагогіка і соціальна робота – 2013. –No30. –С.76-78. 3. Соціальна робота в Україні: теорія і практика//Науково-методичний журнал. - 2012. - №2. с-58-67. 
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Анатолий Бахтин. Юрий Туртаев. Мотивация стремления студенческой молодежи к патрио-

тизму в современной среде  
Статья посвящена мотивационным аспектам студенческой молодежи к патриотизму в современ-

ной среде. Материал предоставляется на данных проведенного анкетирования в регионах Юга, Запада и 
Юго-Восточной части Украины. Определены группы мотивов формирования патриотических чувств 
методом сравнения. Как определяет для себя молодежь, рассматривая понятие «патриотизм», в чем 
проявляется истинный патриотизм, как он влияет на формирование патриотических чувств, по ка-
ким признакам молодежь определяет для себя понятие «патриотизм»? 

Ключевые  слова :  мотивация стремления, патриот, патриотизм, военно-патриотическое вос-
питание, воспитание, военная служба. 

 
Anatoly Bakhtin. Yuri Turtaev. The motivation of the desire of student youth to patriotism in the 

modern environment 
The article is devoted to the motivational aspects of the attitude of students to patriotism in the modern envi-

ronment. The relevance of the study of the problem of patriotic education of university students is determined by a 
number of circumstances - the social situation now in our country, the changes in public, political, and economic 
life, the overestimation of values in people's minds.In modern conditions, the priority part of patriotic education is 
military-patriotic education, focused on the formation of readiness for the defense of the Fatherland, the develop-
ment of the desire to get military professions, to serve in the Armed Forces of Ukraine as a special form of public 
service. 

The material is provided based on the results of the survey in the regions of the South, the West and the South-
Eastern part of Ukraine. The groups of motives for the formation of patriotic feelings are defined by the method of 
comparison: how does the youth consider the concept of “patriotism”, what does patriotism manifest in, how does 
it influence the formation of patriotic feelings, on what grounds do young people explain the concept of 
“patriotism”? 
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Анатолій БАХТІН, Юрій ТУРТАЄВ  Мотивація прагнення студентської молоді до патріотизму в сучасному середовищі 
Patriotic education of student youth is the pedagogical process of the formation of the personality of a citizen 

and patriot of their homeland based on the adoption of democratic values, compliance with the law, legal norms, 
universal morality and human participation in democratic processes, preparing them for the implementation of 
the patriotic education of youth. 

The pedagogical aspects of this process consist in a purposeful process of attracting students to the norms 
and values of a democratic society, creating an educational environment at the university that simulates society, 
democracy, lives according to the laws, organizing students 'participation in the process of democratization of life 
at the university, respecting students' rights, giving them assistance in the acquisition and accumulation of their 
own protection experience. 

Keywords :  motivation aspirations, patriot, patriotism, military-patriotic education, education, military 
service.  



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

Христина БЕДРІЙ Патріотичне виховання молодших школярів в урочній роботі 
DOI: 10.33310/2518-7813-2019-66-3-14-19  
УДК 37.035.6:373.3 

Христина  БЕДРІЙ  
здобувач наукового ступеня доктора філософії 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,  
м. Івано-Франківськ, Україна e-mail: kristina040416@gmail.com 

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  
В УРОЧНІЙ РОБОТІ  

У статті проаналізовано реалізацію напрямів патріотичного виховання в змісті урочної роботи 
початкової школи. Встановлено, що виховання патріотизму належить до пріоритетних аспектів наці-
ональної системи виховання і передбачає формування патріотичних почуттів, любові до свого народу, 
глибоке розуміння громадянського обов’язку, готовність відстоювати державні інтереси Батьківщини.  

Розглянуто приклади завдань і вправ з навчальних дисциплін початкової ланки освіти покликані ви-
ховувати дітей патріотами. Так як, у Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді 
зазначено, що важливі патріотичні якості у дітей молодшого шкільного віку постають крізь призму 
навчальних предметів початкової школи, зокрема рідної мови, літературного читання (через тексти), 
математики (через умову математичної задачі), природознавства (ознайомлення з традиціями, шаноб-
ливе ставлення до природи), трудового навчання (ознайомлення з традиційними народними ремеслами, 
виготовлення витинанок різних регіонів України, оздоблення різною технікою вишивки), музичного мис-
тецтва (осягнення інтонаційної особливості музики українського народу), образотворчого мистецтва 
(формування культури почуттів). Важливе місце відведено навчальному предмету «Я у світі», спрямова-
ному на соціалізацію особистості молодшого школяра, його патріотичне і громадянське виховання. 

Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, де висвітлено зміст 
та основні тенденцій патріотичного виховання особистості маніфестує, що «у молодшому шкільному 
віці важливо формувати здатність дитини пізнавати себе як члена сім’ї, родини, дитячого угрупуван-
ня; як учня, жителя міста чи села; виховувати у неї любов до рідного дому, школи, вулиці, своєї країни, її 
природи, рідного слова, побуту, традицій» [1, 33]. 

Ключові слова: патріотичне виховання, початкова школа, молодші школярі, патріотизм, урок, уроч-
на робота, початкова ланка освіти. 

Постановка проблеми. В умовах утверджен-ня незалежності й територіальної цілісності Украї-ни важливим є виховання в молодого покоління, зокрема й дітей молодшого шкільного віку, почут-тя гордості за свою державу, формування націо-нальної свідомості, готовності бути її гідним гро-мадянином, розвиток сукупності моральних норм та рис поведінки (активна праця на благо України, примноження трудових звичаїв рідного народу, любов до свого краю та ін.), тобто патріотичне ви-ховання. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема патріотизму та патріотичного вихован-ня молоді сьогодні набуває загальнодержавного масштабу. Це підтверджують державні документи: Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді [8], Програма українського патріо-тичного виховання дітей та учнівської молоді [1], Держаний стандарт початкової освіти [3], в яких визначені мета і основні завдання виховання в особистості любові до Батьківщини, усвідомлення нею свого громадянського обов’язку на основі на-ціональних і загальнолюдських духовних ціннос-тей, утвердження якостей громадянина-патріота. Проблему формування в учнів патріотичних почуттів, національної самосвідомості розглядали 

такі українські дослідники: І.Бех, Т.Бондаренко, В.Борисов, О.Вишневський, Т.Гавлітіна, В.Кузь, Н.Кузьменко, Р.Петронговський, Ю.Руденко, М.Сметанський, М.Стельмахович, О.Сухомлинська, Б.Ступарик, О.Стьопіна, К.Чорна та ін.  
Постановка завдання. Метою даної статті є ознайомлення зі змістом урочної роботи сучасної початкової школи на наповненість патріотичними завданнями.  
Виклад основного матеріалу. Формування національної самосвідомості школярів виражаєть-ся в усвідомленні власної національно-етнічної приналежності, шанобливому ставленні до історії і культури свого народу й представників інших на-цій, патріотичній самосвідомості. З позиції В. Сухо-млинського, патріотизм є почуттям, в якому орга-нічно переплітається любов до малої Батьківщини з її народом, природою, традиціями і культурою та почуттям вірності, поваги до своєї держави, готов-ність їй служити [18, 318]. Серед основних напрямів виховання патріо-тизму в урочній роботі з молодшими школярами освітньо-нормативні документи і сучасна педаго-гічна наука виокремлює передовсім пробудження в кожної дитини таких патріотичних якостей і цін-ностей, як любов до батька і матері, родичів, своїх 
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Христина БЕДРІЙ Патріотичне виховання молодших школярів в урочній роботі предків, адже міцна нація починається з міцної родини, де дітям переходить мудра наука любові, довіри, взаємної вимогливості і відповідальності.  Так, наприклад, на уроках з дисципліни «Я у світі» в 3 класі виховання любові та пошани до вла-сної родини реалізується через вивчення дітьми таких тем: «Сім’я. Склад сім’ї», «Основні обов’язки в сім’ї. Шанобливе ставлення до старших та інших членів сім’ї», обговорення-бесіда з учнями понять сім’ї, родини та родоводу тощо [19, 44 – 48.].  Важливим напрямом патріотичного вихован-ня молодших школярів в урочній роботі є форму-вання ставлення громадянина-патріота до своєї Батьківщини-України (громадянська відповідаль-ність, вірність, готовність стати на захист, бажання працювати для розвитку країни, підносити її між-народний авторитет, повага до Конституції та за-конів держави; гордість за успіхи країни, біль за невдачі, суспільна активність та ініціативність тощо). Науковець Д.Прасол, зазначає, що прищеп-лення любові до своєї держави та нації можливе тільки на основі активного прояву душі, серця, розуму і праці дитини – це діяльність у патріотиз-мі [13, 150]. Саме через виконання дітьми в почат-ковій школі практичних дій, тематичних завдань, які зачіпають всі сфери відчуття дітей, можливе перетворення зовнішніх атрибутів патріотизму (знання державної символіки, традицій і звичаїв) на внутрішні якості, присвоєння дитиною собі отриманого досвіду. Сформуванню в дітей цілісного розуміння та-ких засадничих принципів патріотичного вихован-ня, як відданість рідній Батьківщині, гордість за її соціокультурні та історичні здобутки в початковій школі сприяє вивчення на уроках таких тем: «Славетні Українці», «Моя країна – Україна» [2, 4; 104], «Україна – незалежна держава», «Країни світу. Україна на карті світу», «Україна – європейська дер-жава» [19, 82 – 92], «Внесок українців у досягнення науки, культури та спорту», «Турбота кожного про історичну та культурну спадщину», «Права грома-дянина», «Обов’язки громадянина» [20, 64 – 69; 132], «Добрий день, Тобі, Україно Моя!», «Нема без кореня рослини, а нас, людей, без Батьківщи-ни!» [14, 53 – 58; 66 – 74]. Також, наприклад, в 4 кла-сі діти на уроках української мови виконують впра-ви «Ми – українці», «Прочитай запитання», де їм потрібно дати письмову відповідь на питання: «Як називається місце, де жили козаки?», «Як назива-ються області, центрами яких є міста: Вінниця, Уж-город, Харків, Чернівці, Чернігів?» [6, 98]. Любов до країни починається з любові до рід-ного міста та краю. На уроках в початковій школі можна запропонувати дітям написати твори на дану тему, знайти інформацію про місто чи село, де вони народилися, прочитати літературу, яка 

присвячена їхній малій Батьківщині. Виховувати любов до рідного краю покликані, наприклад, такі твори з літературного читання в другому класі: «Рідний край» М. Чернявського, «Де найкраще міс-це на землі» Д.Павличка, «Древній Київ» Н. Забіли, «Красо України, Подолля» Л. Українки «Згадую: так я в дитинстві любив», «Серед краси» О. Олеся [14], четвертому: «Місто Чернігів» А. Коваль, «Звідки в місті назва – Львів» М. Хоросницької, «Як не любить той край» В. Сосюри та інші [16].  Одним із напрямів патріотичного виховання в урочній роботі є формування шанобливого став-лення громадянина-патріота до національних та державних символів. Українська народна символі-ка відображає основні віхи в житті людини, позна-чає у переважній більшості щось добре, світле, життєстверджуюче. Віддавна символом дівочої честі є її коса. Вінок на голові символізує моло-дість, дівоцтво; писанка – є символом весняного пробудження природи й родючості, калина уособ-лює вродливу дівчину, верба та тополя – символи засмученої, безталанної дівчини. Не можна також уявити Україну без таких до болю рідних символів, як верба й калина, золоточубий соняшник на горо-ді, лагідний лелека на обійсті, біла батьківська ха-та, вишневий садок, тремтливі мальви тощо.  Ознайомлення дітей початкової школи з наці-ональною символікою на уроках літературного читання відбувається завдяки народним («Стоїть явір над водою», «Котився віночок по полю») та авторським («Соромно перед соловейком» В. Сухо-млинський, «Соняшник» Д. Павличко, «Гуси-лебеді летять» М.Стельмах, «Співай, соловейку!» М. Поз-нанська, «Як співає соловейко?» Б. Комаров) тво-рам [15; 16]. З державною символікою України – гімном, молодші школярі знайомляться, відкривши першу сторінку підручника з усіх навчальних дисциплін для початкової школи. В урочній роботі формуван-ня любові та шанобливого ставлення до головних атрибутів держави: гімну, прапора, герба та тризу-ба відбувається через такі теми: «Символи України як держави» [19, 86], «Основні символи держави», «Державні символи України, «Як давно в Україні з’явився жовто-блакитний прапор?», «Наш пра-пор» «Гімн» [20, 56; 58, 72; 98]. Аналіз наукової літератури показує, що й інші навчальні дисципліни мають великий виховний потенціал у розвитку патріотичного виховання через вивчення державних символів України. Зок-рема, на уроках іноземної мови при вивченні теми «кольори» доцільно звернути увагу на кольори державної української символіки, а також країни, мова якої вивчається.  Одним із найважливіших засобів у патріотич-ному вихованні дітей молодшого шкільного віку 
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Христина БЕДРІЙ Патріотичне виховання молодших школярів в урочній роботі дослідники минулого й сучасності вважають рід-ну мову. Величезне значення мови як фактора розвитку свідомості і засвоєння національної ку-льтури відзначали ще К. Ушинський та О. Потеб-ня. Зокрема останній довів, що відмінність мов є не лише різницею зовнішньою, – вона відбиває спосіб мислення, специфіку уявлень різних наро-дів. Саме навчання рідною мовою, крім дидактич-ної мети, має й близькі їм поняття та образи, вчать любові до свого родоводу, батьків, своєї Батьківщини. Основна мета навчання української мови на уроках української мови полягає у формуванні на-ціонально свідомої, духовно багатої мовної особи-стості, здатної спілкуватися українською мовою, мовами відповідних корінних народів і національ-них меншин для духовного, культурного і націо-нального самовираження, користуватися ними в особистому і суспільному житті тощо [3]. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках української мови здійснюється через реалізацію соціокультурної змістової лінії. Зокре-ма, під час вивчення розділу «Мова і мовлення» необхідно звертати увагу учнів на багатство і ми-лозвучність української мови, захоплювати дітей її красою, пробуджувати любов до рідного слова, прагнення вивчати українську мову. У 3-4 класах слід пояснювати значення української мови для становлення незалежної самостійної держави України, роль української мови як державної. Най-більше для цього слугують теми: «Мова і мовлен-ня», «Рідна і державна мова» [5, 5 – 8], «Мова – жива скарбниця історії народу», «Розвиток мо-ви» [6, 5 – 9].  Навчання української мови ефективне, якщо на кожному уроці засвоюються мовні і мовленнєві знання, формуються навчально-мовні, правописні та комунікативні вміння і навички, розширюється читацький рівень школярів (бо дитина, яка біль-ше читає, краще говорить і пише), збагачується їхній мовний запас, відбувається оволодіння мов-ною нормою, здійснюється усвідомлення непо-вторності мовної особистості. Учні одержують зразки комунікативно досконалої мови й навча-ються доцільно й правильно використовувати засоби мови для побудови власних висловлювань, а також набувають найрізноманітніших загально-предметних умінь [11, 60].  Відбір дидактичного матеріалу та різні види роботи з ним мають допомогти дітям усвідомити мову як матеріал передачі думки і змісту, відчути красу слова, виховати потребу в творчості, праг-нення до точності, виразності, образності власно-го мовлення, намагання додержуватися норм у використанні мовних одиниць різних рівнів мов-ної системи, бажання навчитись майстерно оперу-

вати мовою. Особливо актуальним є проведення уроків української мови в ігровій формі, напри-клад, гра «Неправильно – правильно», завданням якої є віднайти та виправити лексичну або грама-тичну помилку. Тут у нагоді учням стане довідник з українського слововживання М. Волощук «Неправильно-правильно» [4]. Важливо постійно поповнювати лексичний запас учнів. Цьому сприяють різні форми роботи, серед яких чільне місце займають словникові та класичні диктанти. Підібраний текстовий матері-ал має відображати загальнолюдські духовні цін-ності, допомагати вчитися пізнавати національне світосприймання, ментальність українського на-роду. Тут актуальна народознавча основа текстів, тому важливо добирати тексти з праць відомих народознавців, використовувати легенди, перека-зи, казки – зразки високохудожнього слова. Відомий історик, українознавець – Я. Калаку-ра стверджує, що у вихованні українського патріо-тизму, опрацюванні наукових методик цього про-цесу провідна роль належить українознавству, всьому циклу українознавчих дисциплін, насампе-ред їх історичному сегменту, а також знанням з української і зарубіжної історії, в яких закодовані національно-патріотичні традиції українського народу, які передаються від покоління до поко-ління [7, 223].  Пріоритетним напрямком патріотичного ви-ховання молодших школярів є вивчення українсь-кої музичної культури на уроках музичного мис-тецтва. Фольклор, класична спадщина, сучасні напрямки музики формують в учнів національну самосвідомість, бережливе ставлення до рідних витоків, до традицій свого народу, розуміння зна-чущості своєї культури в художній картині світу. На уроках музичного мистецтва вчитель розкри-ває школярам глибокий сенс поняття «Батьківщина» через емоційно-відкрите, позитив-но-шанобливе відношення до таких вічних про-блем життя і мистецтва, як материнство, любов, добро, щастя, дружба та обов’язок. Патріотична тема проходить буквально у всіх класах, де вивча-ється предмет музичного мистецтва. Для прикла-ду у 2 класі це розучування українських народних («Диби-диби», «Українка я маленька») та авторсь-ких («Вишиванка» (муз. В. Верменича, слова М. Сингаївського), «Наша мова» (муз. М. Ведмедері, слова В. Кленца)) пісень, ознайомлення з музикою танців («Гопак», «Козачок») [10]. Таким чином, стрижневою ідеєю патріотич-ного виховання молодших школярів в урочній роботі має стати засвоєння ними сприймання «моє, рідне, люблю» [12, 150], починаючи від ро-дини, отчого дому як первинного осередку соціа-лізації дитини і переходячи в подальшому до  
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Христина БЕДРІЙ Патріотичне виховання молодших школярів в урочній роботі аналогічного сприймання школярем рідного міс-та, своєї країни та народу.  Їх успішне присвоєння школярем можливе через комплексне комбінування вчителем у своїй роботі низки психолого-педагогічних методів та прийомів (створення проблемних ситуацій, моз-кового штурму, дискусій, обговорень, творчих завдань, психологічних вправ). За характером впливу на особистість школяра виховні впливи і засоби можна розподілити на емоційні, когнітив-ні, поведінкові та комплексні: 
– когнітивні виховні впливи націлені на пе-ретворення системи знань молодшого школяра. Знання дитини про світ не тіль-ки визначають її як особистість, але і впли-вають на її поведінку, прояви патріотизму;  
– емоційні впливи покликані викликати і підтримувати у молодшого школяра певні емоційні стани, що полегшують сприйнят-тя ним інших психологічних впливів: пози-тивні емоції роблять учнів відкритими стосовно суб’єктів виховних впливів (формування шанобливого ставлення до історії і культури своєї країни, своєї прина-лежності до національно-етнічної спільно-ти тощо);  
– поведінкові впливи безпосередньо спрямо-вані на вчинки молодшого − школяра. Зму-шуючи діяти певним чином і забезпечуючи відповідні, позитивні або негативні підкрі-плення вчиненим діям, такі впливи побіч-но впливають і на особистість дитини.  Засобами патріотичного виховання можуть бути як зразки поведінки, демонстровані довко-лишніми людьми, вчинки, описувані як норматив-ні і високо оцінювані в педагогічній, художній, публіцистичній та іншій літературі, засобах масо-

вої інформації, так і особистий приклад вчителя початкових класів (оскільки молодший школяр відчуває велику довіру до вчителя, педагог своєю особистістю формує стійке уявлення дитини про моральність і патріотизм). Тому належна реаліза-ція завдань патріотичного виховання вчителями і вихователями можлива лише за умов усвідомлен-ня педагогами своєї виховної ролі, оволодіння не-обхідними знаннями і вміннями, підвищення сво-го педагогічного рівня. Саме через учителя, вихо-вателя школяр пізнає світ, учиться любити, кри-тично відноситися до себе і оцінювати інших. Без-посередність дітей молодшого шкільного віку дає можливість педагогу достатньо швидко виявити індивідуальні особливості їхніх почуттів, емоцій-ного стану і відповідно будувати виховний процес. З огляду на викладене вище зазначимо: якщо вчитель сам не є патріотом своєї Батьківщини, це негативно впливає на формування патріотичних якостей учнів. Саме вчитель має підтримувати і розвивати в дитині цінність Батьківщини, рідного слова, культу батька й матері, родини й роду ра-зом з цінностями толерантності, порозуміння, солідарності, рівноправності й рівноцінності усіх через відповідну мотивацію [17, 14].  
Висновки і перспективи досліджень. Отже, роль патріотичного виховання молодших школя-рів в системі виховного процесу є надзвичайно вагомою, оскільки саме цей вік є сензитивним періодом для формування загальнолюдських та національних цінностей. Так, у процесі патріотич-ного виховання учнів початкової школи вагомою умовою є наповнення національно-патріотичним змістом навчальних дисциплін освітнього проце-су початкової ланки освіти.  
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Христина БЕДРІЙ Патріотичне виховання молодших школярів в урочній роботі 13. Прасол Д. В. Психологічні аспекти патріотичного виховання молодших школярів у загальноосвітніх навчальних за-кладах / Д. В. Прасол // Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2015. № 2 (49), травень. С. 149 – 151. 14. Савченко О. Я. Літературне читання: підруч. для 2 кл. / О. Я Савченко. Київ: Видавничий дім «Освіта», 2012. 160 с. 15. Савченко О.Я. Літературне читання. Українська мова. 3 кл. : підруч. для загальноосвіт. Навч. закл. / О.Я. Савченко. Київ: Видавничий дім «Освіта», 2013. 192 с. 16. Савченко О.Я. Літературне читання. Українська мова: підруч. для 4 класу загальноосвітн. навч. закл. / О.Я. Савченко. Київ: Видавничий дім «Освіта», 2016. 192 с. 17. Сухомлинська О. Патріотизм як цінність : погляд на історію і сьогодення / О. Сухомлинська // Шлях освіти. 2010. № 2. С. 10–14. 18. Сухомлинський В. О. Слово вчителя в моральному вихованні / В. О. Сухомлинський // Вибр. твори у 5-ти т. : Том 5. Київ : Вища школа, 1983. 330 с.  19. Тагліна О.В. Я у світі. 3 клас : підруч. для загальноосв. навч. закл. / О.В. Тагліна, Г.Ж. Іванова. Харків: Вид-во «Ранок», 2013. 144 с. 20. Тагліна О.В. Я у світі: підруч. для 4 класу загальноосвіт. навч. закл. / О.В. Тагліна, Г.Ж. Іванова. Харків:Вид-во «Ранок», 2015. 144 с.  
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Кристина Бедрий. Патриотическое воспитание младших школьников в урочной работе 
В статье проанализированы реализацию направлений патриотического воспитания в смысле уроч-

ной работы начальной школы. Установлено, что воспитание патриотизма относится к приоритет-
ным аспектов системы воспитания и предусматривает формирование патриотических чувств, любви 
к своему народу, глубокое понимание гражданского долга, готовность отстаивать государственные 
интересы Родины. 
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Христина БЕДРІЙ Патріотичне виховання молодших школярів в урочній роботі 
Рассмотрены примеры заданий и упражнений по учебным дисциплинам начального звена образова-

ния призваны воспитывать детей патриотами. Так как, в Концепции национально-патриотического 
воспитания детей и молодежи отмечено, что важные патриотические качества у детей младшего 
школьного возраста возникают через призму учебных предметов начальной школы, в частности родно-
го языка, литературного чтения (через тексты), математике (через условие математической зада-
чи), естествознания (ознакомление с традициями, уважительное отношение к природе), трудового 
обучения (знакомство с традиционными народными ремеслами, изготовление витинанок разных регио-
нов Украины, отделка различной техникой вышивки ), Музыкального искусства (постижения интона-
ционной особенности музыки украинского народа), изобразительного искусства (формирование культу-
ры чувств). Важное место отведено учебному предмету «Я в мире», направленном на социализацию 
личности младшего школьника, его патриотическое и гражданское воспитание. 

Ключевые  слова :  патриотическое воспитание, начальная школа, младшие школьники, патрио-
тизм, урок, урочная работа, начальное звено образования. 

 
Christina Bedrіі. Рatriotic upbringing of younger students in class work 
The article analyzes the implementation of patriotic education in the content of elementary school lesson 

work. It has been established that the upbringing of patriotism is one of the priority aspects of the national up-
bringing system and involves the formation of patriotic feelings, love for its people, a deep understanding of civic 
duty, and a willingness to defend the national interests of the Motherland. 

Examples of tasks and exercises in elementary education disciplines designed to educate children by patriots 
are considered. As, in the Concept of national patriotic education of children and youth it is stated that important 
patriotic qualities in children of primary school age appear through the prism of educational subjects of elemen-
tary school, in particular mother tongue, literary reading (through texts), mathematics (through the condition of 
mathematical problem) natural sciences (familiarization with traditions, respectful attitude to nature), work 
training (familiarization with traditional folk crafts, production of vignettes of different regions of Ukraine, deco-
ration with different embroidery techniques ), musical art (comprehending the intonational peculiarities of music 
of the Ukrainian people), visual arts (forming a culture of feelings). An important place is given to the educational 
subject "I in the world", aimed at socializing the personality of the younger student, his patriotic and civic educa-
tion. 

A program of Ukrainian patriotic upbringing of children and student youth, which outlines the content and 
basic tendencies of patriotic upbringing of the person, demonstrates that “at an early school age, it is important 
to shape a child's ability to recognize himself or herself as a member of a family, family, and child group; as a stu-
dent, city or village resident; nurture her love for her home, school, street, her country, her nature, her native 
word, life, traditions [1,33]. 

Modern scholars distinguish the following structural components of a sense of patriotism: spiritual and moral 
experience and love for their native land; humanistic universal and national values; moral and aesthetic ideals of 
personality; creative and transformative activity for the benefit of the Motherland. 

Keywords :  patriotic education, elementary school, junior high school students, patriotism, lesson, lesson 
work, elementary education. 
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Марія БЕРЕГОВА Форми роботи зі студентами-логопедами як основа фахової підготовки 

Постановка проблеми. Освітянські реалії сучасного світу, трансформаційні процеси у систе-мі освіти, вимоги до особистості сучасного лого-педа та соціальне замовлення ринку праці спону-кають до перегляду окремих усталених поглядів на цілі та завдання вищої професійної освіти зага-лом та професійної підготовки логопедів у галузі спеціальної освіти зокрема.  У зв’язку з цим традиційні схеми навчання, коли студентам пропонувалися готові знання, стають малоефективними. Не завжди закріплення теоретичних знань і їх використання в практич-ній діяльності здійснюються одночасно з їх отри-манням. Як свідчить практика, у більшості випад-ків надання готових знань не завжди спонукає людину до готовності та здатності виявляти й аналізувати проблеми та самостійно визначати шляхи їх розв’язання. Потрібний зовсім інший підхід до організації навчання майбутніх логопе-дів, одночасно потрібна вдосконалена система взаємовідносин і взаємодій між викладачем та студентом 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні особливості процесу професійно-практичної підготовки у вищих навчальних за-кладах розкрито у працях А. Алексюка, В. Бондаря, В. Засенка, А. Колупаєвої, І. Кузави, С. Миронової, Н. Пахомової, Н. Савінової, В. Синьова, С. Сисоєвої, Д. Супрун, В. Тарасун, М. Фіцули, Л. Фомічової, А. Шевцова, М. Шеремет та ін.  Слід зазначити, що вимоги до особистісних якостей корекційних педагогів та логопедів зумо-влені високим рівнем складності діагностичної та корекційної роботи з дітьми з особливими освіт-німи потребами (В. Бондар, В. Засенко, А. Колу-

паєва, С. Конопляста, І. Мартиненко, С. Миронова, Н. Пахомова, О. Проскурняк, Н. Савінова, Т. Сак, В. Синьов, Є. Синьова, В. Тарасун, Л. Фомічова, А. Шевцов, М. Шеремет, Д. Шульженко та ін.).  Проблема ступеневої педагогічної освіти пре-зентована у працях багатьох українських вчених (В. Засенко, А. Колупаєва, М. Матвєєва, С. Ми-ронова, Н. Пахомова, Н. Савінова, В. Синьов, О. Чо-пік, Л. Фомічова, М. Шеремет, А. Шевцов та інші).  Проблеми підготовки логопедів у вищих на-вчальних закладах представлено в роботах украї-нських вчених (В. Бондар, Л. Гренюк, С. Миронова, Н. Пахомова, Ю. Пінчук, Н. Савінова, Д. Супрун, В. Синьов, В. Тарасун, Л. Томіч, М. Шеремет та ін.). 
Постановка завдання. На сучасному етапі є необхідність використання інноваційних форм роботи під час підготовки логопедів у ЗВО з ме-тою їх фахової підготовки. Мета статті: охарактеризувати інноваційні форми роботи зі студентами-логопедами у ЗВО. 
Виклад основного матеріалу.  Форма організації навчання у вищій школі – це певна структурно-організаційна побудова на-вчального заняття залежно від його дидактичної мети, змісту й особливостей діяльності студентів та викладачів.  Використання різних форм і видів навчання сприяє формуванню високоосвічених, компетент-них, мобільних, самоорганізованих, конкурентос-проможних фахівців, готових активно працювати в сучасних умовах. Підготовка до професійної діяльності логопе-дів не може обмежуватися оволодінням педагога-ми тільки теоретичних знань, пов’язаних із їх прак-тичною діяльністю. Необхідна цілеспрямована 
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ФОРМИ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ-ЛОГОПЕДАМИ  
ЯК ОСНОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

У статті охарактеризовано основні форми роботи із студентами спеціальності Спеціальна осві-
та, що сприяють ефективній фаховій підготовці майбутніх фахівців. Проведено аналіз інноваційних та 
інтерактивних форм роботи із майбутніми логопедами у ЗВО. Змінюється статус викладачів, які ста-
ють організаторами навчально-розвивального процесу, насиченого проблемно-дослідною роботою сту-
дента. У сучасних умовах викладач не дає інформації про певні теми, а організовує активну науково-
дослідну діяльність студентів. 

У сучасних ЗВО змінюються форми взаємодії педагога і студентів. Традиційні форми навчання змі-
нюються формами активного, інноваційного навчання: дидактичні ігри, аналіз проблемних педагогічних 
ситуацій, взаємооцінка, взаємоконтроль. 

Ключові  слова :  форми організації навчання, активне навчання, інтерактивне навчання, фахова 
підготовка. 
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робота з розвитку у них професійно-особистісних якостей. У сучасних умовах розвитку освіти змінюють-ся особливості формування професійних умінь, навичок і компетенцій майбутніх логопедів в умо-вах роботи в спеціальній освіті та інклюзивному освітньому просторі: змінюється структура пере-дачі інформації викладачем для студентів; знання оновлюються та передаються шляхом проблемно-го навчання; з'являються нові технології, методи-ки та прийоми роботи зі студентами, змінюються підхід до навчання; виникає необхідність пошуку оптимального поєднання традиційних та іннова-ційних методик навчання [4]. Змінюється статус викладачів, які стають ор-ганізаторами навчально-розвивального процесу, насиченого проблемно-дослідною роботою сту-дента. У сучасних умовах викладач не дає інфор-мації про певні теми, а організовує активну науко-во-дослідну діяльність студентів [3]. У сучасних ЗВО змінюються форми взаємодії педагога і студентів. Традиційні форми навчання змінюються формами активного, інноваційного навчання: дидактичні ігри, аналіз проблемних педагогічних ситуацій, взаємооцінка, взаємоконт-роль, самооцінка і самоконтроль. Чим активніші студенти, тим рівноправніши-ми учасниками навчального процесу у вищій шко-лі вони себе вважають, тим кращі їх результати. Особливості підготовки майбутніх логопедів ви-магають, щоб навчання у ЗВО було інтерактив-ним. Суть інтерактивного навчання полягає у то-му, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників [2]. Інтерактивне (лат. іnter – між і actio – дія) на-вчання – співнавчання, взаємонавчання (колек-тивне, групове, навчання у співпраці), де викла-дач і студент є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання [2]. Організація інтерактивного навчання перед-бачає моделювання проблемних педагогічних ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем, вироблення спільної стра-тегії подолання складних ситуацій тощо. Воно ефективно сприяє формуванню у майбутніх лого-педів навичок і вмінь, конструктивного творчого мислення; виробленню цінностей; створенню ат-мосфери співпраці, взаємодії; дає змогу майбут-ньому фахівцю розвивати свої здібності, оскільки є своєрідним «перерозподілом активності» від викладача до студента.  Інтерактивне навчання засноване на принци-пах:  
– принцип активності: долучайте усіх студе-нтів до активного спілкування, обговорен-ня і вирішення педагогічних проблем; 

– принцип зворотного зв'язку: заохочуйте обговорювати висловлені аргументи чи заперечення, обґрунтовувати власну точку зору; 
– принцип експерименту: спонукайте шука-ти нетрадиційні шляхи вирішення постав-лених педагогічних проблемних ситуацій; 
– принцип довіри: поясніть студентам, що кожен має право на власну точку зору, всі можуть висловлюватися, навіть, якщо го-ворять не правильно;  
– принцип рівності поглядів: не нав'язуйте власну точку зору, а лише висловлюйте свою думку нарівні з іншими учасниками навчального процессу [2]. Нині в організації навчально-виховної та на-вчально-розвивальної діяльності студентів-логопедів є чимало форм організації навчання. Однак основною із них була і є лекція. Лекція – систематичний, послідовний, науко-вий виклад навчального матеріалу, теми, розділу тощо. Термін походить від латинського «lectio», що у перекладі означає читання, а похідне «lector» – читець. Таке значення зумовлене тим, що спочатку у Стародавній Греції, Стародавньому Римі, згодом і в університетах середньовічної Єв-ропи основною формою роботи викладача було читання церковних першоджерел із докладними коментарями до них. Сучасні викладачі використовують евристич-ні методи навчання на лекціях, щоб студенти са-мостійно могли виокремити проблемні моменти та знайти відповіді, готуючись до семінарських та лабораторних занять. Для майбутніх логопедів, корекційних педагогів доцільно використання таких форм навчання як лекція із заздалегідь за-планованими помилками, лекція-конференція, лекція-брифінг, лекція-диспут, лекція-анкета, лекція-візуалізація, інтерактивна лекція, лекція-дует тощо [2]. Сучасне заняття у ЗВО – це продуктивний процес, у ході якого студент відтворює знання, здобуті у процесі засвоєння нового змісту. Засто-совуючи інтерактивні методи навчання, педагог на занятті має моделювати реальні педагогічні ситуації, організовувати опрацювання студента-ми нормативно-правових документів у парах, ма-лих групах, використовувати рольові й ділові іг-ри, організовувати опрацювання проблемних і дискусійних питань у групах чи загальному колі тощо. Такі форми роботи сприяють формуванню у студентів професійних компетенцій та особистіс-них якостей, формуванню в них системи ціннос-тей, створенню атмосфери співробітництва, твор-чої взаємодії в навчанні [1, 14]. Зазначаємо, що зміст предмета, який виклада-ється, має бути не кінцевою метою його діяльності, 
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а засобом розвитку майбутнього фахівця. І саме інтерактивні методи навчання сприяють тому, що студенти опановують усі рівні пізнання, розвива-ють критичне мислення, рефлексію, уміння розмі-рковувати, розв'язувати проблеми тощо [4]. Охарактеризуємо окремі інтерактивні мето-ди, що є ефективними під час підготовки фахівців спеціальної та інклюзивної освіти. 
1) Імітаційні ігри – це виконання дій, які відт-ворюють, імітують ситуації, що можуть виникати у педагогічній діяльності. Результатом є швидке прийняття рішень та миттєві реакції. Імітаційні ігри розвивають у студентів уяву, навички критичного мислення, сприяють засто-суванню на практиці педагогічних знань, стиму-люють прояви самостійності, їхні творчі можли-вості.  
2) Рольова гра, мета якої – визначити став-лення студентів до конкретної проблемної ситуа-ції, допомогти їм набути практичного досвіду за допомогою гри. Розігрування проблемних педаго-гічних ситуацій за ролями сприяє розвитку уяви і навичок критичного мислення, спроможність продумувати різні варіанти дій та відповідей від-повідно до умова конкретної ситуації. 
3) Мікрофон – метод, який дає можливість кожному швидко і лаконічно висловлювати влас-ну думку чи позицію з певної проблемної теми. Наприклад, у ході вивчення теми «Інклюзивна освіта як освітня парадигма», викладач може за-пропонувати питання: «Як Ви вважаєте, чи є ін-клюзивна форма навчання корисною та актуаль-ною для всіх категорій дітей?». «Мікрофон» є ефективною формою роботи на заключному етапі кредиту, коли студенти рефле-ктують з приводу того, що вони вчили протягом певного часу.  4) Метод «Навчаючи–вчуся» (або «Кожен на-вчає кожного», «Броунівський рух») надає студен-там можливість взяти участь у навчанні, тобто поясненні нового студентам. Наприклад, пропону-ємо студентам розробити заняття з логоритміки для дітей з алалією, підготувати дидактичний матеріал, музичний супровід. Студенти проводять заняття в своїй групі, інші майбутні логопеди ана-лізують, визначають позитиви проведення та не-гативні сторони проведення. Ця форма роботи допомагає студентам розвивати практичні навич-ки та вміння, необхідні для роботи з дітьми з осо-бливими освітніми потребами. 
5) Робота в малих группах допомагає студен-там набути навичок спілкування й співпраці. Це один із найбільш ефективних методів, адже за організації групової роботи відбувається обмін думками, результатом якого є оптимальне спіль-не вирішення поставленої проблеми.  

6) «Коло ідей» – інтерактивна форма взаємодії студентів та викладачів, яка передбачає вирішен-ня суперечливих питань та проблемних педагогі-чних ситуацій шляхом надання можливості студе-нтам висловити власну позицію. Наприклад, під час вивчення теми «Переваги і недоліки інклю-зивної освіти» під час вивчення дисципліни «Інклюзивне навчання дітей з порушеннями пси-хофізичного розвитку» на етапі підбиття підсум-ків можна запропонувати таку думку: «Інклю-зивне навчання є необхідним для дітей з особли-востями фізичного розвитку, а дітям з інтелекту-альними порушеннями може нанести шкоди». Студенти висловлюють свої думки по черзі, доки не будуть вичерпані ідеї; всі запропоновані варі-анти відповідей записуються на дошці, в кінці необхідно прийти до спільного висновку. 7) «Мозковий штурм» – це ефективний спосіб колективного обговорення, пошуку рішень про-блених педагогічних ситуацій, що спонукає студе-нтів проявляти уяву та творчість. Мета мозкового штурму досягається на основі вільного виражен-ня думок усіх учасників і допомагає знаходити кілька рішень з конкретної проблеми. Наприклад, під час вивчення теми «Роль батьків у впрова-дженні інклюзивної освіти» на другому курсі вар-то запропонувати студентам запитання: «Чи всі батьки мають право приймати активну участь у навчанні дітей з особливим освітніми потребами в умовах інклюзії?" та записати його на дошці. Учасники мозкового штурму, відшуковуючи від-повідь на поставлену проблему, висувають ідеї щодо її розв’язання. На дошці записуються всі ва-ріанти ідей доти, доки всі присутні не вважати-муть кількість достатньою. Після цього ідеї аналі-зуються, групуються й узагальнюються. 8) «Займи позицію» – форма роботи, яка дає можливість виявити різні позиції студентів щодо певної проблеми або суперечливого питання. Під час проведення цієї форми роботи студентам на-дається можливість відверто висказувати свої думки, усвідомлюючи, що інші учасники навчаль-но-виховного процесу можуть мати протилежну точку зору, формується вміння аргументовано довести свою точку зору.  Унаслідок застосування цього методу студен-ти навчаються слухати свого співрозмовника та наводити переконливі аргументи щодо власної думки. Наприклад, пропонуємо проблемне твер-дження: «Випускник спеціальності «Спеціальна освіта» пішов працювати в інклюзивний освітній заклад на посаду асистента, оскільки, це потрібна і важлива робота». Далі студентам пропонується обрати одне із тверджень – "Так, згоден/згодна", "Ні, не згоден/не згодна", "Це складне для  мене питання" та обговорити власну позицію в 
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утвореній групі, висловити власні аргументи. Піс-ля цього хтось із учасників може змінити свою позицію й перейти до іншої групи. Далі викладач має підбити підсумки, а учасники – назвати най-більш переконливі аргументи своєї групи [2]. 
Висновки і перспективи дослідження. Ефе-ктивність формування професійно значущих яко-стей майбутніх учителів-логопедів забезпечуєть-ся спрямованістю всього навчально-виховного процесу педагогічного закладу освіти на основі професійних знань, умінь і навичок, переробкою навчальних програм дисциплін загально профе-сійного блоку з урахуванням сучасних вимог до рівня професійної підготовки майбутнього спеці-аліста, розробкою курсів за вибором, які сприя-ють формуванню професійно значущих якостей на основі активних та інтерактивних методів на-вчання, використання інформаційних освітніх програм тощо. Інтерактивні форми роботи фор-мують якості майбутніх логопедів, що дозволяє активно та творчо мислити й діяти, розвиватися 

та вдосконалюватися. Окрім цього, інноваційне навчання створює умови, що надають студентам можливість займати ініціативну позицію в на-вчальному процесі, засвоювати навчальний мате-ріал засобом активного діалогу, здійснювати са-мостійний творчий пошук на основі особистого досвіду з одночасним збагаченням його. Отже, використання інтерактивних форм на-вчання сприяє формуванню в студентів критич-ного мислення, вміння аргументовано доводити власну думку, аналізувати думки інших, знаходи-ти варіанти виходу із проблемних педагогічних ситуацій, які виникають в реальних умовах тощо. Практичний досвід впровадження інноваційних форм навчання свідчить про формування у майбу-тніх логопедів пізнавального інтересу до вивчен-ня дисциплін професійної складової, дозволяє педагогу враховувати особливості розвитку твор-чих здібностей студентів і вміння їх застосовува-ти на практиці, забезпечують активну практичну підготовку. 
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Мария Береговая. Формы работы со студентами-логопедами как основа профессиональной 

подготовки 
В статье охарактеризованы основные формы работы со студентами специальности Специальное 

образование, способствующие эффективной профессиональной подготовке будущих специалистов. Про-
веден анализ инновационных и интерактивных форм работы с будущими логопедами в учебных заведе-
ниях. Меняется статус преподавателей, которые становятся организаторами учебно-развивающего 
процесса, насыщенного проблемно-исследовательской работой студента. В современных условиях пре-
подаватель не дает информации об определенных темах, а организовывает активную научно-
исследовательскую деятельность студентов. 

В современных условиях меняются формы взаимодействия педагога и студентов. Традиционные 
формы обучения меняются на формы активного, инновационного обучения: дидактические игры, анализ 
проблемных педагогических ситуаций, взаимооценка, взаимоконтроль. 

Ключевые  слова: формы организации обучения, активное обучение, интерактивное обучение, 
профессиональная подготовка. 
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Mariya Berehova. Forms of work with speech therapists as a basis for professional training 
The article describes the main forms of work with students of the specialty special education, contributing to 

the effective professional training of future specialists. The analysis of innovative and interactive forms of work 
with future speech therapists in educational institutions. The status of teachers is changing, who become the or-
ganizers of the educational development process, which is saturated with the student's research work. In modern 
conditions, the teacher does not give information about certain topics, but organizes active research activities of 
students. 

In modern conditions, the forms of interaction between the teacher and students are changing. Traditional 
forms of learning change into forms of active, innovative learning: didactic games, analysis of problematic peda-
gogical situations, mutual assessment, and mutual control. 

Interactive learning involves modeling problematic pedagogical situations, using role-playing games, joint 
problem solving, developing a common strategy for overcoming difficult situations and more. It effectively con-
tributes to the formation of future speech and language therapists, constructive creative thinking; development of 
values; creating an atmosphere of cooperation, interaction; enables the future specialist to develop their abilities 
as it is a kind of "redistribution of activity" from teacher to student. 

The use of interactive forms of learning promotes the formation of students' critical thinking, the ability to 
reasonably argue their own opinion, analyze the thoughts of others, find ways out of problematic pedagogical 
situations that arise in real conditions, etc. The practical experience of introducing innovative forms of education 
testifies to the formation of cognitive interest in the future speech therapists to study the disciplines of the profes-
sional component, allows the teacher to take into account the peculiarities of students' creative abilities develop-
ment and their ability to apply them in practice, provide active practical training. 

Key words: forms of organization of training, active training, interactive training, vocational training.  
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СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ-ГЕОГРАФІВ  
ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ І ВИЩІЙ ШКОЛІ 

В статті висвітлено основні завдання і проблеми нинішнього реформування системи вищої освіти 
держави та процесу освітньо-практичної підготовки студентів-географів, зокрема в Одеському націо-
нальному університеті імені І. І. Мечникова. Проаналізовано систему заходів з формування готовності 
студентів-географів до майбутньої професійно-практичної діяльності у загальноосвітній і вищій шко-
лі. Наголошується на особливій значимості в умовах сьогодення освітньо-практичної самостійності і 
самоактивності студентів та їхньої самостійної роботи (самоосвіти) в поглибленні результатів на-
вчання та формуванні й удосконаленні професійно-практичних компетентностей і умінь. 

Ключові  слова :  реформування системи вищої освіти України, освітньо-практична підготовка 
студентів-географів, формування готовності студентів до майбутньої професійно-педагогічної діяль-
ності. Вища школа – традиційна «кузня» фахівців до майбутньої професійної діяльності у загальноос-вітній і вищій школі, включно і керівниками за-гальноосвітніх навчальних закладів. Це резонно випливає із основного завдання сучасної вищої школи - здійснювати підготовку висококваліфіко-ваних конкурентноспроможних фахівців для ви-сокотехнологічного та інноваційного розвитку країни, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях. Згід-но Закону України «Про вищу освіту» 2014 року [2] навчання студентів на другому (магі-стерському) рівні вищої освіти передбачає здо-буття особою поглиблених теоретичних та прак-тичних знань, умінь і навичок за обраною спеці-альністю чи спеціалізацією, загальних засад мето-дології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефектив-ного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності. На-вчання на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти (рівні аспірантури) передбачає здо-буття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для проду-кування нових ідей, розв’язання комплексних проблем в галузі професійної та/або дослідниць-ко-інноваційної діяльності, оволодіння методоло-гією педагогічної та наукової діяльності, а також проведення власного наукового дослідження,  результати якого мають науково-практичну но-визну. Таким чином, система сучасної вищої освіти – це сутнісно інтеграція освітньої, наукової і вироб-ничої діяльності з елементами інновації, фактич-но перехід від попередньої школи засвоювання знань до нової школи науково-творчого пошуку. Основною метою і результатом навчання у закла-дах вищої освіти (ЗВО) є здобуття особою, що на-вчається, нових наукових знань і практичних умінь в результаті проведення освітньо-наукових досліджень і розробок, оволодіння і впроваджен-ня авторських програм та інновацій, нових конку-
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рентоспроможних технологій і проектів, набуття професійно-інноваційних компетентностей, умінь і навичок – необхідної передумови ефективного кадрового забезпечення інноваційного розвитку суспільства. При цьому важливою проблемою мо-дернізації вищої освіти є підвищення якості підго-товки фахівців, значною мірою в результаті удо-сконалення педагогічних технологій та першо-чергового впровадження інтерактивних методів навчання [7].  Процес формування професійно-інноваційної компетентності майбутнього географа-педагога загальноосвітньої чи вищої школи буде ефектив-ним, якщо за основну мету навчання студента-географа вищої школи визначальним буде процес формування в нього низки професійно-орієн-тованих знань і умінь в умовах науково-творчого пошуку, необхідних для формування освітньо-професійних навичок і компетентності. При цьо-му можна говорити про два підходи до формуван-ня компетентності майбутнього географа-педа-гога – змістовний, в результаті розширення обся-гу загальних і спеціальних знань та практично-
діяльнісний – в результаті набуття й удосконален-ня практично-професійних вмінь, навичок й осо-бистісно-професійних якостей, необхідних для успішної професійної діяльності викладача як загальноосвітньої, так і вищої школи. У зв’язку із викладеним формування готовно-сті випускника ЗВО до майбутньої професійної педагогічної діяльності є певною мірою їхнім складним інтегрованим уявленням і розумінням та значною мірою результатом процесу навчання і мотиваційно-ціннісного ставлення до свого про-фесійного майбуття. При цьому важливим є засво-єння майбутніми викладачами закладів загально-освітньої та вищої школи певної суми знань і умінь, здатність застосовувати їх при вирішенні різного роду професійних завдань і формуванні позитивної мотивації до майбутньої професії, проявленні професійно значимих особистісних якостей та вмінні критично оцінювати результа-ти своєї діяльності. Важливим і абсолютно необ-хідним при цьому є пізнавальний інтерес студен-та щодо сутності й особливостей майбутньої пе-дагогічної діяльності, оволодіння знаннями про засоби, форми, методи і технології педагогічної діяльності, здатність застосовувати у професійній діяльності набуті знання та діяти у нестандарт-них ситуаціях. Важливим також є уміння майбут-ніх педагогів систематизувати й узагальнювати, порівнювати й аналізувати ефективність власних дій та за необхідності їх модернізувати шляхом особистісного самоаналізу і самооцінки своїх дій. Важливо вміти оцінити результати власної педа-гогічної діяльності з виявленням й аналізом осо-

бистісно-професійних якостей та корегувати свій психофізіологічний стан і стратегію дій. Формуванню готовності студентів ЗВО до майбутньої професійної діяльності в умовах нині-шнього реформування освітньої галузі держави, безумовно, сприятиме інтерактивізація процесу навчання та покращення їхньої практично-педагогічної підготовленості. Значимість інтерак-тивізації процесу навчання, першочергово, в поси-ленні взаємодії і взаємоспілкування тих, хто на-вчає, і тих, хто навчається, причому визначальним стає особистісно-зорієнтований підхід до процесу і результативності навчання. При цьому посилю-ється єдність викладання і учіння, інтенсифіку-ється спілкування учасників процесу навчання за різноманіттям видів, форм і прийомів поведінки та діяльності учасників педагогічного процесу [1,4,5]. І по-друге, в плані підготовки студентів ЗВО до майбутньої професійної діяльності в зага-льноосвітній і вищій школі необхідною була і за-лишається практична підготовка майбутнього педагога. Невід’ємною складовою навчального плану їхньої освітньо-професійної підготовки є система навчальних і виробничих практик, основ-ним завданням яких є закріплення й удоскона-лення отриманих теоретичних знань і умінь та практичного їх примінення, формування в студен-тів професійних педагогічних якостей, умінь і на-вичок, тобто готовності після закінчення ЗВО до майбутньої професійно-педагогічної діяльності.  При цьому важливо враховувати ще одну осо-бливість студентства вищої школи. Студентський вік вирізняється як сприятливий для формування якостей лідерства в молодіжному середовищі. Загальновизнано, що в студентські роки відбува-ється процес особистісного і професійного стано-влення молодої людини, прагнення до самовдос-коналення та виділитись в студентській групі чи й на фоні студентів курсу. Безумовно, такі устрем-ління до професійного зросту слід підтримати викладачами, й особливо куратором студентської академічної групи [6].  Метою нашого дослідження є аналіз системи і процесу формування готовності студентів-географів Одеського національного університету до майбутньої професійної діяльності у загально-освітній і вищій школі. Виходячи із наведених вище загальних поло-жень і міркувань щодо формування готовності студентів-географів ЗВО до майбутньої професій-но-педагогічної діяльності, акцентуємо увагу на дві ключові складові системи і процесу формуван-ня готовності. Першочергово – це оволодіння низ-кою професійно-орієнтованих знань і умінь, необ-хідних для формування освітньо-професійних компетентностей, навичок і умінь. Досягаються в 
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результаті засвоєння доволі обширного обсягу загально- і професійнонаукових та спеціальних знань дисциплін нормативної і вибіркової частин навчального плану фахової підготовки. І по-друге, це набуття й удосконалення практично-діяль-нісної підготовки студента-географа до майбут-ньої професійно-педагогічної діяльності в резуль-таті набуття й удосконалення практично-педагогічних умінь, навичок і особистісно-професійних якостей, необхідних для практично-професійної діяльності викладача-географа за-гальноосвітньої чи вищої школи. Безпосередня практична підготовка майбутнього педагога-географа досягається в процесі проходження на-вчальних і виробничих, зокрема педагогічної, практик та виконання при цьому планових про-фесійно-практичних завдань і робіт. Таким чином, визначальним у плані підготовки студентів-географів до успішної майбутньої професійно-педагогічної діяльності є засвоєння ними певної суми фахово-освітніх знань і умінь, форм, методів і технологій практично-педагогічної роботи та здатність примінити набуті знання й уміння для вирішення в майбутньому різного роду професій-но-практичних завдань і проблемних ситуацій.  В світлі зазначених вище положень і мірку-вань проаналізуємо систему навчально-практичної підготовки студентів-географів Оде-ського національного університету до майбутньої професійно-педагогічної діяльності в загальноос-вітній та вищій школі. Стосовно навчального пла-ну підготовки бакалаврів-географів. Термін їхньо-го навчання за денною формою – 4 роки, за заоч-ною – 5 років. План навчання включає вивчення дисциплін нормативної частини (гуманітарної та соціально-економічної й природничо-наукової і професійної підготовки) та професійно-орієнтованих дисциплін спеціалізації студентів, проходження навчальних і виробничих практик та підсумкової державної атестації із захистом кваліфікаційної роботи і здачею держіспиту зі спеціальності і спеціалізації. Із дисциплін гумані-тарної та соціально-економічної підготовки бака-лаври-географи ОНУ традиційно вивчають істо-рію України, українську та іноземні мови (за про-фесійним спрямуванням), філософію, правознавс-тво, соціологію, психологію, економічну теорію, політологію та відвідують заняття з фізичного виховання. Доволі обширний цикл дисциплін ба-зової природничо- і соціально-економічно-географічної та професійної підготовки бакалав-рів-географів – вища математика, фізика з основа-ми геофізики, хімія з основами геохімії, інформа-тика з основами геоінформатики, основи фізичної географії, геологія загальна та історична, метео-рологія і кліматологія, загальна гідрологія, ґрун-

тознавство, біогеографія з основами екології, гео-морфологія, ландшафтознавство, геоботаніка з основами ботаніки, топографія з основами геоде-зії, картографія, педагогіка, методика викладання географії, основи охорони праці та безпеки життє-діяльності, фізична географія материків і океанів, фізична географія України, регіональна економіч-на і соціальна географія, географія світового гос-подарства, соціальна географія, основи суспільної географії, територіально-виробничі комплекси, використання природних ресурсів і охорона при-роди, методика застосування комп’ютерної техні-ки при викладанні шкільного курсу географії, ае-рокосмічні методи досліджень. Цикл професійно-орієнтованих дисциплін вибіркової частини на-вчального плану включає дисципліни з природ-ничо- і соціально-економічної характеристики регіону, організації та раціоналізації природоко-ристування, охорони природи і раціонального використання природних ресурсів, територіаль-ної організації промислового і аграрного вироб-ництва та їх раціоналізації тощо. Одними із важливих складових у підготовці бакалавра-географа і водночас достатньо специ-фічними є польові навчальні і виробничі практи-ки з дисциплін базової географічної підготовки – топографії, природно- і економіко-географічного картографування території, геології, ґрунтознавс-тва, гідрології, ландшафтознавства, загальногеог-рафічна навчальна та виробнича практика зі спе-ціалізації. Основні завдання цих практик:  
– закріплення й удосконалення набутих тео-ретичних знань, практичних умінь і нави-чок, отриманих студентами на лекціях і лабораторно-практичних заняттях, оволо-діння методами польових географічних досліджень, відбору зразків геологічних порід, ґрунтів і рослинності, систематиза-ції і узагальнення отриманих матеріалів, написання наукових звітів; 
– розширення переліку теоретико-освітніх понять і положень та практичних умінь як передумови для майбутнього досліджен-ня, картографування й оцінки стану при-родно-екологічного та соціально-еконо-мічного середовища; 
– розвиток у студентів географічного мис-лення, уміння виявляти і встановлювати певні закономірності і причинно-наслід-кові зв’язки між компонентами природи, природою і господарською діяльністю лю-дини, встановлювати, розуміти і аналізу-вати сутність й особливості процесів і явищ в природно-господарському середо-вищі та їхні наслідки; 
– підвищення професійно-географічної культури, розширення географічного сві-тогляду майбутнього педагога-географа; 
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– розвиток зацікавленості й пізнавального інтересу в студентів-географів, вироблення навичок і умінь самостійної роботи з ін-струментами і приладами, формування інтересу і зацікавленості до самостійного проведення краєзнавчої та організаторсь-ко-дослідницької роботи. Зазначимо, що від рівня сформованості організаторських здібностей і таланту, умінь і навичок прямо залежить вияв творчо-пошукової активно-сті та ініціативності випускника-географа. Особливо значима в плані методичної підго-товки майбутнього педагога-географа педагогіч-на практика студентів як важлива складова на-вчально-виховного процесу. Ця практика забезпе-чує реальне поєднання теоретичної і професійно-практичної підготовки студентів до майбутньої педагогічної діяльності у загальноосвітній чи ви-щій школі. Важливим при цьому є визначення змісту, мети і завдання практики та системи знань і умінь, які повинен здобути студент-практикант. Слід особливо наголосити на конс-труктивно-планувальному, комунікативно-навчальному,організаторсько-дослідницькому та виховному аспектах практики, правах і обов’язках самого студента-практиканта.  За орієнтовно такою ж схемою схарактеризу-ємо систему навчальної підготовки магістрів-географів в Одеському національному університе-ті. Підготовка магістрів тут проводиться за ден-ною і заочною формами навчання. Термін навчан-ня – 1,5 років (90 кредитів ECTS). План навчання магістрів включає вивчення дисциплін норматив-ної (гуманітарної, соціально-економічної, природ-ничо-наукової та професійно-практичної підгото-вки) і вибіркової (професійно-орієнтованих дис-циплін) частин, проходження виробничих прак-тик та підсумкової державної атестації (написання і захист магістерської роботи). В пере-ліку дисциплін базово-нормативної і професійно-практичної підготовки магістрів-географів уні-верситету – історія та методологія географічних наук, іноземна мова (за професійним спрямуван-ням), педагогіка і психологія вищої школи, акту-альні проблеми людства, політична географія з основами глобалістики, демографічна та етнічна географія світу, методика викладання фахових дисциплін у вищій школі, методологія наукового пошуку, моніторинг природних геосистем, ґрун-тово-земельні ресурси України, основи регіоноз-навства, основи екологічного права України, ГІС-технології в географії і природокористуванні, ме-неджмент ГІС-проектів, інтелектуальна власність, планування території, біосферна етика, цивіль-ний захист, охорона праці в галузі.  Набуття й удосконалення професійно-практичної підготовленості магістрів-географів 

університету та відповідних умінь, навичок й осо-бистісно-професійних якостей досягається в ре-зультаті проходження ними двох виробничих практик – педагогічної (асистентської) у ЗВО і переддипломної науково-дослідної. Загальний часовий обсяг цих практик 630 годин із 2700 го-дин загального обсягу магістерської підготовки в університеті (21 кредит ECTS із 90 кредитів підго-товки магістрів за навчальним планом).  Слід зазначити, що в процесі нинішнього ре-формування вітчизняної системи вищої освіти особливої значимості набуває самостійність і са-моактивність студента, тобто орієнтація процесу навчання на саморозвиток особистості майбут-нього фахівця. Саморозвиток особистості розгля-дається [6, 8] як свідома, цілеспрямована і керова-на активність студента, що забезпечує йому зміс-товно-фахове зростання і самовдосконалення, здобуття нових знань, умінь і навичок та розви-ток тих чи інших професійно важливих якостей. Саме тому актуальною нині є проблема розвитку у майбутніх фахівців бажання і вміння вчитись самостійно впродовж всього періоду майбутнього професійного зростання і діяльності. Затребува-ним зазвичай є і вірогідно залишиться випускник ЗВО, який здатний систематично самостійно по-повнювати і вдосконалювати свої знання і уміння, особливо в системі професійно-педагогічної ді-яльності у загальноосвітній і вищій школі. І трак-тування мети сучасної вищої освіти передбачає формування в студентів готовності до системати-чного обновлення і удосконалення динамічно змінюваних знань і умінь, тобто потреби у само-розвитку і професійному самовдосконаленні.  Таким чином, у навчально-виховному процесі вищої школи актуально-важливою стає самостій-на робота студента, на долю якої приходиться до 25-30% обсягу навчальних дисциплін бакалаврів-географів, до 30-40 (50)% обсягу дисциплін на-вчального плану магістрів і до 80-90% обсягу дис-циплін навчального плану підготовки докторів філософії із географії зі спеціальності 103 Науки про Землю. При цьому вважається, що самостійна робота (самоосвіта) студента сприяє закріпленню та поглибленню результатів навчання, формуван-ню й вдосконаленню професійних компетентнос-тей і умінь, а в результаті – формуванню готовнос-ті до майбутньої професійно-педагогічної діяльно-сті. Викладачам, які знають інтереси, плани чи уподобання своїх студентів, слід формувати в них відповідні мотиви учіння та розуміння необхіднос-ті самостійного навчання і профільно-профе-сійного вдосконалення, допомогти в організації самостійної і науково-дослідної роботи, участі в роботі різного роду семінарів, конференцій з пред-ставленням для обговорення своїх матеріалів,  
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заохочувати подання студентських матеріалів до опублікування. Стаття далеко не вичерпує проблему форму-вання готовності студентів-географів до майбут-ньої професійно-педагогічної діяльності у загаль-ноосвітній і вищій школі. У подальшому вважаємо 
за необхідне продовжити аналіз процесу форму-вання професійно-інноваційної педагогічної ком-петентності географів ЗВО, і географів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова зокрема.   
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Биланчин Я. М., Адобовская М. В., Попельницкая Н. А. Система формирования готовности сту-
дентов-географов Одесского национального университета И. И. Мечникова к будущей профес-
сиональной деятельности в общеобразовательной и высшей школе 

В статье освещены основные задачи и проблемы нынешнего реформирования системы высшего 
образования государства и процесса образовательно-практической подготовки студентов-географов, 
в частности в Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова. Анализируется система 
мероприятий по формированию готовности студентов-географов к будущей профессионально-
практической деятельности в общеобразовательной и высшей школе. Обращается внимание на особой 
значимости в современных условиях образовательно-практической самостоятельности и самоактив-
ности студентов и их самостоятельной работы (самообразования) в углублении результатов обуче-
ния, в формировании и усовершенствовании профессионально-практических компетентностей и уме-
ний.  

Ключевые  слова : реформирование системы высшего образования Украины, образовательно-
практическая подготовка студентов-географов, формирование готовности студентов к будущей про-
фессионально-педагогической деятельности.   
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Bilanchyn Yaroslav, Adobovska Mariia, Popelnytska Nataliia System of forming readiness of geog-
rapher students of the Odessa I. I. Mechnikov national university for future professional activities at 
secondary and higher schools 

The article covers the main tasks and problems of the current reform of the higher education system of the 
state and the process of educational and practical training of geographer students, namely, at the Odessa 
I. I. Mechnikov National University. The system of measures to form geographer students’ readiness for future 
professional and practical activities at a secondary high school is analyzed. At the bachelor's level, the system 
includes the study of the disciplines of the normative part (humanities, socio-economic and natural sciences and 
vocational training) and vocational-oriented disciplines of specialization of students, the passing of educational 
and production practices final state certification with protection of qualification work and passing of state exami-
nation in specialty and specialization. The master's level includes the study of the disciplines of normative 
(humanitarian, socio-economic, natural science and vocational training) and selective (vocational-oriented disci-
plines) parts, the passage of industrial practices and final state certification (writing and defense of master's 
work). Emphasis is placed on the particular importance of the current educational and practical independence 
and self-activity of students and their independent work (self-education) in deepening the results of learning and 
formation, and improvement of professional and practical competences and skills. The article does not exhaust 
the problem of forming the readiness of geography students for the future professional and pedagogical activity 
in secondary and higher education. In the future, we consider it necessary to continue the analysis of the process 
of formation of professional and innovative pedagogical competence of geographers of higher education institu-
tions, and geographers of Odessa I.I. Mechnikov National University in particular. 

Key  words :  reform of the higher education system of Ukraine, educational and practical training of geogra-
pher students, forming readiness of students for future professional and pedagogical activities.  
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Развитие и коррекция функции равновесия у дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата невозможны без предва-рительного создания необходимого методическо-го базиса, на основе которого и будет реализовы-ваться разрабатываемая система совершенство-вания постуральных возможностей данного кон-тингента детей. В ряде исследований в той или иной мере нашли отражение поиски решения данной проблемы [1, 3 ‒ 4, 6 ‒ 7]. Однако нами не было обнаружено системного подхода в разработ-ке методов развития и коррекции функции рав-новесия у дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата применительно к каждо-му из пяти каналов постуральной системы аплом-ба: вестибулярному – зрительному ‒ проприоцеп-тивному – подарному – окуломоторному. К тому же более тщательной классификации требует применение различных методов развития равно-весия с учётом аспектов естественности и искус-

ственности их применения. Всё это и предопреде-лило актуальность данной статьи. 
Целью настоящего исследования является систематизация существующих методов развития и коррекции функции равновесия у дошкольни-ков с нарушениями опорно-двигательного аппа-рата и их классификация по отношению к каждо-му входному каналу постуральной системы ап-ломба. Начнём с первого внешнего канала посту-ральной системы апломба – вестибулярного. Вестибулярная система ребёнка в числе первых начинает формироваться уже в утробе матери: плод чаще всего располагается по отношению к опоре вниз головой и у него формируется зер-кально-перевёрнутое представление о внешнем мире. К тому же на поздних сроках беременности плод живёт в околоплодных водах довольно ак-тивной жизнью: постоянно колышется в них при различных движениях матери и изменении её 
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ И КОРРЕКЦИИ РАВНОВЕСИЯ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ 

В статье систематизированы и проанализированы методы формирования функции равновесия у 
дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В основу коррекции динамической ус-
тойчивости у данного контингента детей были положены филогенетически обусловленные механиз-
мы постуральной системы апломба, отражённые в периоде раннего онтогенеза ребёнка: вестибуляр-
ная – зрительная – проприоцептивная – подарная – окуломоторная. Для совершенствования каждого 
из этих входных каналов постуральной системы апломба был разработан специфический методиче-
ский алгоритм развития и коррекции функции равновесия у дошкольников с моторными нарушениями. 
Для вестибулярного канала предлагается использовать методы гидравлической перевёрнутости 
(зеркальности), «невесомости», плавности (дозированных угловых ускорений). Для зрительного канала 
можно использовать методы «тёмной комнаты», «камертона», «рассвета». Совершенствование про-
приоцептивного канала постуральной системы апломба предполагает применение методов постепен-
ного уменьшения площади опорной поверхности, усиления проприоцептивных ощущений (метод «двух 
вееров»). Подарный канал вестибулярной системы ребёнка можно развивать посредством следующих 
методов: «топографического», «двухопорности – одноопорности», сенсорной стимуляции, контрастно-
го метода, а также метода «ходуль». Окуломоторика ребёнка с нарушениями равновесия может быть 
усовершенствована с помощью метода расширения окуломоторных пространственно-временных воз-
можностей глаз, метода «мячика», а также метода визуального избирательного захвата объекта, 
вычленения его из множества объектов или быстроменяющейся обстановки. Дана классификация ме-
тодов с их условным разделением на естественные, филогенетически и онтогенетически предопреде-
лённые, и искусственные, основанные на применении предметно-пространственной составляющей 
(оборудования, тренажёров и инвентаря), а также использующие возможности информационно-
компьютерных технологий с обратной биологической связью.  

К перспективам исследования методов развития и коррекции функции равновесия у дошкольников с 
двигательными нарушениями относится разработка конкретных комплексов упражнений по каждому 
из разрабатываемых методов с дальнейшей их практической апробацией на данном контингенте де-
тей. 

Ключевые  слова: методы, равновесие, дошкольники, двигательные нарушения, постуральная 
система апломба. 
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положения в пространстве, поворачивается в раз-ные стороны, разворачивается, кардинальным образом меняет своё положение в матке (например, с головного предлежания – к ножно-му). Данные онтогенетические особенности фор-мирования первого канала постуральной систе-мы будущего ребёнка предопределяют методы развития и коррекции функции равновесия: 1. Метод гидравлической «перевёрну-
тости» (зеркальности). Руководствуясь принци-пом природосообразности, имеет смысл следо-вать онтогенетической логике формирования вестибулярного аппарата у ребёнка и начинать его тренинги из обратного, перевёрнутого поло-жения. Ведь вначале ребёнок воспринимает пото-лок как пол, а пол – как потолок. Данный феномен великолепно отражён в известном аттракционе «Дом вверх дном». Даже получасовое пребывание в доме, где всё расположено наоборот, вызывает головокружение, поташнивание и общее ухудше-ние состояния. Возможно, таким образом себя чувствует новорождённый малыш, на которого буквально «обрушивается» новый мир с его не-привычными координатами: то, что довольно долго было верхом, вдруг становится низом. В дальнейшем младенец адаптируется к этим но-вым условиям существования, но мы не должны забывать о том, что ключом к запуску данного канала постуральной системы апломба является всё-таки первичная «перевёрнутость» мира. 2. Метод «невесомости». Природа распоря-дилась так, чтобы первые месяцы своего сущест-вования и развития плод находился в воде, в об-легчённых в гравитационном плане условиях су-ществования. Такое уютное нахождение в воде чем-то напоминает состояние невесомости, по-скольку давление на опору в воде, если ребёнок плавает, приближается к нулю. Общеизвестно, что околоплодные воды по своему химическому составу очень похожи на морскую воду и имеют высокую плотность, что повышает действие вы-талкивающей (архимедовой) силы. На наш взгляд, имеет смысл взять на вооружение метод «невесомости» при развитии и коррекции функ-ции динамической устойчивости у дошкольни-ков – ведь именно с ощущения невесомости начи-нается знакомство плода с ждущим его после ро-дов внешним миром. 3. Метод плавности (дозированных угло-
вых ускорений). Изначальное нахождение плода в околоплодных (фетальных) водах предопреде-ляет специфику режима его движений и возни-кающих в полукружных канальцах ускорениях специальной жидкости (эндолимфы). Другими словами, формирование вестибулярного аппарата происходит на фоне медленных раздражений в 

полукружных канальцах, вызванных относитель-но плавными ускорениями тела (головы) в вод-ной среде. И лишь переходя после родов к сущест-вованию в условиях твёрдой опоры и действую-щей гравитации ребёнок получает в своих пере-мещениях и движениях более мощную стимуля-цию вестибулярного аппарата.  Теперь остановимся подробней на зритель-
ном канале системы равновесия дошкольника. Следуя онтогенетической логике развития, стано-вится ясно, что во внутриутробном периоде доми-нировала вестибулярная составляющая посту-ральной системы апломба. Зрение не включалось в регуляцию положения тела в пространстве и, в каком-то плане, шло вторым темпом за вестибу-лярными функциями. На наш взгляд, это предо-пределило возможные методы тренировки внеш-него зрительного канала в общей системе равно-весия у детей: 1. Метод «тёмной комнаты». Отдавая в он-тогенезе пальму первенства при формировании общей функции равновесия ребёнка вестибуляр-ном каналу, на наш взгляд, следует соблюсти дан-ную методическую последовательность и при коррекционных тренингах. Другими словами, раз-вивая зрительный канал постуральной системы апломба, начинать целесообразно с феномена «тёмной комнаты», т.е. отсутствия света. Это мо-жет быть комната, кабинет или даже физкультур-ный зал с выключенным светом и плотными што-рами на окнах. Именно здесь свой первый аккорд сделает вестибулярная система, а уже затем, чуть позже, при появлении визуальных ориентиров начнёт набирать функциональные обороты и зрительная система. Правильное чередование условных аккордов в развитии равновесия приве-дёт к гармонизации данной функции, а не к дис-балансу и разрушению необходимых координа-ций. 2. Метод «камертона». В этот «темный» пе-риод становления функции равновесия естест-венным образом актуализируется слуховая систе-ма, которая позволяет в значительной степени компенсировать отсутствие зрительных ориенти-ров при перемещениях в пространстве «тёмной комнаты». Даже коротко скрипнувшая в тёмной комнате входная дверь позволяет человеку гораз-до лучше ориентироваться в пространстве и на-правиться в нужную сторону. Ухо ребёнка, словно музыкальный инструмент на камертон, начинает настраиваться на звуковой ряд внешнего мира. Данным методом предполагается усиление значе-ния и использования звуковых ориентиров в про-странстве специально создаваемой «тёмной ком-наты». Здесь можно варьировать громкостью зву-ка, его высотой, продолжительностью звучания, 
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темпом, ритмом, гармонией, обращая особенное внимание на низкое акустическое звучание, яв-ляющееся естественным и очень значимым во внутриутробном периоде и периоде раннего он-тогенеза ребёнка. 3. Метод «рассвета». И вот наконец долго-жданный условный рассвет, когда темнота отсту-пает под лучами пока ещё невидимого восходяще-го солнца и все предметы вокруг начинают обре-тать видимые, хорошо различаемые контуры. Именно в этой стадии, после родов новорождён-ный начинает включать и тренировать свою зри-тельную систему для ориентировки в пространст-ве, а, в дальнейшем, и сохранении равновесия при вертикализации головы, верхней части туловища, освоении функции сидения и т.д., вплоть до уве-ренного принятия полноценного ортоградного двухопорного положения. Визуализация внешне-го пространства и объектов при данном подходе должна быть постепенной, переходя от эффекта «тёмной комнаты» к эффекту «залитой светом комнаты». На этом этапе для постуральной систе-мы апломба практически полностью теряется значимость слуховой системы, несколько снижа-ется актуальность вестибулярной (поскольку включились уже два канала управления равнове-сием, вестибулярный и зрительный), но зато на-чинают выстраиваться координационные взаи-моотношения между вестибулярным аппаратом и зрением, что даёт системе постурального апломба уже первые преимущества звучания дуэта перед сольным исполнением каждого из инструментов этого условного оркестра. Совершенствуя проприоцептивный канал постуральной системы апломба, можно взять за основу следующие методы развития равновесия у дошкольников: 1. Метод постепенного уменьшения пло-
щади опорной поверхности. В лежаче-горизонтированных исходных положениях, при отсутствии вертикализации и ортоградных поз, площадь соприкосновения тела ребёнка с опорой является максимальной. Однако по мере вертика-лизации тела вплоть до двухопорного ортоград-ного положения площадь опоры постепенно сни-жается до минимума, который можно продемон-стрировать на примере балерины, выполняющей танцевальный элемент «фуэтэ»: устойчивое вра-щение на пуанте одной стопы. В развитии функ-ции равновесия можно взять за основу данный подход: начинать её тренинг с максимального мышечного ощущения соприкосновения с опор-ной поверхностью и далее следовать по пути по-степенного уменьшения ощущения соприкосно-вения с опорой, сведя, в конце концов, её к мини-мальной. 

2. Метод усиления проприоцептивных 
ощущений (метод «двух вееров»). Наблюдая за движениями канатоходца с шестом или исполни-теля номера с веерами, стоящего на шаре, пони-маешь, что при помощи этих дополнительных средств (шеста, вееров и др.) человек, выполняю-щий сложный трюк с сохранением равновесия, как бы искусственно усиливает свои проприоцеп-тивные ощущения о своей позе в пространстве. При развитии и коррекции функции равновесия у детей дошкольного возраста можно использовать данный метод в адаптированном виде, используя в качестве усилителей проприоцептивных ощу-щений резиновые жгуты, стропы, TRS-петли, утя-желители, а также их сочетание. Особенно инте-ресным может быть применение таких методиче-ских приёмов, как асимметричные утяжелители на конечностях, которые будут искажать про-приоцептивное восприятие ребёнком истинного положения тела в пространстве. К перспектив-ным направлениям реализации данного метода можно отнести также контрастный метод приме-нения утяжелителей по типу «минимум – макси-мум», чтобы также искусственно сбивать про-приоцептивные ощущения тела в пространстве и стимулировать более активное включение в рабо-ту системы равновесия других её каналов. Для совершенствования подарного (подо-швенного) постурального канала целесообразно использовать следующие методы: 1. «Топографический» метод. В процессе коррекции функции равновесия предполагается видоизменение, варьирование топографией опор-ной поверхности стоп по двум основным направ-лениям: от большей – к меньшей, а также различ-ной по степени расположения опорной зоны в том или ином отделе стопы. Это может быть стоя-ние на внутренних сводах стоп, на внешних, толь-ко на передних или на задних, на противополож-ных (левая стопа стоит на пятке, а правая – на носке; левая стопа опирается на внутренний свод, а правая – на внешний и т.д.). Такое топографиче-ское варьирование даёт гораздо больше возмож-ностей для подарного тренинга и стимулирова-ния функции динамической устойчивости тела ребёнка на основе вариативного контактирова-ния с опорой. В этом плане определённый интерес может представлять метод, разработанный Н.Н. Ефименко и названный плантокоррекцией. Под плантокор-ректорами подразумеваются выполненные из ли-нолеума или любого другого подобного материала следочки овальной формы размером 10 х 20 см, ко-торые закрашены жёлтой краской определённым образом, например, только передние и внешние их зоны или, наоборот (при разворачивании на 180º), 
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задние и внутренние зоны. Эти плантокорректоры раскладываются на поверхности опоры (пола) в определённом порядке для решения тех или иных задач подарной коррекции.  2. Метод «двухопорности ‒ одноопорно-
сти». Совершенствуя функцию равновесия у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, на первом этапе необходимо проводить тренинги в двухопорном ортоградном положении, т.е. с обя-зательным одновременным задействованием обе-их стоп. На втором этапе развития (коррекции) динамической устойчивости у детей следует пере-ходить к тренировкам в одноопорном положении, когда ребёнок будет контактировать с опорой только посредством одной стопы. Это должно в значительной степени повысить как сенсорные (подарные) возможности каждой стопы, так и их эффекторную результативность (способность реа-гировать на поступающие из мозга управленче-ские команды). 3. Метод сенсорной стимуляции. Для улуч-шения сенсорных (подарных) возможностей стоп имеет смысл систематично стимулировать подош-венную поверхность стоп детей при помощи раз-личных по консистенции рельефных поверхно-стей: резиновых ковриков с рельефным рисунком, рыбацкой сети с узелками различного размера, пластиковых массажёров и т.д.  4. Контрастный метод. Данный метод разви-вает возможности предыдущего метода сенсорной стимуляции. Им предполагается целенаправлен-ная контрастная стимуляция подошвенных по-верхностей стоп при помощи опорных поверхно-стей противоположной фактуры: гладкая – шер-шавая, ровная – рельефная, выпуклая – вогнутая, с продольными массажными реками и поперечны-ми, прохладная – тёплая и т.д. 5. Метод «ходуль». Можно отнести к парадок-сальным методам, когда умышленно уменьшается площадь подарной опоры и делается стопная опо-ра в 2 ‒ 3 раза меньшей, чем она могла бы быть в естественных условиях прямостояния и прямохо-ждения. Это заставляет активизироваться иные каналы постуральной системы апломба, например, проприоцептивный: захват руками ходуль и их плотное соприкосновение с туловищем обогаща-ют проприоцептивные потоки, а высокое и неус-тойчивое положение на приподнятых ходулях ак-тивирует вестибулярную систему как составную часть глобальной системы динамической устойчи-вости тела в ортоградном положении. Для совершенсования окуломоторного сен-
сорного канала постуральной системы апломба можно использовать следующие методы: 1. Метод расширения окуломоторных про-
странственно-временных возможностей глаз. 

При данном подходе предусматривается использо-вание специальных упражнений для мышц глаз, управляющих движениями глазного яблока. Пред-полагается увеличение амплитуды движений глазным яблоком во всех плоскостях, скорости перемещения глазного яблока, частоты движений веками и собственно глазным яблоком, биноку-лярной составляющей зрительной системы.  Здесь за основу можно взять уже существую-щие разработки М.С. Норбекова, в частности его гимнастику для глаз [5], и усилить, усложнить её введением стабильного или подвижного предмета как цели для наблюдения за ним. В этом плане интересными также представляются разработки В.Ф. Базарного [2] для профилактики возникнове-ния ученической миопии и для расслабления мышц глаз во время школьных уроков, в основе которых лежит прослеживание взглядом за нари-сованными на потолке и стенах линиями, и другие интересные упражнения. 2. Метод «мячика». Продолжая идею преды-дущего метода отслеживания какого-либо предме-та в окружающем пространстве, можно прийти к идее зрительного и окуломоторного взаимодейст-вия с мячами различного размера, цвета, прыгуче-сти и консистенции. С помощью данного подхода можно тренировать быстроту реакций окуломо-торного аппарата ребёнка на быстродвижущийся объект, каковым в идеале является мячик, исполь-зуемый в различных играх. Это может быть тен-нисный мячик (используемый в большом тенни-се), шарик от настольного тенниса, каучуковый мячик-попрыгунчик и другие. Можно также взять на заметку элементы под-готовки стрелков по движущейся мишени или та-релкам.  3. Метод избирательного визуального за-
хвата объекта. Данным методом можно развивать и корригировать способность ребёнка выхваты-вать визуально из множества объектов единствен-ный, самый значимый в данной двигательно-игровой ситуации объект для получения необхо-димых координат положения тела в пространстве и стабилизирующей составляющей окуломоторно-го канала постуральной системы апломба. Эти методические подходы можно найти в огневой подготовке бойцов спецназа, которых обучают молниеносно визуально анализировать ситуацию, выделять главный объект для пораже-ния и произведение по нему выстрела, что являет-ся главным условием выживания в бою. Естест-венно, что эти методики должны быть адаптиро-ваны к психофизическим особенностям детей до-школьного возраста. Подводя итоги статьи, можно сделать следую-щие предварительные выводы: 
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1. Обзор имеющихся по данной проблеме ли-тературных источников выявил фрагментарность предлагаемых методов, отсутствие их системати-зации применительно к развитию функции рав-новесия у детей дошкольного возраста с наруше-ниями опорно-двигательного аппарата. 2. В статье была предпринята попытка такой систематизации существующих методов развития и коррекции функции равновесия у данной кате-гории детей на основе совершенствования всех 

пяти внешних и внутренних каналов постураль-ной системы апломба. К перспективам исследования методов раз-вития и коррекции функции равновесия у дошко-льников с двигательными нарушениями относит-ся разработка конкретных комплексов упражне-ний по каждому из разрабатываемых методов с дальнейшей их практической апробацией на дан-ном контингенте детей. 
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Бочков Павло. Методи розвитку і корекції рівноваги у дошкільнят 
У статті систематизовано та проаналізовано методи формування функції рівноваги у дошкіль-

нят з порушеннями опорно-рухового апарату. В основу корекції динамічної стійкості у даного континге-
нту дітей були покладені філогенетично зумовлені механізми постуральної системи апломбу, відбиті в 
періоди раннього онтогенезу дитини: вестибулярна - зорова - проприоцептивна - подарна - окуломотор-
на. Для вдосконалення кожного з цих вхідних каналів постуральної системи апломбу був розроблений 
специфічний методичний алгоритм розвитку і корекції функції рівноваги у дошкільнят з моторними 
порушеннями. Для вестибулярного каналу пропонується використовувати методи гідравлічної перевер-
нутої (дзеркальності), «невагомості», плавності (дозованих кутових прискорень). Для зорового каналу 
можна використовувати методи «темної кімнати», «камертона», «світанку». Удосконалення проприо-
цептивного каналу постуральної системи апломбу передбачає застосування методів поступового зме-
ншення площі опорної поверхні, посилення пропріоцептивних відчуттів (метод «двох віял»). Подарний 
канал вестибулярної системи дитини можна розвивати за допомогою таких методів: «топо-
графічного», «двухопорного - одноопорного», сенсорної стимуляції, контрастного методу, а також ме-
тоду «ходуль». Окуломоторика дитини з порушеннями рівноваги може бути вдосконалена за допомогою 
метода розширення окуломоторних просторово-часових можливостей очей, методу «м'ячика», а та-
кож методу візуального виборчого захоплення об'єкта, виокремлення його з безлічі об'єктів або швидко-
плинні обстановки. Дана класифікація методів з їх умовним поділом на природні, філогенетичні і онто-
генетичні зумовлені, і штучні, засновані на застосуванні предметно-просторової складової 

Павел БОЧКОВ Методы развития и коррекции равновесия у дошкольников 



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

Павел БОЧКОВ Методы развития и коррекции равновесия у дошкольников 
(обладнання, тренажерів та інвентарю), а також використовують можливості інформаційно-
комп'ютерних технологій з зворотньо біологічним зв'язком. 

До перспектив дослідження методів розвитку і корекції функції рівноваги у дошкільнят з руховими 
порушеннями відноситься розробка конкретних комплексів вправ по кожному з розроблюваних методів 
з подальшою їх практичною апробацією на даному контингенті дітей. 

Ключові  слова :  методи, рівновага, дошкільнята, рухові порушення, постуральна система апломбу.  
Bochkov Pavel Balance state development and correction methods in preschool children 
In the article the methods of balance function formation in preschool children with musculoskeletal system 

disorders are systematized and analyzed. In the basis of dynamic stability correction in this children contingent 
were laid phylogenetically predisposed mechanisms of the postural aplomb system, reflected in periods of early 
child ontogeny: vestibular - visual - proprioceptive - gift - oculomotor. To improve each of these input channels of 
the aplomb postural system, a specific technique algorithm for the development and correction of the balance 
function in preschool children with motor disorders was developed. For the vestibular channel it is suggested to 
use methods of hydraulic inverted (mirroring), "weightlessness", smoothness (metered angular accelerations). For 
the visual channel you can use the methods of "dark room", "tuning fork", "dawn". Proprioceptive channel im-
provement of the postural aplomb system involves the use of gradually reducing methods of bearing surface area, 
strengthening proprioceptive sensations (the method of "two fans"). The given canal of the child vestibular system 
can be developed using such methods as "topographic", "two-axis – one-axis", sensory stimulation, contrast 
method, and also the method of "stilts". The oculomotor system of child with balance state disturbances can be 
improved by the method of expanding oculomotor space-time eyes possibilities, the method of the ball, as well as 
the method of visual selective object capture, separating it from a variety of objects or from fleeting environment. 
This classification of methods are given with their conditional division into natural, phylogenetic and ontogenetic 
predetermined, and artificial, based on the use of the subject-spatial component (equipment, simulators and in-
ventory), as well as the use of the possibilities of information and computer technologies with reverse biological 
bonds. 

The prospects of studying the development methods and correction of balance function in preschool children 
with motor disorders is the development of specific exercise complexes for each of the developed methods, fol-
lowed by their practical testing in this children contingent. 

Key  words :  methods, balance, preschool children, motor disorders, postural aplomb system.  
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Зміни, що відбуваються в сучасному сус-пільстві, вимагають переорієнтації системи шкільної освіти на формування в учнів життєвих компетентностей, які дозволять їм орієнтуватися в сучасному соціумі, інформаційному просторі, на ринку праці, навчатися, виконувати соціально важливі завдання, реагувати на потреби часу. Всебічний і гармонійний розвиток особистос-ті, що є головною метою навчання в сучасній шко-лі, тісно пов’язаний з розвитком мовлення, яке, у свою чергу, допомагає людині інтелектуально збагачуватись. Уміння правильно формулювати та висловлювати свої думки – запорука успіху у житті.  Розвиток мовлення учнів початкових класів є актуальною темою досліджень М. Вашуленка, О. Хорошовської, Л. Варзацької, К. Пономарьова та інших. Лінгводидактичні аспекти розвитку зв’яз-ного мовлення досліджували М. Вашуленко, Н. Голуб, Ж. Горіна, О. Горошкіна, С. Караман, М. Пентилюк, В. Мельничайко, В. Нищета, Е. Палихата, О. Потапенко, Г. Шелехова та ін.). Лін-гвістичний, психолінгвістичний аспекти вивчен-ня діалогу висвітлювалися в працях Л. Айдарової, О. Ахманової, Л. Божович, Л. Виготського, Д. Ізаренкова, І. Зимня, О. Леонтьев та ін.  Незважаючи на наявність значної кількості психолого-педагогічної та науково-методичної літератури щодо розвитку зв’язного мовлення учнів, поза увагою дослідників залишилася проб-лема розвитку діалогічного мовлення учнів по-чаткової школи в умовах переходу на новий зміст освіти. 

Мета статті – розкрити концептуальні засади формування діалогічної компетентності в контекс-ті україномовної освіти учнів початкової школи. Теоретичним підґрунтям експериментально-го дослідження виступили ключові положення лінгводидактики щодо взаємозв’язку розвитку мовлення та мислення (А. Богуш, Л. Варзацька, М. Вашуленко, А. Зимульдинова, Н. Луцан, М. Львов, М. Пентилюк, О. Хорошковська, Л. Щерба та ін.), педагогіки щодо випереджального розвит-ку усного мовлення як першооснови писемного (І. Зимня, Т. Ладиженська, Н. Сентюріна, О. Тимошенко, Л. Федоренко та ін.). А також дослі-дження психологів (Л. Виготського, Д. Ельконіна, М. Жинкіна, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, О. Лурія) та лінгводидактики (Є. Акастелова, Л. Варзацька, М. Вашуленко, І. Гальперін, М. Львов, Е. Палихата, Т. Рамзаєва та ін.) щодо розвитку зв’язного мовлення дітей та компетентнісного підхіду до навчання зв’язного мовлення (А. Богуш, М. Вашуленко, Т. Піроженко та ін.) Мова – це система засобів (фонетичних, гра-матичних, лексичних) і правил використання їх у мовленні. Сама по собі мова не існує, реалізація мови здійснюється в процесі мовлення, або мов-леннєвої діяльності. Тому для комунікативної методики важливим є розрізнення лінгвістичних понять «мова – мовлення».  За терміном мовлення в лінгводидактиці за-кріпилося два значення: процес вираження ду-мок, почуттів, бажання впливати один на одного засобами мови в процесі спілкування і продукт діяльності мовця – висловлювання (текст), що 
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ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
У статті розкрити концептуальні засади формування діалогічної компетентності в контексті 

україномовної освіти учнів початкової школи. Доведено, що мовлення є основним способом комунікації, 
задоволення різноманітних особистих потреб людей у спілкуванні. Автор стверджує, що у лінгвістиці 
мова визначається як своєрідна знакова система, що забезпечує мислення людини, спілкування з іншими 
людьми, тобто служить засобом формування думок, сприймання навколишньої дійсності, обміну інфор-
мацією. Автор підкреслює, що комунікативно-діяльнісний підхід є одним із основних принципів у навчанні 
рідної мови, за якого процес оволодіння рідним мовленням має здійснюватися в ході розв'язування учня-
ми усних завдань, розташованих у порядку наростання їх складності. Автор наголошує на важливості 
принципу комунікативної спрямованості який передбачає побудову процесу навчання мови як процесу 
реальної комунікації. Визначено перспективи подальших досліджень у даному напрямі. 
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передбачає наявність органічного зв’язку його елементів (слів, речень, мікротем тощо). Мовлення як вид мовленнєвої діяльності і як її продукт вико-нує низку завдань, притаманних мові: спілкуван-ня, повідомлення, емоційного самовираження і впливу людей один на одного. Мовлення як про-дукт мовленнєвої діяльності і як форма відобра-ження змісту є способом формування думок і по-чуттів через посередництво мови в процесі мов-леннєвої діяльності людей [3, с. 16]. Отже, мовлен-ня – основний спосіб комунікації, задоволення різ-номанітних особистих потреб людей у спілкуванні. У лінгвістиці мова визначається як своєрідна знакова система, що забезпечує мислення людини, спілкування з іншими людьми, тобто служить засо-бом формування думок, сприймання навколишньої дійсності, обміну інформацією. Тобто мова існує у свідомості людей, а реалізується в мовленні. Опанування мовленнєвої діяльності здійсню-ється у процесі навчання мови на комунікативній (мовленнєвій) основі, що включає слухання, гово-ріння, читання і письмо. Враховуючи те, що діти у першому класі ще не мають достатніх навичок чи-тання й письма, частка аудіювання та говоріння для комунікації істотно збільшується. Тому вирі-шального значення для навчання мови набуває принцип випереджувального розвитку усного мо-влення.  Оскільки мова й мовлення супроводжують людину в усіх видах діяльності протягом усього життя, доречно говорити про взаємозв’язок усіх видів діяльності в мовленнєвому спілкуванні, тоб-то про мовленнєву компетентність, яка є складо-вою комунікативної. Мовленнєва компетентність виявляється в умінні молодших школярів викори-стовувати мовні засоби для побудови діалогічних і монологічних зв’язних висловлювань. Мовленнєва компетентність передбачає вміння адекватно й доречно практично користуватися мовою в конк-ретних ситуаціях (висловлювати свої думки, ба-жання, наміри, прохання тощо), використовувати для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності мовлення [2, с.170]. Таким чином, мовна освіта є фундамен-том пізнавально-творчої діяльності школярів.  Теоретичною платформою побудови експери-ментального дослідження стали твердження І. Гудзик, А. Зимульдінової, Н. Луцан, З. Романовської, С. Русової, Н. Сентюріної, Е. Палихати, Л. Фесенко та інших про те, що худож-ній текст є одним з основних засобів розвитку зв’язного мовлення та Ю. Лотмана, що художній ефект тексту може виникнути тільки в процесі розвитку діалогічного мовлення, у процесі “оживлення” художнього тексту, перетворення його на дискурс.  

Нами було обрано компетентнісний та комуні-кативно-діяльнісний підходи. Вихідними поняття-ми компетентнісного підходу виступили: компете-нція – соціально закріплений результат, наперед задана соціальна норма та компетентність – осо-бистісна якість, набута інтегрована характеристи-ка особистості, що поєднує знання, вміння, став-лення та ін.. На думку А. Богуш, компетентність формується із набутих мовленнєвих компетенцій. Компетентнісний підхід є одним із основних підходів в освіті. Його розуміють як спрямованість навчального процесу на розвиток і формування основних компетентностей особистості. Завдяки ньому відбувається перенесення акценту із засво-єння нормативно визначених знань, умінь і нави-чок на розвиток і формування у дітей здатності практично діяти, застосовувати свій досвід та до-сягнення у нетипових, життєвих, творчих, ситуаці-ях [6]. Компетентність відображає три основних ас-пекти: знання, уміння, навички. Це комплексна характеристика особистості, яка має здатність тво-рчо вирішувати завдання, а саме: самостійності, ініціативності, самоконтролю та самооцінку; аку-мулює в собі результати попереднього психічного розвитку; є сформованістю попередніх інтелектуа-льних операцій, спрямованість у діяльності, усві-домленість і мотиваційна насиченість. Компетент-ність має орієнтовні показники розвитку особис-тості, на кожному віковому етапі. Компетенцію розуміємо як вимогу до засвоєн-ня дітьми знань, досвіду, способів діяльності, якос-тей особистості, яка діє в соціумі, а компетент-ність – як сформовані особистісні якості учня та досвід їх діяльності. Вітчизняні науковці по-різному визначають поняття компетентності. За визначенням М. Хо-лодної компетентність – це особливий тип органі-зації предметно-специфічних знань, що спрямова-ні на прийняття ефективні рішення у відповідній галузі діяльності. Натомість І. Родигіна вважає, що компетентність – це конкретні життєві вміння та навички, які необхідні людині будь-якої професії, віку, сімейного стану – загалом будь-якій людині [1]. На думку О. Савченко, компетенція розумієть-ся як коло питань, щодо яких особистість має бути обізнана з певною сферою діяльності, в якій люди-на повинна володіти компетентністю [4, с.3].  Комунікативно-діяльнісний підхід до розвит-ку діалогічного мовлення полягав в усвідомленні навчання мови як специфічної діяльності, в проце-сі якої учень засвоює види діалогу. Цей підхід є важливим принципом у навчанні рідної мови, за допомогою якого процес оволодіння рідним мов-ленням має здійснюватися в ході розв’язування 
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учнями усних завдань, розташованих у порядку наростання їх складності. Принципами побудови експериментального дослідження виступили: комунікативна спрямова-ність навчання діалогу; принцип мовленнєво-розумової активності дітей; навчання мови як ді-яльності; принцип ситуативності в навчанні пер-шокласників діалогічного мовлення; поетапності та систематичності в підході до навчання діалогу; принцип індивідуалізації. Охарактеризуємо їх. Комунікативна спрямованість – є основним принцип навчання діалогу. Який передбачає по-будову процесу навчання мови і реальної комуні-кації. Принцип комунікативної спрямованості окреслює зміст навчання, сфери та ситуації спіл-кування, а також наголошує на необхідність ство-рення відповідної організації навчання, викорис-тання різних організаційних форм для здійснення спілкування передусім різноманітних ігор. Цей принцип вимагає дотримання таких умов: участь кожного учня у спілкуванні, забезпечення актив-ної участі учня у процесі навчання; сприятливі умови для спілкування; відбір ситуацій; багатора-зовість та новизна (багаторазове повторення мо-вленнєвих форм у різноманітних умовах); комуні-кативність завдань (не давати повторного читан-ня або прослуховування тексту, не змінюючи за-вдання) [5, с. 31]. Принцип мовленнєво-розумової активності дитини, що прогнозує стимулювання мовленнєвої діяльності учнів, необхідності до постійного залу-чення їх у процес спілкування. Принцип мовлен-нєво-розумової активності дитини реалізується через контекст, інші мовленнєві засоби (синоніми, антоніми тощо), наочність, виокрем-лення характерних ознак виучуваного і т. ін. Розу-міння цього принципу дозволяє не тільки навчи-ти застосовувати застиглі репліки або використо-вувати деякі правила діалогізування, а створити систему живої, активної мовленнєво-розумової діяльності, що зорієнтована на особистість спів-розмовників та реалізує увесь комплекс особисті-сних мотивів та стимулів. Це пов’язує принцип мовленнєво-розумової активності з наступним принципом. Принцип навчання діалогічного мовлення як діяльності передбачає: а) формування та вдосконалення розумових дій (аналіз, синтез, порівняння, класифі-кація, групування, формулювання виснов-ків тощо) тобто розвиток діалогічного мовлення на всіх уроках, а не тільки на уроках рідної мови; 

б) включення мови в різні види діяльності (навчальну, пізнавальну, мовленнєву,  навчально-мовленнєву, комунікативну тощо); в) урахування під час навчання всіх складо-вих мовленнєвої діяльності (мотив, мета, предмет, продукт, результат); г) охоплення всіх змістових ліній (комуні-кативної, лінгвістичної, лінгвоукраїнознав-чої) освітньої галузі «Мови і література», що забезпечує практичні вміння і навички. Принцип ситуативності є природним продов-женням принципу комунікативної спрямованості. Мовленнєва ситуація – складає основу навчання діалогічного мовлення, та є функціональною оди-ницею усно мовленнєвого спілкування. Моделю-вання ситуацій – це не тільки процес розробки системи та відбору мовного та мовленнєвого ма-теріалів, але і побудова системи вправ та методи-ка проведення уроків. Мовленнєві одиниці, про-мовлені або сприйняті поза ситуацією, не залиша-ються у пам’яті, бо не є значущими для дитини. Принцип поетапності в підході до навчання діалогу. Ця найважливіша методична теза ґрунту-ється на особливостях діалогу як тексту, обсяг якого визначається потребами комунікації. Тому розвиток зв’язного діалогічного мовлення запо-чатковується з навчання реплікування, засвоєння діалогічних єдностей та створення мікродіалогів. Але головна мета цієї роботи навчити дітей ство-рювати власні діалоги різних функціональних типів, вміло імпровізувати та розв’язувати творчі задачі в будь-якій ситуації спілкування. Принцип індивідуалізації передбачає ураху-вання усіх властивостей учня як особистості: його здібностей, уміння здійснювати навчальну діяль-ність, особистісних якостей. Під час оволодіння діалогічним мовленням індивідуальність виявля-ється не тільки у процесі оволодіння, але і в об’єк-ті засвоєння – мовленні, що є способом вираження думок засобами мови. Отже, нами розглянуто основні підходи до розвитку зв’язного мовлення молодших школярів на уроках української мови на сучасному етапі. Набуті в початкових класах лінгвістичні знання та повноцінні мовленнєві вміння і навички з діало-гічного мовлення не лише забезпечать можли-вість подальшої мовної освіти в основних класах, а й забезпечать дитині вільне самовираження в усіх сферах життя. Перспективу подальших дослі-джень вбачаємо в обґрунтуванні педагогічних умов формування діалогічної компетенції учнів початкової школи.  
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Марьяна Варварук. Лингводидактични основы формирования диалогической компетентно-
сти учащихся начальной школы 

В статье раскрыть концептуальные основы формирования диалогической компетентности в кон-
тексте украиноязычного образования учащихся начальной школы. Доказано, что речь является основ-
ным способом коммуникации, удовлетворения разнообразных личных потребностей людей в общении. 
Автор утверждает, что в лингвистике язык определяется как своеобразная знаковая система, обеспе-
чивающая мышления человека, общение с другими людьми, то есть служит средством формирования 
мыслей, восприятия окружающей действительности, обмена информацией. Автор подчеркивает, что 
коммуникативно-деятельностный подход является одним из основных принципов в обучении родному 
языку, при котором процесс овладения родным речью должно осуществляться в ходе решения ученика-
ми устных заданий, расположенных в порядке нарастания их сложности. Автор подчеркивает важ-
ность принципа коммуникативной направленности который предусматривает построение процесса 
обучения языку как процесса реальной коммуникации. Определены перспективы дальнейших исследова-
ний в данном направлении. 

Ключевые  слова: диалог, диалогическая компетентность, ученики начальной школы, компе-
тентностный подход, коммуникативно-деятельностный подход. 

 
Mariana Varvaruk. Linguistic principles of formation of dialogic competence of elementary school 

students 
The article presents the conceptual foundations of dialogical competence formation in the context of Ukrain-

ian language education of elementary school students. The author emphasizes that the ability to formulate and 
express their thoughts correctly is the key to success in life. It is proved that broadcasting is the main means of 
communication, meeting the various personal needs of people in communication. The author argues that in lin-
guistics, language is defined as a kind of sign system that provides human thinking, communication with other 
people, that is, serves as a means of forming thoughts, perception of the surrounding reality, the exchange of in-
formation. Attention is drawn to the fact that since language and speech accompany a person in all activities 
throughout life, it is appropriate to talk about the interconnection of all activities in speech communication, that 
is, speech competence, which is a component of communicative. The author notes that the competence approach 
in education is understood as the orientation of the educational process to the formation and development of ba-
sic competencies of the individual. It is specified that competence should be understood as a real requirement for 
students to acquire a set of knowledge, methods of activity, experience, attitudes in a certain field of knowledge, 
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qualities of the personality acting in society, and competence - as really formed personal qualities of the student 
and experience. The author emphasizes that the communicative-activity approach is one of the basic principles in 
the teaching of the mother tongue, under which the process of mastering the mother tongue should be carried out 
in the course of solving the students' oral tasks, arranged in order of increasing their complexity. It is emphasized 
that the principles of experimental study construction were: communicative orientation of dialogue teaching; the 
principle of situationalism in the teaching of first-graders in dialog speech; language training as an activity; the 
principle of speech and mental activity of students; the principle of individualization; gradual and systematic ap-
proach to learning dialogue. The author emphasizes the importance of the principle of communicative orienta-
tion, which involves the construction of a language learning process as a process of real communication. The pros-
pects for further research in this area are identified. 

Keywords :  dialogue, dialogic competence, elementary school students, competence approach, communica-
tive-activity approach. 
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Актуальність теми дослідження. Проблема інтерпретації музичних творів є наріжним каме-нем організації навчально-виховного процесу різ-них ланок професійної музичної та музично-педагогічної освіти. Основою інтерпретації є цілі-сний художньо-педагогічний аналіз, який сприяє точнішому сприйняттю авторського тексту, розу-мінню музичного твору в усій його змістовно-смисловий повноті. В процесі цілісного аналізу музичного змісту має бути врахована образна система композитора, тематика творчості, смислова організація музич-ного тексту тощо. Але методика аналізу є недо-статньо відпрацьованою. І з цієї точки зору перс-пективним стає семантичний підхід, що включає досягнення різних гуманітарних дисциплін (естетики, культурології, музикознавства, мовоз-навства, психології, етики, соціології) і може дати ключ до змістового аналізу художнього твору різ-ного рівня складності, будь-якого історичного періоду, особливо ХХ століття з його високим сту-пенем інтелектуалізму і підвищеною знаковістю. Одним з таких знаків є музична композиція, різні види якої також мають семантичні значення, що усталилися за тривалий період її формування і функціонування. Уявлення про семантику компо-зиції важливе для розуміння шляхів розвитку му-зичного мистецтва на переломних етапах, коли оновлюються і руйнуються структурні стереоти-пи, а найбільш життєздатними, такими, що забез-печують наступність у формоутворенні, виявля-

ються семантичні зв'язки – логічні, функціональ-ні, драматургічні. На одному з таких етапів виник-ла рок-музика – об'єкт нашого дослідження. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню музичної семіотики присвячені роботи українських науковців І. Земцовського, О. Коза-ренка, І. Пясковського, І. П’ятницької-Позднякової, О. Сокола, Д. Терентьєва, С. Шипа.  Значну увагу питанням значення в музиці приділено в роботах західноєвропейських науков-ців Л. Майєра («Meaning in Music and Information Theory», «Emocja i znaczenie w muzyce»), Д. Кука («The Language of Music»), Я. Йіранека («Tajemstvi hudebniho vyznamu», «Zu Grundfragen der musi-kalischen Semiotik»). Проблеми музичної семанти-ки та семіотики вивчали М. Арановский, В. Медушевский, Р. Орлов, Ю. Кон, С. Раппопорт, історичним типам музичної семантики присвяче-ні розвідки І. Горюнової та Л. Купріянової.  Міркування про природу музичного твору викладені у Е. Назайкинського, В. Малишева, В. Фоміна. Процесуально-динамічні уявлення про музичну форму систематизовані Е. Куртом, Б. Асаф'євим, архітектонічні – Ю. Холоповим, В. Цуккерманом, О. Соколовим. Функціональний підхід до аналізу структурних явищ запропонова-ний та випробуваний Б. Асаф'євим, В. Бобровсь-ким, А. Мілкою. Загальні формотворчі можливості звуковисотності, метроритмічної організації, фак-тури, жанру і роль музичних інструментів у фор-моутворенні описані Л. Мазелем, А. Цукерманом, І. Способіним, С. Шипом та ін. 
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СЕМАНТИКА ФОРМИ В РОК-МУЗИЦІ: 
 ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 (на прикладі hard-and-heavy) 
У статті, на прикладі hard-and-heavy, описані художньо-педагогічні аспекти семантики музичної 

композиції в рок-музиці, особливості її організації на інтонаційно-тематичному, жанровому, структур-
ному рівнях. Описані моделі структурної та семантичної організації композицій hard-and-heavy. З'ясова-
но, що hard-and-heavy використовує різноманітні типи форм – від простих до складних, дзеркально-
симетричних, відкритих, альтернативних, на основі монорифового, полірифового, спірального типу 
тематичної організації. Структурні моделі названих музичних форм складаються з урахуванням взає-
модії жанрових ознак вокальної та інструментальної музики. Кожній з них відповідає узагальнена сема-
нтична модель з конкретною сферою значень.  

Семантичний аналіз форми рок-композиції забезпечує усвідомлення спільної дії засобів музичної ви-
разності у їх взаємозв’язку та обумовленості змістом, полегшуючи процес сприймання і забезпечуючи 
активний вплив музичних образів на слухачів. 

Ключові  слова :  рок-музика, hard-and-heavy, музична композиція, структурно-семантична модель. 
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Музикознавством накопичений значний до-робок розвідок щодо семантики елементів музич-ного мовлення, у тому числі в рок-музиці. Відомо-сті про семантику композиції, на відміну від її си-нтактики (будови) в академічному музикознавст-ві розрізнені, а семантика композиції в рок-музиці, зокрема у hard-and-heavy, не поставала предметом вивчення. 
Мета дослідження – висвітлення семантич-них особливостей музичної композиції hard-and-heavy в художньо-педагогічному аспекті – конкре-тизується вирішенням наступних завдань: окрес-лити ракурси дослідження семантики в рок-музиці, висвітлити особливості композиційного втілення екстрамузичної та інтрамузичної семан-тики важкого року, дослідити процеси формоут-ворення (на рівні тематичної та структурної орга-нізації), описати структурну та семантичну моде-лі композиції hard-and-heavy. 
Виклад основного матеріалу.  Художньо-педагогічний аналіз сприяє глиб-шому розумінню композицій рок-музики. Розу-міння передбачає різні рівні засвоєння змісту тво-ру: світоглядний (визначає принципи і напрямки аналізу), контрольний (зв’язки та смисл худож-нього твору в контексті соціального життя і куль-турної традиції), операційний (семантика вираз-них засобів, структура, внутрішня організація, зв’язок частин та елементів), концептуальний (узагальнення, цілісне охоплення твору) [2, 39-40]. В межах даної розвідки ми зупинимось на операційному рівні, адже саме на ньому семантич-ні аспекти засобів музичної виразності (зокрема, форми) постають безпосередньо. Масова музика, складовою частиною якої є рок, має значно вищий рівень типізації мовних засобів, ніж академічна, тому розгляд семантики в рок-музиці може відбуватися у кількох ракурсах:  
– формування семантики в процесі компози-торсько-виконавської творчості (адже тво-ри рок-музики виконуються їх авторами і змінюються в процесі кожого наступного виконання); 
– залежність семантики від критеріїв вибо-ру формоутворюючих засобів музичної виразності, їх актуального значення під час студійного запису композицій, можли-вих змін під час концертних виступів;  
– залежність семантики від психології слуха-ча, його актуальних ціннісних орієнтирів та їх змін,  
– мінливість сенсу рок-твору внаслідок істо-ричної зміни типів слухацького сприйнят-тя, рухливості позатекстових зв'язків рок-музики. Вивчення семантики композиції в рок-музиці передбачає також розмежування її типів та визна-чення факторів, які обумовлюють процес змін. 

Стосовно рок-музики, в процесі художньо-педагогічного аналізу, можна виділити три рівня музичної семантики: Перший рівень обумовлений інтонаційною сферою музичного тексту і форму-ється як результат її взаємодії з позамузичними факторами (концепцією альбому, вербальним текстом твору, зовнішнім виглядом музикантів, їх поведінкою на сцені, реакцією публіки тощо). Другий рівень музичної семантики виникає внаслідок взаємодії індивідуально-особистісних значень, актуальних для авторів-виконавців (кожного окремо і групи разом) і неособистісних (об'єктивних, усталених, загальновизнаних, закрі-плених у колективній свідомості). Враховуючи колективний характер авторства в композиціях рок-музики, можна припустити переважання дру-гої, неособистісної форми. Третій рівень має враховувати вплив на му-зичну семантику рок-композицій загальних орі-єнтирів культури (і не лише масової), особливості особистісної свідомості рок-музикантів в їх спів-відношенні з орієнтирами епохи. Формування семантики музичного твору від-бувається на інтонаційно-тематичному, жанрово-му, композиційному рівнях [3, 13]. Загальна сема-нтика музичного твору може розглядатися як су-ма елементів, що її складають (музичних тем, то-нальних планів, тематичних зв'язків тощо) і утво-рюють на їх основі нове ціле. У формальній семан-тиці цей принцип отримав назву принципу ком-позиційності (значення виразу є функцією зна-чень його частин і способу їх синтаксичної комбі-нації). Отже, взаємозв'язки та відношення між елементами додають нового сенсу цілому.  Рок-композиція існує в рамках музичної ко-мунікації як динамічна система передачі, одер-жання і збереження інформації, що визначає її численні контекстуальні зв'язки і варіативність художніх втілень в процесі кожного наступного виконання. Але музичний твір є цілісним, має стійку внутрішню структуру, свій інваріант — незмінні параметри, які відображені в нотному тексті (студійному записі) і зберігають індивіду-альні сутнісні якості цього твору. Композиція є найважливішою складовою цього інваріанта. В ієрархічній будові твору вона представляє вищий масштабний рівень, який керує розділами форми, тематичною організацією, тонально-гармонійним розвитком і детермінує два інших рівні — фоніч-ний та інтонаційно-синтаксичний. Л.А.Куприянова виділяє екстрамузичні та інтрамузичні джерела композиційної семантики [4]. Стосовно рок-музики екстрамузичні джерела постають як:  
– вербальні: словесний текст, загальний програмний замисел (у концептуальних 
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альбомах), риторичні правила (функціо-нальний підхід до організації цілого), теат-ралізація, взаємодія вокальних і інструме-нтальних принципів музичної композиції, введення елементів сюжетності і драма-тургії. Завдяки текстовим прообразам структурність викликає конкретні поня-тійні асоціації; 
– логічні: функціональні зв'язки елементів, логіка використання музичних засобів, про-цесуальна і структурна сторони музичної форми. Але специфіка рок-музики полягає в тому, що абстрактні логічні відносини, які реалізуються за допомогою смислових інто-наційних комплексів, набувають «тілес-ності» і стають емоційно наповненими; 
– просторові: рок-музика використовує різні типи симетрії, на основі яких виникають такі композиційні структури як проста і складна тричастинна форма, блюзовий період із розсіяним і зібраним третім ре-ченням, різноманітні тематичні арки, вво-дяться вступні і заключні розділи форми.  Музичне мислення кожної епохи визначає її музичну модель, зумовлюючи основні орієнтири і напрямок пошуків музикантів, принципи відбору засобів і екстрамузичних опор, пріоритет тих чи інших способів структурної організації. Компози-ція в рок-музиці несе на собі відбиток стильових тенденцій і виступає в якості культурно-історичного інваріанта. В ній знаходять відобра-ження конкретні (фабульність, персонажность, драматургія) та узагальнені (числові закономір-ності, закони логіки, симетрія) асоціації, що до-зволяють виявити зміст музичних творів. Ці асо-ціації не випадкові. Вони проектуються компози-цією і є знаками-символами, що закріпилися в музичній практиці. Все це наділяє рок-композицію інформативністю, визначає її семан-тичне поле, включає його в семіотичний простір музичної культури. Інтрамузична семантика в рок-музиці реалі-зується як закономірне співвідношення і логічне сполучення частин, що об'єднуються композиці-єю твору. Екстрамузична семантика зберігається у вигляді провідників сенсу.  Джерелом інтрамузичної семантики в рок-музиці є інтонаційна специфіка музичної мови та використання різних комунікативних прийомів, що забезпечують виділення, запам'ятовування, порівняння і розрізнення музичних елементів, чітку організацію всіх основних параметрів музи-чного звуку. Їх сукупність утворює цілісну систе-му, яка лежить в основі музичного мислення в рок-музиці і виконує дві функції: семантичну та фор-моутворюючу.  Остання постає в рок-музиці як осмислення принципів структурного оформлення, перехід їх з 

мовної сфери у мовленнєву, граматичну, стандар-тизація і типізація музичних конструкцій. Компо-зиція, виступаючи в якості структури твору як системи, набуває таких властивостей, як дифере-нціація частин, їх функціональна організація, за-кономірні співвідношення, цілісність. Так визна-чаються семантичні ресурси рок-композиції: здат-ність повідомляти про переважання статики / динаміки, симетрії / асиметрії, замкнутості / розі-мкненості, тотожності / контрасту, мініатюрнос-ті / монументальності. У побудові музичної форми рок-композицій взагалі та hard-and-heavy зокрема можна виділи-ти дві моделі: структурну (синтаксичну) та семан-тичну. Перша з них складається на рівні спеціаль-них композиційних функцій, під дією яких в hard-and-heavy виникають періодичність, дво-тричастинність, варіаційність.  Проаналізуємо процеси формування струк-турних моделей композиції в hard-and-heavy. Фор-моутворення тут постає як багаторівневий про-цес, що ускладнюється від одного структурного рівня до наступного. Найнижчим рівнем є багато-разова повторюваність рифу, що стає основою для формування остинатних варіацій (другий рі-вень). Поетичний текст створює передумови для виникнення куплетної форми (третій рівень). Її ознаки найяскравіше виявляються під час безпо-середнього слухання. Внаслідок висхідної модуля-ції форми [1] від куплетної до складніших видів (складної дво-або-тричастинної, рондальної, дзе-ркально-симетричної, альтернативної [5, 457] тощо) виникає четвертий рівень. Характерною ознакою процесу формоутво-рення в hard-and-heavy є тенденція до поступово-го ускладнення структури частин складної фор-ми. Так, у перших частинах п’єс знаходимо яскра-во виражені ознаки куплетної форми, другі часто написані у простій дво- або тричастинній, треті можуть мати чітку або вільну будову, являючи собою, наприклад, гітарну імпровізацію, яка пос-тупово віддаляється, створюючи передумови ви-никнення форми відкритого типу.  В hard-and-heavy набули поширення два типи періоду – класичний і блюзовий. Перший викори-стовується без суттєвих змін, другий може зазна-вати суттєвих трансформацій, як от: модуляція від простого блюзового періоду до складного, з наступним поверненням до початкового варіанту («Through The Never» групи «Metallica»); редукція блюзового періоду від строфи до строфи (перша строфа - традиційна блюзова структура з різною кількістю тактів у реченнях, друга строф — стан-дартний блюзовий період, третя строфа – період з двох контрастних речень («The Struggle Whin» групи «Metallica»); розосередження третього  
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речення (його контрастний музичний матеріал з’являється в заключних тактах першого та друго-го речень фрагментарно, і лише згодом оформля-ється (або не оформляється) у самостійне третє речення («Master of Puppets» групи «Metallica»). Ознаки куплетної форми можуть поєднувати-ся з дією принципу варіантного повторення: змі-ною інтонаційної будови вокальної партії, манери інтонування, артикуляції, введенням інструмен-тальних контрапунктів до вокальної лінії тощо. У композиціях, написаних повністю в куплетній формі, поєднуються принцип варіантного повто-ру та принцип драматургічного крещендо. Це призводить іноді до значних модифікацій вокаль-ної партії, навіть до заміни її інструментальною. Складні двочастинні форми у важкій рок-музиці можуть мати виражені ознаки репризності (поява одного з розділів куплетної форми за учас-тю вокальної партії у другій частині) або наскріз-ну будову («Welcome Home», «My Friend Of Misery» групи «Metallica»). Перші частини складних тричастинних форм у hard-and-heavy мають переважно куплетну бу-дову; середні розділи – просту або складну дво-тричастинну структуру з вокальною партією на новому тематичному матеріалі у середньому роз-ділі і оточенням її інструментальними побудова-ми; скорочені та динамізовані репризи із заміною вокальної партії заспіву інструментальним соло та введенням діалогів голосу і соло-гітари. В ме-жах власне вокальної партії динамізація відбува-ється шляхом зміни манери інтонування, суттєво-го трансформування мелодичної лінії, тембрових перегуків, позамовних ефектів. Останні частини складних форм найчастіше бувають двох типів: із застосуванням принципів наскрізного розвитку та традиційні заключення з кадансуючим типом викладення. У тематичній організації п’єс hard-and-heavy спостерігаються три основні тенденції. Перша: вступні розділи експонують інтонаційне ядро, з якого формується рифова основа усіх наступних розділів. Так виникають композиції, інструмен-тальні партії яких мають моноінтонаційну приро-ду і засновані на варіантних перетвореннях теми вступу. Цей тип тематичної організації можна на-звати монорифовим. Друга тенденція – полірифові композиції з розгорнутими вступними розділами, побудовани-ми на контрастному до основного рифу матеріалі. У процесі розгортання твору також виникають нові, контрастні до головного, рифи, які стають основою подальшого розвитку.  Третій тип тематичної організації можна ви-значити як спіральний. Такі п’єси написані пере-важно у складній двочастинній формі. В першій 

частині розвиток відбувається вокально-інструментальними засобами, в другій – інструме-нтальними, повторюючи послідовність рифів пер-шої частини. Таким чином, розвиток композиції у другій частині виходить на новий, вищий драма-тургічний рівень, на якому діють лише музичні виразні засоби.  Викладене вище дозволяє припустити, що структурні моделі музичних форм у важкій рок-музиці будуються з урахуванням взаємодії жанро-вих ознак вокальної (наявність вербального текс-ту та його куплетна структура) та інструменталь-ної (остинатні варіації, складні форми, наскрізний розвиток) музики.  Функціональні зв'язки композиційних оди-ниць структурних моделей стають в hard-and-heavy складовими семантичних моделей. Кожний елемент структурної моделі, спираючись на пев-ний принцип, має свій механізм управління зміс-товним процесом і особливий семантичний поте-нціал. Так, одночастинність постає як втілення єдності або наскрізного розвитку; прості дво-тричастинні форми – замкнутість, відсутність протирічч; циклічність підкреслює контраст; ва-ріаційність постає як мінливість, на постійній ос-нові, її різновид – остинатні варіації характеризу-ється як нагнітання напруження, драматизму, ствердження однієї думки, рондальність – ствер-дження одного образу як головного через зістав-лення з іншими.  Структурній моделі в рок-музиці відповідає узагальнена семантична модель з конкретною сферою значень. Орієнтирами для семантичної інтерпретації є уявлення про типові форми, що спо-нукають в процесі сприйняття музики до порівнян-ня реального звучання з відомими моделями-зразками в академічній музиці.  Композиційна семантика в hard-and-heavy не тотожня образним співвідношенням конкретного твору. Вона базується на бінарних опозиціях, на кшалт статики – динамізму, регулярності – нере-гулярності, напруження – розрядки, протистав-лення – взаємодії, контрасту – тотожності, врівно-важеності – неврівноваженості, розчленованості – безперервності, замкнутості – відкритості тощо, втілюваних за допомогою композиційних засобів: каденцій, предиктів, прийомів, характерних для вступних, сполучних, розвиваючих, заключних розділів. Узагальнена семантична модель типової композиції у hard-and-heavy, як правило, має декі-лька приватних моделей, які є її функціонально-тематичними різновидами, виконують роль смис-лового сценарію, визначають функціональний і динамічний профіль твору, реалізують різні вира-зні можливості узагальненої моделі і в сукупності утворюють семантичне поле даної форми. В їх 
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основі лежать функціональні співвідношення час-тин, їх тематичне наповнення, наявність або від-сутність тематичної взаємодії, характер розвитку, переважання безперервності або членування.  В hard-and-heavy переважають складні багато-темні композиції. Їхня типова семантична модель може бути представлена у вигляді трирівневої (логічний, фабульный, концептуальний) партиту-ри, в яких з'єднані попарно шість семантичних шарів: тонально-гармонічний і структурно-функ-ціональний, тематичний і драматургічний, дина-мічний (як процес змін) і діалектичний. Нижній шар у кожній парі – власне-музичний носій семан-тики, матеріальна субстанція, що породжує і реалі-зує вищий за рангом і ступенем складності екстра-музичний шар. Так, функціонально-логічний рі-вень втілюється через тонально-гармонійну логі-ку; драматургічний – через музичний тематизм; діалектичний – через музичний розвиток. Кожен з шарів і семантичних рівнів в hard-and-heavy має свій подієвий ряд. Подія в музичній композиції може бути визначена як істотний еле-мент або етап, що виконує в рамках певного сема-нтичного шару специфічну функцію. Подієвий ряд є зміною функцій, системою опозицій, яка висту-пає джерелом руху і розвитку. Координація різних музичних подій може відбувається за горизонтал-лю і вертикаллю. В результаті модель в цілому і кожен її шар набувають глибинної перспективи, збільшуючи інформаційну насиченість форми. Синхронне або асинхронне співвідношення подій різних шарів утворює семантичний профіль фор-ми в hard-and-heavy. 

Висновки і перспективи. Нard-and-heavy використовує різноманітні типи форм – від прос-тих до складних, дзеркально-симетричних, відк-ритих, альтернативних, які будуються на основі монорифового, полірифового, спірального типу тематичної організації. Структурні моделі музич-них форм в рок-музиці складаються з урахуван-ням взаємодії жанрових ознак вокальної та ін-струментальної музики. Кожній структурній мо-делі відповідає узагальнена семантична модель, побудована на основі усталених уявлень про ти-пові форми. Загальна семантична модель рок-композиції може мати декілька приватних варіан-тів, які в сукупності утворюють семантичне поле даної форми.  Семантична модель складних багатотемних рок-композицій має трирівневу (логічний, фа-бульный, концептуальний) структуру із власними подієвими рядами на кожному рівні, скоордино-ванимия за горизонталлю і вертикаллю. Співвід-ношення подій різних шарів утворює семантич-ний профіль форми, завдяки чому рок-композиція набуває здатності в концентрованій формі втілю-вати складний зміст. Семантичний аналіз форми рок-композиції, як складова операційного рівня художньо-педагогічного аналізу, забезпечує усвідомлення спільної дії засобів музичної виразності у їх взає-мозв’язку та обумовленості змістом. Він розкри-ває структурні особливості музичного твору, по-легшуючи процес сприймання і забезпечуючи активний вплив музичних образів на слухачів.  
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Лариса ВАСИЛЬЄВА Семантика форми в рок-музиці: художньо-педагогічний аспект (на прикладі hard-and-heavy) 
Лариса Васильева. Семантика формы в рок-музыке: художественно-педагогический аспект 

(на примере hard-and-heavy) 
В статье описаны художественно-педагогические аспекты семантики музыкальной композиції в 

рок-музыке на примере hard-and-heavy, особенности ее организации на интонационно-тематическом, 
жанровом, структурном уровнях. Описаны модели структурной и семантической організации компози-
ций hard-and-heavy. Установлено, что hard-and-heavy использует разные типы форм – от простых до 
сложных, зеркально-симметричных, открытых, альтернативных, на основе монориффового, полириф-
фового, спирального типа тематической организации. Структурные модели музыкальных форм hard-
and-heavy строятся с учетом взаимодействия жанровых признаков вокальной и инструментальной 
музыки. Каждой з них соответствует обобщенная семантическая модель с конкретной сферой значе-
ний.  

Семантический анализ формы рок-композиции способствует пониманию особенностей взаимодей-
ствия средств музыкальной выразительности, обусловленности их содержанием, облегчая процесс 
восприятия и способствуя активному воздействию музыкальных образов на слушателей.  

Ключевые  слова :  рок-музика, hard-and-heavy, музыкальная композиция, структурно-семан-
тическая модель. 

 
Larysa Vasylieva. Semantic of the form in rock-music: art-pedagogical aspect (on example of hard-

and-heavy) 
Purpose of Article - description of the semantic features of the hard-and-heavy musical composition in artistic 

and pedagogical aspects - the following tasks are specifically applied: individual perspectives of the study of se-
mantics in rock music; need an organization theme), describe the structure and semantic model of hard and 
heavy compositions. Methodology relies on an integrated approach with the use of system-structural, functional 
and comparative methods, which allows to explore the characteristics of musical composition's semantics in hard-
and-heavy at the intonational-thematic, genre, compositional levels. Scientific novelty consists in describing the 
models of the structural and semantic organization of hard-and-heavy compositions on the basis of a study of the 
processes of shaping, thematic and structural organization. 

Hard-and-heavy uses various types of forms - from simple to complex, mirror-symmetric, open, alternative, 
which are based on one of the three types of thematic organization: monoriff, polyriff, spiral. Structural models of 
hard-and-heavy musical forms emerge based on the interaction of genre features of vocal and instrumental mu-
sic. Each structural model corresponds to a generalized semantic model with a specific range of values. The guid-
ing lines for semantic interpretation are representations of typical forms. The semantic model of a typical hard-
and-heavy composition has several particular models that play the role of a meaningful scenario, define the func-
tional and dynamic profile of the piece, and create the semantic field of this form. 

Semantic analysis of the rock-piece`s form, as a component of the operational level of artistic and pedagogi-
cal analysis, provides an awareness of the joint action of the means of musical expression in their interconnection 
and conditionality of content. It reveals the structural features of a piece of music, facilitating the process of per-
ception and providing active influence of musical images on the listeners. 

Key  words :  hard-and-heavy, musical composition, structural model, semantic model. 
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Дослідження природно-заповідного фонду України дозволяє оцінити природні ресурси дер-жави. Збір інформації – це тривалий, складний процес, який потребує чимало зусиль фахівців-науковців. Важливим є донесення отриманої ін-формації до населення, особливо молоді, що на-вчається, також до інституцій, здатних оцінити цю інформацію та здійснити доцільні природоо-хоронні заходи. Дослідження фауни акваторії та прилеглої території озера Солонець-Тузли прово-диться у межах наукової тематики МНУ імені В. О. Сухомлинського, а саме: «Інвентаризація фа-уни, екологічний моніторинг фонових та рідкіс-них видів та фауністичних угруповань безхребет-них та хребетних тварин на території НПП «Білобережжя Святослава» в межах Березансько-го району (оз. Солонець-Тузли)» на підставі дого-вору про співпрацю №1 від 29.05.14 із НПП «Білобережжя Святослава». Озеро Солонець-Тузли, яке розташоване на території Березанського району Миколаївської області, є гідрологічним заказником місцевого значення. Недостатня вивченість фауни акваторії та прилеглої території озера Солонець-Тузли є аргументацією актуальності проблеми. У 2000 році світові лідери прийняли Деклара-цію тисячоліття, в якій встановили цілі розвитку світової спільноти у ХХI сторіччі. Одна з цих цілей спрямована на скорочення темпів втрати бага-тьох показників біорізноманіття. Оскільки попу-ляційна структура більшості видів недостатньо вивчена, на сучасному етапі флористи і фауністи оцінюють біотичне різноманіття переважно на 

видовому рівні. Основною одиницею оцінювання біотичного різноманіття є сумарна кількість ви-дів еукаріот та прокаріот [6, 27]. Оскільки біоріз-номаніття – це різноманіття живого, то недоціль-но вживати цей термін у такій словесній констру-кції як видове біорізноманіття, фітоценотичне біорізноманіття і т.п. Це просто видове різнома-ніття, фітоценотичне різноманіття. Про біорізно-маніття конкретної території можна говорити тоді, коли воно буде вивчене, але про це в літера-турі поки що даних обмаль [8, 228]. Останнім ча-сом доцільним вважається використання терміну «оселище» для оцінки стану видів. Екологічні нас-лідки втрати та фрагментації оселищ видів, які відбуваються внаслідок господарської діяльності людей, істотні та непоправні [7, 1]. Прилеглу територію озера Солонець-Тузли ми усвідомлюємо як оселище для багатьох видів безхребетних та хребетних тварин. Для оцінки стану цього оселища та його значущості ми нама-гаємось виявити та дослідити якнайбільшу сума-рну кількість видів тварин, а також проаналізува-ти зовнішні та внутрішні морфологічні характе-ристики особин окремих популяцій безхребетних, які мешкають у виключно унікальних умовах за-солених ґрунтів, залучаючи студентів-біологів, що власне і є метою дослідження. Для досягнення мети були поставлені наступ-ні завдання: 1. Надати кількісні та якісні дані щодо виявле-них на прилеглій території озера Солонець-Тузли видів безхребетних та хребетних тва-рин. 
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ГІДРОЛОГІЧНОГО ЗАКАЗНИКА «СОЛОНЕ ОЗЕРО»  
ЯК ПЛІДНИЙ РЕЗУЛЬТАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ  

ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ СТУДЕНТІВ 
Організація проведення навчально-польової практики із зоології на території гідрологічного заказ-

ника «Солоне озеро» дозволяє активно залучити студентів до виконання досліджень фауни з отриман-
ням суттєвих результатів. Участь студентів у виконанні державної наукової теми мотивує до науко-
во-дослідної роботи, приводить до усвідомлення причетності до природоохоронної діяльності. Створю-
ються умови для поглибленого засвоєння студентами-біологами спеціалізованих компетентностей 
відповідно положенням концепції розвитку педагогічної освіти. За результатами досліджень, проведе-
них на території, прилеглій до озера Солонець-Тузли виявлені десятки видів безхребетних та хребетних 
тварин, для яких означена територія є оселищем.  

Ключові  слова :  навчально-польова практика, зоологія, науково-дослідна робота студентів. 
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2. Проаналізувати відповідність організації на-вчання студентів-біологів концепції розвитку педагогічної освіти. 3. Оцінити перспективи подальших досліджень та способи інтенсифікації дослідницької робо-ти в рамках теми. Договір про співпрацю між Миколаївським національним університетом імені В. О. Сухом-линського та НПП «Білобережжя Святослава» до-зволяє вдало вирішити дві значущі проблеми. З одного боку, реалізується запланована навчаль-но-польова практика із зоології згідно навчально-го плану, яка передбачає збір (вилучення) пред-ставників фауни із природи. З іншого боку, така практика дозволяє дослідити фауну невивченої території, в чому зацікавлена природоохоронна організація. Усвідомлення участі у вирішенні цих проблем посилює мотивацію до сумлінного вико-нання студентами програми навчально-польової практики, яка одночасно являється дослідниць-кою. Як правило, студенти, які віддають перевагу вивченню зоології, обирають теми дослідницької роботи, пов’язані з місцем проходження навчаль-но-польової практики [4, 10–12]. На підставі проведених досліджень студенти біологічних спеціальностей захистили чотири дипломні роботи спеціаліста, три дипломні робо-ти магістра та підготували десятки курсових ро-біт. Виконання дипломних робіт за сучасними вимогами здійснюється на основі власних матері-алів, що потребує оволодіння навичками збору, фіксації, визначення видів безхребетних та хре-бетних тварин, а також виконання складної ста-тистичної обробки отриманих результатів із ви-користанням параметричної та непараметричної статистики. Дипломні роботи виконувалися за такими темами: «Особливості зовнішньої та внут-рішньої морфології наземних молюсків Cepaea 
vindobonensis Ferussac, 1821 з околиць озера Соло-нець-Тузли», «Мінливість черепашки наземного молюска Chondrula tridens з прилеглої території озера Солонець-Тузли», «Фонові та рідкісні види тварин на території НПП Білобережжя Святослава (озеро Солонець-Тузли)», «Орнітофауна гідрологі-чного заказника місцевого значення «Солоне Озе-ро»», «Міжпопуляційна мінливість раковини та статевого апарату Cepaea vindobonensis Ferussac, 1821», «Природоохоронна діяльність НПП «Біло-бережжя Святослава»», «Морфологічні особливос-ті молюсків роду Chondrula зібраних поблизу села Рибаківка». Магістри першого курсу 2019-2020 навчального року опрацьовують дві нові теми: «Внутрішньо- та міжпопуляційна мінливість ра-ковини наземних молюсків Brephulopsis cylindrica Північного Причорномор’я» та «Внутрішньо- та міжпопуляційна мінливість деяких відділів стате-

вого апарату наземних молюсків Brephulopsis cyl-
indrica Північного Причорномор’я». За окремими систематичними групами тва-рин отримано детальну інформацію. На території озера Солонець-Тузли виявлено 61 вид птахів, які належать до 11 рядів, 22 родин. Фоновими вида-ми у межах акваторії та прилеглої території озера Солонець-Тузли являються: Брижач (Philomachus 
pugnax), Галагаз (Tadorna tadorna), Коловодник ставковий (Tringa stagnatilis), Крячок каспійський 
(Hydroprogne caspia), Мартин звичайний (Larus 
ridibundus), Мартин жовтоногий (Larus cach-
innans), Плиска чорноголова (Motacilla feldegg), Сорокопуд сірий (Lanius excubitor), Сорокопуд тер-новий (Lanius colluro), Чепура велика (Ardea alba), Чепура мала (Egretta garzetta). Рідкісними видами у межах акваторії та при-леглої території озера Солонець-Тузли являються: Балабан (Falco cherrug), Журавель сірий (Grus grus), Коровайка (Plegadis falcinellus), Кулик-сорока 
(Haematоpus ostralegus), Кульон великий (Numenius 
arquata), Лебідь шипун (Cygnus olor), Одуд (Upupa 
epops), Рожевий пелікан (Pelecanus onocrotalus), Сова болотяна (Asio flammeus), Сорокопуд чорноло-бий (Lanius minor), Кулик-довгоніг (Himantopus 
himantopus), Шилодзьобка (Recurvirostra avosetta), Щиглик (Carduelis carduelis). Показник якісного розмаїття птахів на прилеглій до озера Солонець-Тузли території (Hi/H0) складає 0,871, який є висо-ким та наближається до 1. Нами виявлено 10 но-вих для дослідженої території видів птахів. За результатами роботи по визначенню коле-кції Твердокрилих, зібраних на прилеглій терито-рії озера Солонець-Тузли, виявлено представни-ків 32 видів, що відносяться до 12 родин: Вузько-надкрилки (Oedemeridae), Вусачі (Cerambycidae), Довгоносики (Curculionidae), Карапузики (Histe-ridae), Листоїди (Chrysomelidae), Малашки (Mely-ridae), Шпанські мушки (Meloidae), Пластинчасто-вусі (Scarabaeidae), Сонечка (Coccinellidae), Туруни (Carabidae), Чорнотілки (Tenebrionidae), Щитови-дки (Ostomatidae). Виявлено представників 7 родин Двокрилих: Типуліди (Tipulidae), Дзижчала (Bombylіidae), Ктирі (Asilidae), Дзюрчалки (Syrphidae), Саркофа-гіди (Sarcophagidae), Справжні мухи (Muscidae), Тахіни (Tachinidae).  Перетинчастокрилі на означеній території представлені 22 видами з 8 родин: Сколієві (Scoliidae), Справжні оси (Vespidae), Мегахіліди (Megachhilidae), Галактиди (Halictidae), Пильщики (Tenthredinidae), Їздці-хневмоніди (Ichneumo-nidae), Бджолині (Apidae), Риючі оси (Crabronidae). Денні метелики представлені 16 видами, пе-реважаюча кількість яких належить до родини Сонцевики (Nymphalidae). 
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Виявлено 7 видів наземних молюсків: Brephu-
lopsis cylindrica – равлик баштоподібний цилінд-ричний, Chondrula tridens – равлик баштоподібний тризубий, Cepaea vindobonensis – цепея австрійсь-ка, Helix albescens – равлик великий звичайний, 
Monacha fruticola – равлик-монах чагарниковий, 
Xeropicta derbentina – равлик степовий перспекти-вний, Zonitoides nitidus – равлик болотяний зви-чайний. За результатами глибокого статистично-го аналізу морфометричних показників раковини та статевого апарату кількох видів молюсків були виявлені специфічні особливості притаманні осо-бинам популяцій, розташованих поблизу озера Солонець-Тузли [2, 29; 1, 21;5, 22; 3, 67-71]. На прилеглій до озера території виявлено 3 види ссавців: Lepus europaeus – заєць русак, Sus 
scrofa – дикий кабан, Nyctereutes procyonoides єно-товидний собака. В акваторії озера Солонець-Тузли мешкає єдиний вид ракоподібних ряду Зяброноги (Anostraca), Artemia salina. Згідно із Проектом концепції розвитку педа-гогічної освіти, схваленого за основу на засіданні Колегії Міністерства освіти і науки України 22 лютого 2018 року, підкреслено необхідність пере-осмислення змісту освіти на користь зростання частки міжпредметної і міжгалузевої інтеграції знань, яка є можливою лише на основі переходу від знань фактів до компетентностей [9, 1]. Підк-реслюється необхідність експериментально-лабораторної бази та обладнання для підготовки вчителів природничих наук [9, 3], поглиблене за-своєння спеціалізованих компетентностей [9, 13]. Забезпечуючи студентів експериментально-лабораторною базою, ми сприяємо підготовці фа-хівців із поглибленим засвоєнням спеціалізова-них компетностей, створюємо умови для налаш-тування студентів до науково-дослідної роботи. Студенти оволодівають умінням проводити спо-стереження за тваринами в польових умовах, на-вчаються збирати, транспортувати матеріал, про-

водити його камеральну обробку, починаючи з першого курсу. Ми зробили все можливе для того, щоб навчальна польова практика за фактом пере-творилася у дослідницьку роботу. Результати дос-ліджень впроваджуються не тільки в навчальний процес університету, але також у школах, де пра-цюють наші випускники. Результати дослідниць-кої роботи висвітлюються у наукових виданнях, у тому числі і фахових. Фондові колекції безхребетних, що зберіга-ються на кафедрі біології, налічують більш як 1500 видів. Опрацювання цих матеріалів потребує чимало часу та фахової підготовки. Ми сподіває-мось на співпрацю із фахівцями-біологами, яких запрошуємо для ідентифікації видів. За результатами наших досліджень, означена територія є оселищем для 16 видів ряду Луско-крилі, 32 видів Твердокрилих, що відносяться до 12 родин, 22 видів Перетинчастокрилих, які нале-жать до 8 родин, 7 родин Двокрилих, 7 видів назе-мних молюсків, в акваторії озера Солонець-Тузли виявлено 1 вид ракоподібних. Підтверджено 51 вид птахів та виявлено 10 нових видів птахів для означеної території, достеменно виявлено 3 види ссавців. За результатами статистичного аналізу морфометричних показників раковини та стате-вого апарату кількох видів молюсків були виявле-ні специфічні особливості притаманні особинам популяцій, розташованих на прилеглій території озера Солонець-Тузли. Проведення навчально-польової практики, яка одночасно являється дослідницькою, посилює мотивацію студентів до сумлінного ставлення у виконанні затвердженої програми навчально-польової практики із зоології. Під час проведення досліджень на прилеглій території озера Солонець-Тузли зібрано об’ємний матеріал у вигляді фіксованих безхребетних для подальшої обробки, таким чином робота із ви-вчення фауни означеної території може бути про-довжена. 
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Наталья Вычалковская. Данные о разнообразии фауны гидрологического заказника 

«Соленое озеро» как плодотворный результат научно-исследовательской работы с привлечени-
ем студентов 

Организация проведения учебно-полевой практики по зоологии на территории гидрологического 
заказника «Соленое озеро» позволяет активно привлечь студентов к проведению исследований фауны с 
достижением значительных результатов. Участие студентов в выполнении государственной научной 
темы мотивирует к выполнению научно-исследовательской работы, приводит к осознанию причаст-
ности к природоохранной деятельности. Создаются условия для углубленного усвоения студентами-
биологами специализированных компетентностей в соответствии с положением концепции развития 
педагогического образования. В результате исследований, проведенных на территории, примыкающей к 
озеру Солонец-Тузлы, выявлены десятки видов беспозвоночных и позвоночных животных, для которых 
обозначенная территория является местом обитания.  

Ключевые  слова :  учебно-полевая практика, зоология, научно-исследовательская работа студен-
тов.  

Natalya Vichalkovska. Data on the fauna diversity of the Salt Lake hydrological reserve as a fruitful 
result of research work with involving students 

The organization of field training in zoology in the territory of the hydrological reserve "Salt Lake" allows to 
active involve of students in the study of fauna with obtaining significant results. 

Based on the researches, students of biological specialties defended four diploma papers of the specialist, 
three master's theses and prepared dozens of course papers. Graduation works according to modern require-
ments carried out on the basing of their own materials, which requires mastering the skills of collecting, fixing, 
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determining the types of invertebrates and vertebrates, as well as performing complex statistical processing of the 
obtained results using parametric and non-parametric statistics. There were following topics: «Features of exter-
nal and internal morphology of Cepaea vindobonensis Ferussac 1821 land snail, from the adjoining territory of 
the Solonets-Tuzla lake», «Variability of the shell of Chondrula tridens land snail from the adjacent territory of the 
lake Solonets-Tuzla», «Common and rare species of animals on the territory of the Biloberezhya Sviatoslava Na-
tional Park (Solonets-Tuzli Lake)», «Ornithofauna of the hydrological reserve of the state significance “Solt 
lake»», «Interpopulation variability of the shell and genital apparatus of Cepaea vindobonensis Ferussac, 1821», 
«Conservation activity of NNP "Biloberezhya Svyatoslava»», «Morphological features of molluscs of the Chondrula 
genus collected near the village of Rybakivka». Masters of the first year of the 2019-2020 academic year are 
working on two new topics: «Intra- and inter-population variability of the land snail Brephulopsis cylindrica from 
the Northern Black Sea coast region» та «Intra- and inter-population variability of some parts of the genital ap-
paratus of the land snail Brephulopsis cylindrica from the Northern Black Sea coast region». 

Thus, the planned field training practice of zoology implemented according to the curriculum, which envis-
ages the collection (removal) of representatives of fauna from nature. This approach allows to exploring the 
fauna of the uncharted territory that the conservation organization is interested in. 

Participation of students in the implementation of the state scientific theme motivates to research work, leads 
to awareness of involvement in nature conservation activities. Conditions for in-depth mastering of specialized 
competencies by biology students created in accordance with the provisions of the concept of development of 
pedagogical education. Researches, conducted on the territory, adjacent to Solonets-Tuzla Lake, have revealed 
dozens of species of invertebrates and vertebrates for which the territory considered as habitat. 

Keywords :  educational-field practice, zoology, research work of students.  
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Ефективне досягнення стратегічної мети професійної підготовки морських фахівців перед-бачає найбільш повну відповідність освітнього середовища підготовки умовам майбутньої про-фесійної діяльності. Середовищем діяльності мор-ських фахівців є автоматизоване середовище, ха-рактер якого вимагає організації професійного навчання моряків у відповідному середовищі під-готовки. Основні проблеми створення такого се-редовища лежать як в технічній так і у педагогіч-ній сфері, і вимагають науково-методичного осмислення. Поняття «середовище» почало застосовува-тися у педагогіці та психології у 20-х роках ХХ ст. С. Шацьким («педагогіка середовища» ) та А. Макаренко («середовище дитини»). Дослідники доводили, що об’єктом впливу педагога повинна бути не дитина, а умови, в яких вона існує: зовні-шні умови – середовище, що оточує, та внутріш-ні – емоційний стан дитини, її ставлення до себе, життєвий досвід, установки [2, 249]. О. О. Сакалюк відмічає, що науковці розглядають «середовище» по різному, а саме як: сукупність умов (соціальних, побутових, економічних, політичних, духовних, територіальних, природних та ін.) існу-вання людини та суспільства; систему усвідомле-них умов існування, що здійснюють безпосеред-ній вплив на способи організації життєдіяльності людей (Ю. Швалб); складну і неоднозначну систе-му умов розвитку особистості, з одного боку, що протистоїть їй, а з іншого – піддається змінам дія-ми і вчинками самої людини (Н. Якса); сукупність умов, що впливають на розвиток особистості (І. Габа, Д. Маркович) [11, 58].  Різні типи середовищ підготовки морських фахівців розглянуті у наукових публікаціях 

Н. М. Бобришевої (полікультурне середовище), Л. В. Кравцової і Н. Г. Камінської (єдине інформа-ційно-освітнє середовище навчання), В. В. Кузьме-нка й І. М. Рябухи (навчально-тренажерне середо-вище), Р. А. Шаров та І. С. Попроцький (освітнє середовище), О. Б. Даниленко (інтелектуальне тренажерне середовище), І. К. Фоміної та С. М. Та-ранухи (електронне інформаційно-освітнє сере-довище) тощо. Л. В. Кравцова та Н. Г. Камінська зазначають, що інформаційне середовище відіграє не останню роль в осучасненні навчального процесу і покли-кане забезпечити курсанта повноцінним компле-ксом матеріалів з дисциплін, а модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище MOODLE повною мірою відповідає вимогам по організації навчального процесу [5]. І. К. Фоміна та С. М. Тарануха [14] наголошу-ють, що в основу безперервного і відкритого на-вчання моряків, спрямованого на запланований результат, повинні бути покладені формування і розвиток в університеті електронного інформа-ційно-освітнього середовища. Адже реалізовувані за допомогою інформаційних технологій (ІТ) ква-зівиробничі бізнес-процеси дозволяють формува-ти задані освітніми стандартами результати на-вчання у вигляді професійних компетентностей. Тому, щоб забезпечити необхідні результати на-вчання, університет, зокрема, повинен мати від-повідну технічну базу: як програмно-апаратну, так і спеціалізовану для проведення практичних занять і тренажерної підготовки.  Не зважаючи на те, що деякі аспекти впрова-дження інформаційно-освітнього середовища на-уковцями розглядалися, проте наразі системно не досліджено проблему впровадження інформацій-
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІХ СЕРЕДОВИЩ  
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МОРСЬКИХ ФАХІВЦІВ: 

АНАЛІЗ ДОСВІДУ 
У статті узагальнено досвід створення та впровадження інформаційно-освітніх середовищ профе-

сійної підготовки майбутніх морських фахівців. Визначено, що таке середовище має включати іннова-
ційні технології освітньої діяльності, сучасні інформаційно-комунікаційні засоби навчання та засоби 
для здійснення тренажерної підготовки; бути створено на основі розподіленої інфраструктури техніч-
них і програмних комплексів; бути багатоваріантним та багатокомпонентним; використовувати хма-
рні технології та інтелектуальні тренажерні середовища. 

Ключові  слова :  інформаційно-освітнє середовище, професійна підготовка, морські фахівці, морсь-
ка освіта. 
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но-освітнього середовища професійної підготов-ки майбутніх морських фахівців в Україні. Мета статті полягає у аналізі та узагальнення досвіду створення та впровадження інформацій-но-освітніх середовищ професійної підготовки майбутніх морських фахівців.  Як зазначає В. В. Осадчий «глобальне впрова-дження комп'ютерних технологій у всі сфери ді-яльності, формування нових комунікацій і високо-автоматизованого інформаційного середовища стали не тільки першим кроком до формування інформаційного суспільства, а й початком модер-нізації системи вищої освіти» [8]. Отже проблеми розробки, впровадження і функціонування інфор-маційно-освітнього середовища професійної під-готовки морських фахівців напряму пов’язані із її удосконаленням.  Аналіз наукових праць щодо середовищ на-вчального призначення дозволив виділити такі їх типи: 1) інформаційно-навчальне середовище – сукуп-ність умов, які сприяють виникненню й роз-витку процесів інформаційно-навчальної вза-ємодії між учнями, викладачем і засобами нових інформаційних технологій, а також фо-рмуванню пізнавальної активності учня за умови наповнення компонентів середовища (різні види навчального, демонстраційного обладнання, програмні засоби й системи, на-вчально-наочні посібники тощо) з предмет-ним змістом певного навчального курсу (С. У. Гончаренко [3, 149-150]); 2) мобільно орієнтоване інформаційно-освітнє середовище вищого навчального закладу – відкрита багатовимірна педагогічна система, що включає психолого-педагогічні умови, мобільні ніофрмаційно-комунікаційні техно-логії і засоби навчання, наукових досліджень та управління освітою, і забезпечує взаємо-дію, співпрацю, розвиток особистості викла-дачів і студентів у процесі вирішення освітніх та наукових завдань у будь-який час та у будь-якому місці (С. О. Семеріков [6, 56]); 3) інформаційно-освітнє середовище дистанцій-ного навчання – сукупність навчальних мате-ріалів, засобів їх розроблення, зберігання, передачі та доступу до них, що використову-ється в технологіях дистанційного навчання (В. В. Олійник [7, 38]); 4) інформаційно-освітнє середовище – педагогі-чна система нового рівня, що передбачає фор-мування інформаційно-освітнього простору, об’єднує інформацію, як на традиційних носі-ях, так і електронних, включає комп’ютерно-телекомунікаційні навчально-методичні ком-плекси і технології (О. О. Андрєєв, В. І. Солдат-кін [1, 61]); 5) інформаційно-технологічне середовище – середовище, що містить у собі обчислювальні, 

інформаційні, телекомунікаційні засоби, про-дукти, послуги, фахівців, користувачів, доку-ментообіг, бази даних та ін. (Л. В. Перекресто-ва, Н. М. Нелюбова) [10, 50]. Специфіка морської галузі ставить свої вимо-ги до формування інформаційно-освітнього сере-довища. Тому вважаємо доцільним розглянути досвід створення та впровадження інформаційно-освітніх середовищ професійної підготовки май-бутніх морських фахівців. На думку І. К. Фоміної та С. М. Таранухи [14], основні напрями розвитку інформаційно-освітнього середовища університету при підгото-вці і підвищенні кваліфікації плавскладу на базі розвитку розподіленої інфраструктури технічних і програмних комплексів повинні включати: 
– використання систем управління Інтернет-навчанням і контролю знань при підготов-ці учнів за різними програмами підготов-ки; 
– впровадження віртуальних тренажерів, які забезпечують моделювання умов квазіп-рофесійної діяльності різних фахівців пла-вскладу; 
– розвиток технологій e-learning для прове-дення лабораторно-практичних занять на реальному фізичному обладнанні. Дослідниці також акцентують увагу на тому, що багатоваріантність цільового використання віртуальних тренажерів для реалізації практич-них занять, комп'ютерного моделювання техніч-них і технологічних процесів, оцінки результатів навчання формує перспективний напрямок для їх використання в системі дистанційного навчання та підвищення кваліфікації плавскладу. Розвиток Інтернет-технологій, що можна ви-користовувати при підготовці морських фахівців, уможливлює використання різнорідного ком-плексу програмних сервісів. Зокрема ТОВ «СТОРМ» пропонує системи дистанційної підгото-вки та перевірки знань фахівців водного транспо-рту. Зокрема, ТОВ «СТОРМ» розроблена техноло-гія «СТОРМ-М» [13], за допомогою якої здійсню-ється підготовка фахівців водного транспорту. Вона має 3 модуля: а) «Альфа» – отримання теоретичних знань за допомогою мультимедійних навчаль-них модулів; б) «Браво» – набуття практичних умінь і на-вичок за допомогою апаратно-програмних тренажерних систем і муль-тимедійних тренажерних програм; в) «Дельта» – тестування за допомогою про-грамних комплексів перевірки знань. Використання технології «СТОРМ-М» для під-готовки фахівців дозволяє: знизити собівартість навчання; організувати підготовку, практично без відриву від виробництва; почати підготовку в 
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будь-який зручний час, не чекаючи формування групи; контролювати рівень отриманих знань під час вивчення курсу; придбати стійкі практичні вміння та навички за рахунок занять на тренаже-рах, в тому числі, навички поведінки в надзвичай-них ситуаціях; підготуватися до атестації. Для навчання курсантів за основними освіт-німи програмами вищої та середньої професійної освіти плавскладу у Державному університеті морського і річкового флоту імені адмірала С. О. Макарова використовується багатокомпоне-нтна система електронне інформаційно-освітнє середовище [9, 41], що складається з комплексної інформаційно-аналітичної системи управління, системи дистанційного подання контенту (освітній портал і відео-портал), дистанційної взаємодії (система дистанційного навчання «Фарватер»), комплексної електронної бібліотеч-ної системи. В умовах реформування професійної освіти і зміни основної парадигми освіти у бік нових методів навчання вона спрямована на впровадження інноваційних освітніх технологій, що забезпечує якість підготовки спеціалістів у сучасному морському вищому закладі. С. М. Таранухою [12] наголошується на необ-хідності використання у професійній підготовці морських фахівців хмарних технологій для забез-печення додаткових можливостей навчаються при наданні динамічних додатків, заснованих на Інтернет-технологіях, для дистанційного та елек-тронного навчання. Зокрема вона акцентує увагу на використанні розробленої НДІ моніторингу якості освіти хмарної системи «Інтернет-тренажери в сфері освіти» (https://training.i-exam.ru), що представляє собою програмний ком-плекс, в основу якого покладено оригінальну ме-тодику оцінки знань, умінь, навичок курсантів і цілеспрямоване тренування в процесі багаторазо-вого повторного рішення тестових завдань. Тре-нажери дозволяють курсантам самостійно підго-туватися до зовнішніх і внутрішніх процедур кон-тролю якості знань. Цю технологію можна вико-ристовувати в будь-якій точці доступу до мережі Інтернет, що особливо важливо при застосуванні дистанційних технологій навчання. Також дослід-ниця наголошує на тому, що треба віддавати звіт в можливості виникнення у ЗВО ряду ризиків, викликаних взаємодією з третіми особами при реалізації освітнього процесу з використанням хмарних сервісів: 
– університет не має доступу до внутрішньої хмарної інфраструктурі, збереження приз-начених для користувача даних багато в чому залежить від компанії-провайдера; 
– для отримання якісних послуг користува-чеві необхідно мати надійний і швидкий доступ у мережу Інтернет; 

– не всі дані можна довірити провайдеру для зберігання й обробки; 
– не кожен додаток дозволяє зберегти про-міжні етапи обробки інформації, а також кінцевий результат роботи тих, хто навча-ється; 
– довіряючи свої дані web-сервісу, універси-тет втрачає над ними контроль, тим самим обмежуючи свою свободу; 
– у довгостроковій перспективі хмарна мо-дель може виявитися дорожче, ніж розмі-щення локального (традиційного) сервера, зокрема це стосується хмарної технології SaaS. О. Б. Даниленко, визначаючи провідне місце інформаційно-комунікаційних технологій у підго-товці фахівця морської галузі у ЗВО, виділяє інте-лектуальні тренажерні середовища, головне за-вдання яких вбачає у відображенні реального ін-формаційного простору із збереженням основних характеристик інформації: вигляду, об’єму, швид-кості вступу, форматів подання і под. На переко-нання науковця, користувач інтелектуального тренажерного середовища має повну свободу в здобутті і використанні доступної інформації для досягнення поставленої перед ним мети. Цим до-сягається інформаційно-інтелектуальна подіб-ність діяльності. Інтелектуальні тренажерні сере-довища мають риси як навчальних програм, так і комплексних тренажерів, не будучи при цьому ні тим, ні іншим і не конкуруючи з ними. Вони пок-ликані закріпити навички самостійного прийнят-тя рішень і прищепити схильність до творчих ви-рішень наданих завдань. Ці перелічені риси інте-лектуального тренажерного середовища врахову-вали в Дунайському інституті Національного уні-верситету «Одеської морська академія» під час вибору мультифункціонального навігаційного тренажера «Leater Navy» для забезпечення якісно-го та повного проведення практичних та лабора-торних занять зі спеціальних навчальних дисцип-лін («Електронавігаційні прилади», «Радіона-вігаційні прилади та системи», «Навігаційні ін-формаційні системи» та ін.). До його складу вхо-дять окремі функціональні елементи, зокрема функціональний тренажер суднових технічних та навігаційних засобів, функціональний тренажер управління курсом судна, функціональний трена-жер РЛС/ЗАРП, функціональний тренажер елект-ронної інформаційної системи. Ці окремі функціо-нальні елементи ми розглядаємо як окремі інте-лектуальні тренажерні середовища. Ці середови-ща позбавлені закріплюючої дидактики навчаль-них програм і замість цього надають можливість вільного управління навчальним матеріалом кон-кретної навчальної дисципліни. Разом з тим ін-формаційне забезпечення управління навчаль-
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ним процесом досягає в них приблизно такої ж повноти, як і під час застосування комплексного тренажера в цілому [4, 81-82]. Отже, вважаємо, що ефективність підготовки майбутніх морських фахівців може бути досягну-та завдяки доцільній організації інформаційно-освітнього середовища, якщо при його створенні та використанні будуть вирішені такі завдання: гарантоване досягнення всіма студентами запла-нованого рівня професійної компетентності; до-сягнення кожним зі студентів запланованої якості засвоєння програм підготовки найбільш раціона-льним для нього шляхом; забезпечення заданого ефекту підготовки по відношенню до індивідуа-льних здібностей кожного зі студентів; найбільш прийнятне подолання протиріч між збільшува-ним обсягом інформації в специфічній професій-ній діяльності і фіксованим лімітом часу на її за-своєння; створення для викладачів умов, які б при загальній інтенсифікації процесу підготовки не вимагали від них все більшої віддачі фізичних і моральних сил. Аналізі досвіду створення та впровадження інформаційно-освітніх середовищ професійної підготовки майбутніх морських фахівців дозволяє зробити такі узагальнення: інформаційно-освітнє 

середовище професійної підготовки майбутніх морських фахівців має включати як інноваційні технології освітньої діяльності, сучасні інформа-ційно-комунікаційні засоби навчання так і засоби для здійснення тренажерної підготовки студен-тів; інформаційно-освітнє середовище має бути створено на основі розподіленої інфраструктури технічних і програмних комплексів; інформаційно-освітнє середовище професійної підготовки май-бутніх морських фахівців має бути багатоваріант-ним та багатокомпонентним, щоб урахувати всі потреби навчального процесу; поширення хмар-них технологій спонукає до їх використання у професійній підготовці майбутніх морських фахі-вців з урахуванням усіх ризиків; перспективним у професійній підготовці майбутніх морських фахі-вців є застосування інтелектуального тренажер-ного середовища; важливим є забезпечення у та-кому середовищі наскрізної ідентифікації корис-тувачів, яка полягає у забезпеченні автоматично-го доступу користувача до його ресурсів. Перспек-тиви подальших досліджень полягатимуть у ви-значенні структури інформаційно-освітнього се-редовища професійної підготовки майбутніх мор-ських фахівців.  
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Сергей Волошинов. Использование информационно-образовательной среды в профессио-

нальной подготовке будущих морских специалистов: анализ опыта 
В статье обобщен опыт создания и внедрения информационно-образовательных сред профессио-

нальной подготовки будущих морских специалистов. Определено, что такая среда должна включать 
инновационные технологии образовательной деятельности, современные информационно-
коммуникационные средства обучения и средства для осуществления тренажерной подготовки; быть 
создана на основе распределенной инфраструктуры технических и программных комплексов; быть мно-
говариантной и многокомпонентной; использовать облачные технологии и интеллектуальные трена-
жерные среды. 

Ключевые  слова :  информационно-образовательная среда, профессиональная подготовка, мор-
ские специалисты, морское образование. 

 
Sergey Voloshinov. The use of information-educational environment in the training of future ma-

rine professionals: analysis of experience 
The article actualizes the question of the suitability of the educational environment for training future ma-

rine professionals to the conditions of their future professional activity. Based on the analysis of scientific, meth-
odological and pedagogical works, the experience of creating and implementing information and educational 
environments for the professional training of future marine professionals has been generalized. It is determined 
that such environment should include innovative educational activities, modern information and communication 
training and facilities for training students. The information and educational environment should be created on 
the basis of a distributed infrastructure of technical and software complexes. It should be multivariate and multi-
component to accommodate all the needs of the learning process. The proliferation of cloud technologies encour-
ages their use in the training of future marine professionals, taking into account all the risks posed by interaction 
with third parties in the implementation of the educational process using cloud services. Perspective in the train-
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ing of future marine professionals is the use of intelligent training environment. It is important to ensure that 
future marine professionals are trained in an information and educational environment to provide end-to-end 
user identification, which is to ensure that users have automatic access to their resources. The author emphasizes 
that the effectiveness of training future marine professionals can be achieved through the appropriate organiza-
tion of information and educational environment, if the creation and use of such tasks will be solved: achievement 
of the planned level of professional competence by all students; achievement of the planned quality of mastering 
the programs of training in the most rational way for the student; ensuring the desired effect of training in rela-
tion to the individual abilities of each student; most acceptable overcoming the contradictions between the in-
creasing amount of information in a specific professional activity and a fixed time limit for its assimilation; the 
creation of conditions for teachers that, with the overall intensification of the training process, would not require 
them to increase efficiency of their physical force and moral influence. 

Key words: information-educational environment, professional training, marine professionals, maritime 
education.  
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Створення і вдосконалення комп’ютерних наук призвело до застосування нових технологій в різних сферах наукової та практичної діяльнос-ті. Однією з таких сфер стала освіта. Поява і розви-ток засобів комп’ютерної графіки відкриває для сфери освіти принципово нові потенціали, завдя-ки яким з’являється можливість не тільки вико-ристовувати графічні образи в якості ілюстрацій, а й змінювати їх, вивчати поведінку об’єктів, ди-намічно управляти їх змістом, формою, розмірами та кольором, досягаючи більшої наочності. З’яв-ляються нові нетрадиційні технології, в тому чис-лі й такі, що змінюють сам стиль використання комп’ютерів. Серед них найбільш динамічно роз-виваються мережеві технології, комп’ютерна гра-фіка, тривимірне моделювання й анімація, корис-тувацький інтерфейс тощо. Досягнення в галузі ІКТ актуалізують питання підготовки фахівця у галузі комп’ютерних технологій, подання інфор-мації у вигляді графічних образів креслень, схем, малюнків, ескізів, презентацій, візуалізацій, ані-маційних роликів, віртуальних світів тощо. Професійна підготовка майбутніх фахівців в галузі комп’ютерної графіки повинна бути орієн-тована на підготовку конкурентоспроможного фахівця, затребуваного ринком праці в умовах наростаючих темпів інформатизації освіти, ство-рення єдиного інформаційного середовища і фор-

мування відповідних професійних компетенцій в умовах стрімко розвиваючих програмних, інтеле-ктуальних продуктів і рішень в галузі ІКТ [1].  Питаннями розробки та впровадження ком-п’ютерної графіки в навчальний процес займали-ся Г. Горшков, І. Захарова, І. Котов. Проблемам ві-зуалізації і наочності в навчанні присвятили свої праці такі дослідники, як Р. Грегорі, Є. Машбиц, Л. Фрідман. Формування основ інформаційної культури розробляли: В. Глушков, Л. Вінарик, М. Жалдак, С. Малярчук, Е. Машбіц, А. Ясінський; визначення функцій інформаційних технологій у навчальному процесі розглядали Г. Балл, І. Гевко, Т. Гергей, В. Глушков, М. Жалдак, І. Підласий. Методичні аспекти формування знань і вмінь на заняттях ІКГ відображені в наукових працях І. Гевко, О. Джеджули, В. Забронського, В. Михайленка, В. Сидоренка, Н. Сиротенко, Д. Тхоржевського, дисертаційних роботах Л. Гриценко, М. Козяра, Г. Райковської, Р. Чепка, З. Шаповал, Н. Щетини, М. Юсупової та інших [ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11]. Метою цієї статті є розкрити вплив ілюстра-тивної та когнітивної функцій комп’ютерної гра-фіки на якість освітнього процесу та визначити характерні особливості ілюстративної та когніти-вної функцій при застосуванні в професійній під-готовці студентів у закладах вищої освіти. 
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КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 
У даній роботі розглядається актуальність використання комп’ютерної графіки і систем комп’ю-

терного моделювання в сфері освіти, а також когнітивна функція комп’ютерної графіки, її роль в на-
вчальному процесі. Комп’ютерна графіка є важливою компонентою освіти сучасного спеціаліста. В ба-
гатьох випадках потреби в графіці можуть бути забезпечені різними існуючими графічними бібліоте-
ками та системами. Крім цього, слід зауважити, що навіть ефективне оволодіння існуючими графічни-
ми засобами вимагає знань теоретичних основ комп’ютерної графіки. В статті представлена характе-
ристика ілюстративної та когнітивної функцій комп’ютерної графіки. Комп’ютерну графіку, як і інфо-
рматику в цілому, необхідно оцінювати з позицій подальшої практичної корисності набутих у процесі 
навчання знань, умінь і навичок у самостійній продуктивній діяльності майбутнього спеціаліста. 

В статті акцентовано увано на засвоєння студентами основ комп’ютерної графіки яка має свою 
специфіку в порівнянні з традиційними видами навчальної діяльності. У зв’язку з цим стає актуальними 
розробка та вдосконалення ефективної технології навчання комп’ютерній графіці з урахуванням специ-
фіки майбутньої фахової спрямованості. В роботі виділяються і описуються характерні особливості 
ілюстративної та когнітивної функцій комп’ютерної графіки. Аналізується вплив ІКГ на інтенсив-
ність отримання нових знань, здатність до розумового сприйняття та обробки зовнішньої інформації. 

Ключові  слова :  комп’ютерна графіка, інтерактивна комп’ютерна графіка, когнітивна функція, 
ілюстративна функція, комп’ютерне моделювання. 
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Застосування комп’ютерної графіки в на-вчальних системах не тільки збільшує швидкість сприйняття інформації студентом і підвищує рі-вень її розуміння, але і сприяє розвитку таких ва-жливих для фахівця будь-якої галузі якостей, як інтуїція, образне та логічне мислення [2]. Числен-ні дослідження в галузі психології довели, що зо-рові аналізатори володіють значно більшою про-пускною спроможністю, ніж слухові: слухаючи, людина запам’ятовує лише 15% навчальної ін-формації, дивлячись – 25%. У дорослої людини, яка слухає монотонну доповідь, вже через 20 хви-лин починає послаблювати увагу. Якщо ж ця до-повідь супроводжується демонстрацією графіч-них об’єктів, починає працювати зоровий аналіза-тор. Поява наочного образу активізує увагу слуха-чів, і вони краще починають сприймати інформа-цію [3]. Візуальна форма подачі інформації є наба-гато продуктивнішою, оскільки пропускна здат-ність зорового каналу сприйняття інформації на-багато вище пропускної здатності слухового кана-лу (приблизно в 7,5 разів). Це пояснюється тим, що з 4 млн. нервових закінчень (волокон), які пе-редають інформацію в людському організмі, бли-зько 2 млн. припадає на зір і лише 60 тис. – на слух [3]. Око здатне сприймати мільйони біт інфо-рмації в секунду, вухо – тільки десятки тисяч. Дос-лідження показують, що найбільшу вагу має саме візуальна складова сприйняття образу. Це підт-верджує необхідність використання в сфері осві-ти технологій комп’ютерної графіки. Комп’ютерна графіка – складова усіх сучасних комп’ютерних технологій. Графічний інтерфейс став стандартом для програмного забезпечення різних аудиторій, починаючи з операційних сис-тем. Комп’ютерна графіка привертає увагу бага-тьох спеціалістів із різних галузей знань – програ-містів, проектувальників засобів візуалізації, ін-женерів, фізиків, математиків та ін. Знання основ комп’ютерної графіки необхідне кожному вчено-му чи інженеру.  Комп’ютерна графіка – це галузь знань, в якій, з одного боку, накопичено значний багаж знань, з іншого боку, здійснюється постійний роз-виток методів, алгоритмів та практичних застосу-вань, це складна і різноманітна дисципліна. Ком-п’ютерна графіка є важливою компонентою осві-ти сучасного спеціаліста. В багатьох випадках по-треби в графіці можуть бути забезпечені різними існуючими графічними бібліотеками та система-ми. Однак, постійно виникає необхідність створю-вати спеціальні графічні програмні засоби. Зроби-ти це можна, якщо оволодіти практичними навич-ками розв’язування типових задач комп’ютерної графіки та відповідними теоретичними знання-

ми. Крім цього, слід зауважити, що навіть ефек-тивне оволодіння існуючими графічними засоба-ми вимагає знань теоретичних основ комп’ютер-ної графіки. Формування комп’ютерної графіки (надалі – КГ) як самостійного напрямку інформаційних тех-нологій відноситься до 60-х років ХХ ст., коли Са-зерлендом був створений спеціалізований пакет машинної графіки. Вперше подання інформацій-них даних на екрані комп’ютера в графічному ви-гляді було продемонстровано на початку 50-х ро-ків спеціалістами Массачусетського технологічно-го інституту і згодом стало використовуватися в наукових і військових дослідженнях [5]. За цей час комп’ютерна графіка пройшла шлях від окремих експериментів до одного з найважливіших інстру-ментів сучасності. Розвиток комп’ютерної графіки проходить жваво: дещо швидко відживає, а вод-ночас з’являється багато нового. Нині не можна собі уявити розвиток будь-якої галузі людської діяльності, пов’язаної з наукою, чи технікою без використання КГ. Вона є багатофункціональною складовою усіх інформаційних технологій і важ-ливою компонентою для взаємодії людини з ком-п’ютером. Історично першими інтерактивними система-ми вважаються системи автоматизованого проек-тування (САПР), які з’явилися в 60-х роках ХХ ст. КГ – це область інформатики, у сферу інтересів якої входять всі аспекти формування зображення за допомогою комп’ютера. Цифрові зображення немислимі без комп’ютерної обробки графічної інформації, їх простіше зберігати, тиражувати, компонувати тощо. Цифрові зображення можна створити сканером, цифровим фотоапаратом, а потім відредагувати в програмі обробки зобра-жень (наприклад, в Adobe Photoshop), а можна створити цифрові малюнки з нуля, застосувавши спеціальні програми (наприклад, у Соrel Draw) або написавши відповідну програму на мові про-грамування (наприклад, Visual C++) [10]. На сьогодні комп’ютерна графіка – це один з найбільш розвиваючих напрямків інформаційних технологій. За допомогою комп’ютерної графіки можна візуалізувати такі явища та процеси, які не можна побачити в дійсності, можна створити на-очний образ того, що насправді ніякої наочності не має (наприклад, ефекти теорії відносності, за-кономірності числових рядів тощо). Розрізняють дві функції комп’ютерної графіки: ілюстративну і когнітивну.  Ілюстративна функція дозволяє втілити в візуальне оформлення лише те, що вже відомо та існує в навколишньому світі, або як ідея дослідни-ка. Когнітивна ж функція полягає в тому, щоб за допомогою певного зображення отримати нові 
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знання, розкрити сутність явища або принаймні сприяти інтелектуальному процесу отримання уявлення про це явище [4]. Ілюстративні функції комп’ютерної графіки реалізуються в навчальних системах при передачі студентам артикульованих частини знання, представлених у вигляді заздале-гідь підготовленої інформації з графічними, ані-маційними, аудіо- та відео ілюстраціями. Когніти-вна ж функція проявляється, коли студенти отри-мують знання за допомогою досліджень на мате-матичних моделях досліджуваних об’єктів і про-цесів.  Саме когнітивна функція комп’ютерної графі-ки має основне значення в навчальному процесі, саме комп’ютерні моделі дозволяють змінювати початкові умови експериментів, що дозволяє ви-конувати численні віртуальні досліди. Така інте-рактивність відкриває перед студентами значні пізнавальні можливості, роблячи їх не тільки спо-стерігачами, але і активними учасниками експе-риментів. Деякі моделі дозволяють одночасно з ходом експериментів спостерігати побудову від-повідних графічних залежностей, що підвищує їх наочність. Системи з когнітивною комп’ютерною графікою, наприклад, математикам дозволяють побачити і усвідомити глибинні теоретико-числові закономірності. Для інженерів-дослідників і розробників складних технічних проектів ці системи перетворюють в реальність задумані і проектовані вироби та об’єкти, дозво-ляючи ретельно досліджувати ще на геометрич-ній моделі цілий ряд технічних і фізичних тонко-щів проектованих деталей і вузлів, і тим самим в значній мірі посилюючи конструкторську думку проектувальника. Ці системи дозволяють розши-рити і уточнити поставлені завдання, сприяють ідентифікації створюваних об’єктів, виробів та систем. Саме графічні зображення ходу і результа-тів експериментів на математичних моделях до-зволяють кожному студенту сформувати свій об-раз досліджуваного об’єкта чи явища. Також ком-п’ютерне моделювання дозволяє отримувати на-очні динамічні ілюстрації фізичних експеримен-тів і явищ, відтворювати їх тонкі деталі, які часто не помічаються при спостереженні реальних явищ і експериментів. При використанні когніти-вних моделей комп’ютер представляє унікальну модель яку не можливо побачити в реальному фізичному експерименті. При цьому ще можливо включати поетапно в розгляд додаткові чинники, які поступово ускладнюють модель і наближають її до реального фізичного явища. Крім того, ком-п’ютерне моделювання дозволяє варіювати масш-табом подій, а також моделювати ситуації, не реа-лізовані в фізичних експериментах. Наочність – одна з основних особливостей когнітивної функ-

ції графіки як сукупності прийомів і методів обра-зного уявлення умов завдання, яка дозволяє або відразу побачити рішення, або отримати підказку для його вирішення. Прикладом використання когнітивної графіки в навчальному процесі є за-стосування сучасних математичних пакетів під час проведення навчально-дослідних робіт. Існує безліч інтегрованих математичних програмних систем для науково-технічних розрахунків: Eureka, Derive, Mercury, MathType, MathLab, Math-Cad. Ці програмні системи мають значні графічні можливості. Це дозволяє створювати математич-ні графіки практично всіх типів (в тому числі ані-маційні), а також фрагменти відеофільмів, що зна-чно полегшує візуалізацію та аналіз даних [5]. Принципово новим у сфері навчання є розви-ток інтерактивної комп’ютерної графіки. Завдяки їй студенти мають можливість в процесі перегля-ду аналізувати зображення, динамічно управляти їх змістом, формою, розмірами і кольором, розгля-дати графічні об’єкти з різних сторін, наближати і видаляти їх, змінювати характеристики освітле-ності, а також проводити інші подібні маніпуляції, домагаючись найбільшої наочності.  Інтерактивна комп’ютерна графіка (ІКГ) має безпосередній вплив на образне, інтуїтивне мис-лення людини. Виник новий напрям в проблема-тиці штучного інтелекту, що отримало назву ког-нітивної (тобто пізнавальної) комп’ютерної гра-фіки. Уявімо схематично види візуальних джерел інформації:  1. паперовий носій; 2. екран комп’ютера;  3. інтерактивна комп’ютерна графіка – актив-не джерело інформації.  Когнітивна комп’ютерна графіка – комп’юте-рна графіка, за допомогою якої відбувається акти-візація образного, інтуїтивного мислення люди-ни, тим самим вона сприяє зародженню нових ідей і гіпотез, стимулює появу нового знання [2]. Головна відмінність когнітивної графіки від ма-шинної графіки полягає в тому, що основне за-вдання когнітивної графіки полягає в створенні моделей подання знань (когнітивних моделей), що відображають одноманітними засобами як алгебраїчні об’єкти, так і схематичні образи-зображення, за допомогою яких створюються гео-метричні об’єкти. Описані вище комбіновані ког-нітивні структури є основою когнітивної графіки. Так, в наукових дослідженнях акцент на ілюстра-тивні функції ІКГ з кожним роком зміщується в бік застосування можливостей ІКГ, які активізу-ють властиву людині здатність мислити складни-ми просторовими образами. Ілюстративна функ-ція ІКГ полягає в візуальному втіленні лише того, що вже відомо, що існує або в навколишньому 
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світі, або як ідея в голові дослідника (Рис. 1). Ког-нітивна ж функція ІКГ полягає в отриманні нових знань за допомогою ІКГ-зображення, а також в активізації інтелектуального процесу для отри-мання цих знань [1]. Когнітивна функція ІКГ проявляється в систе-мах процедурного типу, на практиці, коли студен-ти «здобувають» знання, досліджуючи об’єкти і процеси на математичних моделях. Один з відомих евристичних способів розвитку інтуїтивного про-фесійно-орієнтованого мислення полягає у вирі-шенні завдань дослідницького типу. За допомогою навчальних комп'ютерних систем процедурного типу істотно підвищується інтенсивність навчаль-ного процесу, з нього вилучаються рутинні опера-ції, з’являється можливість проводити експериме-нти на математичних моделях. 

Важко переоцінити роль ІКГ в навчальних дос-лідженнях. Алгоритм і результати експериментів тепер стало можливим представляти у вигляді ІКГ-зображення. За допомогою ІКГ-систем навчання кожен студент формує свій образ досліджуваного об’єкта чи явища в усій його цілісності і різнома-нітті зв’язків. При цьому ІКГ-зображення викону-ють перш за все когнітивну, а не ілюстративну фу-нкцію, так як при виконанні практичної навчаль-ної роботи з комп'ютерними системами у студента формуються суто особистісні, тобто індивідуальні знання. Звичайно, відмінності між ілюстративною і когнітивною функціями комп’ютерної графіки досить умовні. Часто і звичайна графічна ілюстра-ція наштовхує студентів на нові ідеї. Тут ілюстра-тивна функція ІКГ-зображення переходить в когні-тивну. Аналогічно когнітивна функція ІКГ-

зображення в подальших експериментах перетво-рюється в функцію ілюстративну для вже «відкритого», не нового досліджуваного об’єкта. Як правило, при розробці комп’ютерних систем інженерного аналізу, проектування та навчання виходять за рамки когнітивної графіки, коли знан-ня про технічний об’єкт, отримані в результаті досліджень на багатовимірних математичних мо-делях і представлені у вигляді формул стають не-доступними для аналізу людиною через великий обсяг інформації. Ілюстраційна графіка має практичні застосу-вання в усіх галузях людської діяльності: промис-ловості, сільському господарстві, бізнесі, менедж-менті, телебаченні, пресі, освіті, поліграфії, шоу-бізнесі тощо. Системи ілюстраційної графіки приз-начені для створення та художньої обробки різних ілюстрацій (малюнків, фотографій, карт тощо). Користувач систем ілюстраційної графіки має можливість  
– вводити зображення; 
– будувати власні зображення шляхом ком-понування інших зображень;  
– редагувати зображення;  
– моделювати форму, розташування та влас-тивості об’єктів;  
– анімувати зображення;  
– створювати ефекти об’ємності тощо. Типовими прикладами таких систем є Corel Draw, Photoshop, Painter, 3DStudio MAX, Bryce 3D, Poser, PowerPoint, Hyper Method, Director, Free Hand, Premiere тощо. Системи ділової комп’ютер-ної графіки призначені для наочного графічного зображення табличних даних (наприклад, для зо-браження даних у вигляді графіків, діаграм). Прик-ладами таких систем є MS Exсel, Quattro Pro, Super-Calc, PowerPoint тощо. Системи наукової комп’ютерної графіки приз-начені для проведення наукових досліджень та експериментів, для візуалізації наукових результа-тів у вигляді статичних або динамічних зображень, що інтерпретують великі масиви даних, для моде-лювання поведінки різних об’єктів, фізичних про-цесів (наприклад, швидкоплинних фізичних про-цесів). Такий реальний фізичний процес може від-буватися впродовж кількох мікросекунд і безпосе-реднє їх спостереження в реальному часі неможли-ве. Натурний експеримент часто дорогий і дає ма-ло інформації. Тому розширити можливості дослі-дників можна шляхом проведення якісного моде-льного експерименту з екранною візуалізацією на комп’ютері. Основними класами систем наукової комп’ютерної графіки є системи розв’язування науково-технічних задач (MatCAD, MatLаb, Mathe-matica, Maple, Statistica, StatGraphics Plus та ін.). Спеціалізованими програмами наукової графіки 
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Рисунок 1 – Концептуальні відмінні між когнітивною та ілюстративною функціями комп’ютерної графіки 
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для побудови кривих і поверхонь на основі таб-лиць із числовими даними є програми Grapher і Surfer. Один із важливих аспектів інформаційної тех-нології – розв’язування інформаційних задач ме-тодами машинної графіки. Графічна форма подан-ня інформації має переваги – це наглядність, єм-ність, висока швидкість сприйняття. Більшу час-тину інформації про навколишній світ людина сприймає візуально. Інформаційні пошукові сис-теми при роботі з базами даних використовують засоби машинної графіки. Існують графічні бази даних, де зберігаються графічні образи (малюнки, ілюстрації, сліди фізичних частин, дактилоскопіч-ні відбитки), геометричні бази даних, де зберіга-ються геометричні об’єкти (описи деталей, струк-тури молекул), картографічні бази даних, які міс-тять карти місцевості. Для роботи з графічними базами даних створені відповідні СУБД (наприклад, SDMS). Ці СУБД забезпечують огляд інформації, можливість інтерактивної роботи з графічними об’єктами. У наш час стають популяр-ними геоінформаційні системи (ГІС) для роботи з картографічними базами даних (із географічною інформацією) [27]. Підсумовуючи вищевикладене слід зазначи-ти, що системи з комп’ютерною графікою, які за-стосовують в сфері освіти, дозволяють побачити глибинні закономірності досліджуваних процесів і в значній мірі підсилюють конструкторську дум-

ку. Комп’ютерна графіка виконує при цьому перш за все когнітивну, а не ілюстративну функцію, оскільки в процесі навчальної роботи з комп'юте-рними системами процедурного типу у студентів формуються суто особистісні, тобто індивідуаль-ні, компоненти знань. Візуальні можливості сучас-них засобів наочності впливають на створення умов, необхідних для процесу мислення. Вони ві-діграють провідну роль в запам’ятовуванні мате-ріалу і, створюючи яскраві опорні сигнали, допо-магають виявити логіку навчального матеріалу, сприяють систематизації отриманих знань. Під час засвоєння візуальної інформації зорові вра-ження асоціюються з уявленнями про справжні предмети, явища і процеси. Створюючи візуальні математичні моделі в електронному вигляді, стає можливим побачити об’єкт, який або занадто витратно зробити в фізич-ному варіанті, або він занадто великий для огляду в начальній аудиторії. Таким чином, когнітивна комп’ютерна графіка не тільки надає студентам можливість управляти зображенням – його розмі-ром, кольором, переміщати точку спостереження, змінювати кількість і стан джерел світла, збільшу-вати або зменшувати ступінь контрастності зобра-ження, а й вносить в рутинну навчальну роботу ігрові та дослідні моменти, абсолютно природним чином пробуджуючи інтерес до навчальної діяль-ності у студентів, що сприяє глибокому і всебічно-му аналізу досліджуваних об'єктів і процесів. 
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Игорь Гевко Иллюстративная и когнитивные функции компьютерной графики в учебном 

процессе 
В данной работе рассматривается использование компьютерной графики и систем компьютерно-

го моделирования в сфере образования, а также когнитивная функция компьютерной графики, ее роль 
в учебном процессе. Компьютерная графика является ведущей компонентой образования современного 
специалиста. Во многих случаях потребности в графике могут быть снабжены различными сущест-
вующими графическими библиотеками и системами. Кроме этого, следует заметить, что даже квали-
фицированное применение существующих графических средств, требует знаний теоретических основ 
компьютерной графики. 

В статье представлена характеристика иллюстративной и когнитивной функций компьютерной 
графики. Компьютерную графику, как и информатику в целом, необходимо оценивать с позиций даль-
нейшего практического использования приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков в 
самостоятельной продуктивной деятельности будущего специалиста. Применение компьютерной гра-
фики в учебных системах не только увеличивает скорость восприятия информации студентом и повы-
шает уровень ее понимания, но и способствует развитию таких важных для специалиста любой отрас-
ли качеств, как интуиция, образное и логическое мышление. 

Достижения в области ИКТ актуализируют вопросы подготовки специалиста в области компью-
терных технологий, представление информации в виде графических образов чертежей, схем, рисунков, 
эскизов, презентаций, визуализаций, анимационных роликов, виртуальных миров и тому подобное. 

Именно когнитивная функция компьютерной графики имеет основное значение в учебном процессе, 
именно компьютерные модели позволяют менять начальные условия экспериментов, позволяет вы-
полнять многочисленные виртуальные опыты. 

Профессиональная подготовка будущих специалистов в области компьютерной графики должна 
быть ориентирована на подготовку конкурентоспособного специалиста, востребованного рынком 
труда в условиях нарастающих темпов информатизации образования, создание единой информацион-
ной среды и формирования соответствующих профессиональных компетенций в условиях стремитель-
но развивающихся программных, интеллектуальных продуктов и решений в области ИКТ. 

В статье акцентировано, что изучение студентами основ компьютерной графики имеет свою спе-
цифику по сравнению с традиционными видами учебной деятельности. В связи с этим становится акту-
альным разработка и совершенствование эффективной технологии обучения компьютерной графике с 
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Ігор ГЕВКО Ілюстративна і когнітивна функції комп’ютерної графіки в освітньому процесі 
учетом специфики будущей профессиональной направленности. В работе выделяются и описываются 
характерные особенности иллюстративной и когнитивной функций компьютерной графики. Анализи-
руется влияние ИКТ на интенсивность получения новых знаний, способность к умственному восприя-
тию и обработки внешней информации. 

Ключевые слова: компьютерная графика, интерактивная компьютерная графика, когнитивная 
функция, иллюстративная функция, компьютерное моделирование. 

 
Ihor Hevko Illustrative and cognitive functions of computer graphics in the educational process 
This paper discusses the use of computer graphics and computer modeling systems in the field of education, 

as well as the cognitive function of computer graphics, its role in the educational process. Computer graphics is 
the leading component of education of a modern specialist. In many cases, graphics needs can be supplied with 
various existing graphic libraries and systems. In addition, it should be noted that even the qualified use of exist-
ing graphics tools requires knowledge of the theoretical foundations of computer graphics. 

The article presents the characteristics of illustrative and congruent functions of computer graphics. Com-
puter graphics, as well as computer science in general, must be assessed from the standpoint of further practical 
use of the knowledge and skills acquired in the learning process in the future productive activities of an independ-
ent specialist. The use of computer graphics in educational systems not only increases the speed of student percep-
tion of information and increases its level of understanding, but also contributes to the development of such im-
portant for a specialist of any industry qualities as intuition, imaginative and logical thinking. 

Achievements in the field of ICT actualize the issues of training specialists in the field of computer technolo-
gies, presenting information in the form of graphic images of drawings, diagrams, drawings, sketches, presenta-
tions, visualizations, animated videos, virtual worlds and the like.  

It is the cognitive function of computer graphics that is of primary importance in the educational process, it is 
computer models that allow you to change the initial conditions of experiments, allows you to perform numerous 
virtual experiments. 

Professional training of future specialists in the field of computer graphics should be focused on training a 
competitive specialist demanded by the labor market in the context of increasing rates of informatization of edu-
cation, creating a unified information environment and the formation of relevant professional competencies in a 
rapidly developing ICT software and solutions. 

The article is accented that students study the basics of computer graphics has its specificity compared to 
traditional types of learning activities. In this connection, the development and improvement of an effective tech-
nology for teaching computer graphics, taking into account the specifics of future professional orientation, be-
comes relevant. The work highlights and describes the characteristic features of illustrative and cognitive func-
tions of computer graphics. The effect of ICT on the intensity of obtaining new knowledge, the ability to mental 
perception and processing external information is analyzed. 

Keywords :  computer graphics, interactive computer graphics, cognitive function, illustrative function, com-
puter simulation.   



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

The rationale of the topic of the article is due to the need for a new understanding of the poetic heri-tage of the outstanding Ukrainian poet, the award winner of the Taras Shevchenko National Prize in the domain of literature Dmytro Kremin (1953-2019). The book of poems «Pektoral» [4], was published in an edition of 600 copies in Mykolaiv, and for which Dmytro Kremin was awarded the prize in 1999. The book became a noticeable phenomenon of Ukrainian literature at the turn of the Millennium, the problems affected by the poet were relevant for the further de-velopment of our state.  The poetic figure of Dmytro Kremin is notable and well-regarded in modern Ukrainian literature. There is no sense to submit references to numerous sources because the Mykolaiv poet is perceived for a long time as the person whose creativity represents the modern Ukrainian literature in the world.  Analysis of publications on the research topic. The authors made an attempt to trace how the poet solves the main philosophical problems of the devel-

opment of the Ukrainian state in the book of poems «Pektoral» [1, 2, 3]. The authors outline the circle of questions. However, the motive of the «poetic admo-nition» is not sufficiently considered at present.  Purpose of the article. Bring to light of what way the «poetic admonition» is carried out in Dmytro Kre-min`s poem concerning Ukraine`s destiny, to find out the historical context of this admonition, the moral and aesthetic position of the poem` author.  Tasks of the article are:  
– to make the poem`s philological analysis; 
– to find out the writer`s moral and aesthetic position; 
– to identify the visual and expressive means of embodying the moral and aesthetic position.  Analysis. We chose the next verse of the poet for our research: 
Гадяцький полковник, а чи з Умані The Hadiach colonel whether from Uman 
Сотник – то історія сама. The sotnik is history itself. 
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DMYTRO KREMIN`S POETICAL ADMONITION  

The creativity of the award winner of the Taras Shevchenko National Prize in the domain of literature Dmy-
tro Kremin (1953-2019) is a vivid phenomenon of modern Ukrainian literature and culture. His poetic heritage 
has a special meaning after the poet passed away in May of this year. Now it is worth to be considered and con-
ceived as a kind of his testament left to descendants by the outstanding master of the imaginative word. 

Dmytro Kremin`s legacy has always been in the centre of attention of critical literary practice, his poems 
evoked a contradictory attitude towards himself, thanks to it the critics` reviewers were so brilliant and emo-
tional. But after the poet`s death, there is a need for a literary study of his heritage and a conclusion to the study 
of the work of an outstanding poet on a qualitatively new level. 

Among the poet’s many works, the poem holds a special place. It was created before long after Ukraine 
gained independence. Appeal to the people and the country`s history, Dmytro Kremin comprehends the origins of 
their heavy fate. The philosophical approach to understanding concrete historical phenomena allows the poet to 
look profoundly into the past, to define the influence on the present, and the origins of our young state`s problems. 
A wide range of historical figures, to which the author refers, characterizes the history of Ukraine in its most no-
ticeable facts. 

The analysis of the poem is philological. The figurative system of the work is perceived in the unity of form 
and content. Thus it is possible to identify the aesthetic singularity of the work and its patriotic directivity. The 
study proves that the appeal of the patriotic poet to history should be received as a kind of poetic admonition, an 
attempt to draw attention to the tragic mistakes for the people`s fate to avoid them in the contemporary history 
of Ukraine. The poet’s call to live for the sake of the Motherland, to conscientious service to the country and people 
reflects his moral and aesthetic position and becomes his contribution to the development of the country. 

We consider that the article can be useful for researchers, lecturers, school teachers, students, and everyone 
interested in the creativity of the outstanding Ukrainian poet. 
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Літописи наші непридумані, The memorials are of our true, 
Але інших – Господи! –нема. But the other – good heavens! – no one. 
 
І не в нас П’ємонти і Вермонти. And we don't have Piedmont and Vermont. 
Захлиснула нас кривава твань The bloody mud overflowed us 
Од часів Залізняка і Гонти, From the days of Zalizniak and Gonta, 
Од часів лихих четвертувань. From the days of dashing dismemberments. 
 
Меншиков. Батурин. Чорні жерла Menshikov. Baturyn. Black muzzles 
 
Тих гармат, що п’яні без вина… Those main guns that are drunk without any wine… 
І співати мало: «Ще не вмерла…» And sing little: «Not yet died…» 
І радіти мало, що не вмерла. And rejoice little, that had not died. 
 
Треба жити, щоб жила – вона… [4, с. 91]. We must live for its living... The author explained in a homely telephone con-versation that the poem was written in early 1992, but it was printed later because of certain circum-stances.  What has changed over the years, whether justi-fied a kind of poetic «prophecy» of a man who has always remained a Ukrainian patriot under any cir-cumstances? First of all, he is a patriot of his native language, history, and poetic traditions. Dmytro Kre-min's poetic work is his contribution to the develop-ment of the Ukrainian literary language. From the point of view of historicity, now it is very easy for us to find out about whom it is said in the poem`s first line: «Hryhorii Hrabianka, who wrote the Cossack chronicle» [5] - this is one of the many references. It is also easy to learn about the «colonel of Uman» Ivan Gonta, about Maxim Zalizniak, the tragic fate of the man who headed the Koliivshchyna. Therefore, the modern reader, a person who was brought up in the times of independence, is well versed in Ukraine history and the historical basis of the figurative system of the poem.  When this poem was first printed, even a well-trained reader had to make a great effort to under-stand the true historical basis of this small work. Dmytro Kremin tells about the historical figures. At that time their activities` assessment was obviously different from the activity themselves. But for the poem`s persona, these historical figures appear as the 

personification of the tragic history of his country.  The figurative system of the poem is based on these personalities, they give a tragic tone to the per-sona`s reflections about the unity of the past and the homeland future.  Let us emphasize the main thing: the persona insists on the history of the people is real, not fabri-cated. «Our chronicles are not imagined» - this is ac-knowledgment, and it is no coincidence that he ad-dresses the Lord when he is claiming about the non-fiction of the people`s history. Such compellation is a Christian mental outlook.  The tragic figures of Ukrainian history have al-ready appeared in the first stanza. Their activities are associated with tragic but fateful historical events. It sets the reader`s mind on having a serious conversa-tion about the most important things for each nation. The first one is to talk about the necessity and the obligation of the selfless struggle for the Motherland freedom, for the people, for each person.  «History itself» is true and complete, according to the persona`s opinion because it consists of peo-ple`s stories, each of whom could either do everything in power to liberate the people or abandon this path – and they contribute to the people humiliation by own inaction and self-humiliation.  The poem`s first stanza depicts the persona as a true patriot. His Christian mental does not prevent him from being critical of the people` history. He highlights historical figures. In his opinion, they illu-minate the patriotism`s issues fully and comprehen-sively. The figures have the moral authorities for the persona, so he is perceived as the patterns of his country`s life at the present historical stage. The first line of the second stanza can be re-garded as an indirect proclamation by the persona`s view of what real patriotism should be of the people`s life at the present stage. "Piedmont" and "Vermont" certainly appear for a reason in the line. Now, of course, everyone knows which region of our country has the unofficial name "Ukrainian Piedmont", but at the time of the poem`s creation, it was also known. Regarding "Vermont" - it is here, in this American state, for a long time lived Nobel prize winner in lit-erature Alexander Solzhenitsyn who was deprived of Soviet citizenship. Perhaps, "Piedmont" can be per-ceived as a generalized definition of the cultural envi-ronment at the level of artistic images, "Vermont" - as such a definition of freedom and free creativity. At first glance, the persona misses because of the lack of his own «Piedmont» and «Vermont». It is true to a certain extent because freedom and creativity have always been the main achievement of every na-tion and its contribution to world culture. At the same time, the persona-patriot understands well: each na-tion has own history, as well as the way to it. There-
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fore, the centers of culture, freedom, and creativity should be the centers of the people in Ukraine. It should be without any naturalizations which are de-stroyed, sometimes forever, national identity! Every nation should be proud of uniqueness, their contribu-tion to the treasury of world culture, not the resem-blance (even to the highest world standards)! A per-son or a people, who proud of «flattering compari-son», admit their inferiority – no matter what beauti-ful, intelligent, patriotic, and witty things they do  say.  Unfortunately, as the poem`s persona admits, the fate of the Ukrainian people for many centuries had only "bloody mud" alternatively to the background of other countries` history and peoples. Indeed, this «bloody mud», directly or indirectly, «overflowed» everyone, it should be recognized for the sake of the future of independent Ukraine.  In this stanza, the people`s bloody history is re-produced by referring to the personalities, who have already been mentioned at the «hidden» level. It was built through the use of associations of artistic im-ages. The images of Maxim Zalizniak and Ivan Gonta appear again in the stanza. It needs to pay attention to this once more and is considered as the spread of associative links through the using of which the per-sona emphasizes the uniqueness of the people`s per-sonal history.  The image of «dismemberment» as a cruel execu-tion is multivalued in the context of the verse`s figu-rative system. If we continue the associative links of the image, it will not only about the brutal execution of a person. In this image it is conceivable that the persona also sees the fate of his native country «was mangled» many times. The Motherland, which was losing its integrity, eventually gained independence, renewed itself in the form of a historical and an inte-gral state formation. In these conditions, it is their own, national achievements (from cities, villages and even estates to individuals) should constitute an inde-pendent state. Therefore, in this case we need to agree with the persona: no «Piedmont-Vermont» on this earth should not be! Thus, you need to appreci-ate, store, reproduce and build your own places.  Making the conclusion of the second stanza, it is possible to conclude: firstly, it continues personal interpretation of the persona`s history of the home-land, shifting the image in the personal side; secondly, begins a subject of protection of national identity, necessity to defend own national interests. The third stanza begins with two tragic lines, with their help the author and the persona return us to the most tragic events of homeland history again: the infamous historical figure Alexander Menshikov and the town of Baturin... Nominal sentences, nothing superfluous, almost a graphic image.  

In early 1990s, the interpretation of these images was not unambiguous. However, the tragic mood of the figurative system (especially the images «execution» and «dismemberment») of the previous two stanzas is emotionally «transferred» to the begin-ning of this stanza, therefore, we use this name, the «protocol» list of names and towns make (on an emo-tional level) a great impression.  Attention should be paid to the following image of this verse – «main guns that are drunk without any wine» - in the context of the tragic fate of Baturyn. The town is perceived as a kind of climax of the destruction of the Ukrainian people`s roots, as a consequence of the destructive influence of external forces (indirectly they are named in Menshikov`s person) at the desire of the people to their own life, liberty, independence. We can assume these muzzles of main guns «drunk» from Cos-sack blood, but the persona does not tell about it, he gives the chance to the reader to guess, feel, finish a picture of the destruction of a symbol of national will.  In the last three lines of the work, the concentra-tion of feelings of the author and the person, who are united by real patriotism, reaches the apogee. Dmytro Kremin verses masterly, so the unity of form and con-tent of these lines is impeccable.  The first line of the song, which became the An-them of independent Ukraine, appears in a very inter-esting formal and semantic context in the poem. As we know, the performance of the National Anthem is determined by special official documents, it is manda-tory for many official events. However, we emphasize this, we are talking about «performance»! When the Anthem «is singing», many shades of meaning are added to the substance, because in this way the offi-cial purpose, its state function, is significantly «wash out». That is why the persona insists that «And sing little: «Not yet died …»  «Little» in this context is only the outward mani-festation of patriotism. People who show «well sing» the Anthem, can be real enemies of the people – and there are a lot of such kind of examples such, unfortu-nately... The poet Dmytro Kremin warned against this at the beginning of independence. The author of the work and the persona consider that the life position is also insufficient for a real pa-triot. It is expressed in this line: «And rejoice little, that have not died».  Returning to the form of the poem, we should note: by changing only one letter («ще» changed to «що») completely changed the content of the famous line from the Hymn (in the original text). People even sincerely "rejoice" that Ukraine «have not yet died», also remain passive observers, therefore, their rela-tion to the Homeland appears immoral. Accordingly, such an immoral attitude to the Motherland causes persona`s condemnation. 
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The last line of the work is the quintessence of its moral and civic content, as it «formulates» the writer`s moral and aesthetic position. This line emphasizes the unity of human life and the Motherland, if, of course, we are talking about real patriotism. The life sense of everyone who wants to consider himself a worthy descendant and heir to the best traditions of the fig-ures of the people, is to «serve the Motherland».  Unfortunately, during the time of independence a generation of such kind of «professional patriots» ap-peared, grew and acquired considerable «political power». They are quite intelligent people who did nothing and do nothing for the country, but skillfully exploit the concept of «patriotism» for their purposes…  The last line is naturally prepared by the whole poem`s figurative system. Accordingly, its appearance becomes a natural conclusion of the persona`s com-prehension of the past of his country, a kind of poetic combination of the past and the future in the fate of each person.  

Conclusion. Analyzed the poem by Dmytro Kre-min, we can draw the following conclusions: 
– the patriot writer`s moral and aesthetic posi-tion is that he calls for conscientious work for the sake of the interests of Ukraine; 
– the poet saw the danger of «official patriot-ism», which destroys the Ukrainian statehood at the beginning of independence;  
– the poet`s moral and aesthetic position is em-bodied with the help of many visual and ex-pressive tools, poetic skill allows the author to create extremely convincing artistic im-ages.  
Prospects for further research are considered to appropriate in two directions:  
– comparison of the poem with other author`s works of the corresponding subject; 
– comparison of the works of Dmytro Kremin with the other patriotic poets` works in order to identify the aesthetic originality of his work. 
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Владимир Гладышев, Наталья Даскал Поэтическое предостережение Дмитра Креминя 
В статье рассматривается стихотворение выдающегося украинского поэта Дмитра Креминя, во 

время анализа выясняются истоки настоящего патриотизма, доказывается необходимость активно-
го отстаивания каждым гражданином интересов украинского народа во время строительства незави-
симой Украины. Стихотворение воспринимается как своеобразное предостережение поэта-патриота о 
том, что строительство нового украинского государства требует от каждого гражданина подлинно-
го патриотизма, готовности самоотверженно трудиться в интересах страны и народа. Именно эти 
ценности отстаивают автор и лирический героя произведения.  

Ключевые  слова :  Дмитро Креминь, история, лирический герой, патриотизм. 



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

Volodymyr HLADYSHEV, Nataliia DASKAL  Dmytro Kremin`s Poetical Admonition 
Володимир Гладишев, Наталія Даскал Поетичне застереження Дмитра Креміня 
У статті розглядається вірш видатного українського поета Дмитра Креміня, який є видатним прик-

ладом втілення патріотизму за часів розбудови незалежної України. Під час аналізу вірша використову-
ється філологічний аналіз художнього тексту як найбільш ефективний шлях аналізу програмових для 
творчості поетів творів. У процесі аналізу з’ясовуються витоки справжнього патріотизму, що є основою 
морально-естетичної позиції видатного поета. Також шляхом філологічного аналізу тексту доводиться 
необхідність активного обстоювання кожним громадянином інтересів українського народу за часів розбу-
дови незалежної України. Автор вірша звертається до трагічних постатей української історії, згадує іс-
торичні події, під час яких український народ довід власну спроможність боротися за незалежність, пере-
магати несприятливі обставини, зберігати власну ідентичність, віру у майбутнє, у кращу доли, вибороти 
яку він спроможний. Це звернення здійснюється на поширеному культурно-історичному тлі, коли різні 
історичні обставини вимагали від українців не лише патріотизму, а й вміння терпіти, бачити історичну 
перспективу, сумлінно працювати на майбутнє свого народу, наближати створення незалежної держави. 
На сучасному етапі розвитку України як незалежної держави вірш розглядається як своєрідна пересторо-
га. Вважаємо, що цей вір - це попередження поета-патріота, який нагадує сучасникам про те, що розбудо-
ва нової української держави потребує від кожного громадянина справжнього патріотизму, готовності 
самовіддано працювати в інтересах країни та народу. Саме ці цінності обстоюють автор і ліричний ге-
рой твору. Вірш надруковано на початку 90-х років минулого століття, тоді майбутнє української дер-
жави бачилось дещо іншим, але саме патріотична спрямованість творчості допомогла поетові побачи-
ти небезпеку, яка загрожувала молодій державі, и попередити про цю небезпеку.  

Ключові  слова :  Дмитро Кремінь, історія, ліричний герой, патріотизм.   
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На сучасному етапі розвитку суспільства ма-тематична освіта є надзвичайно важливим інди-катором інтелектуального розвитку підростаючо-го покоління та його підготовки до життя. З огля-ду на це особливого значення набуває проблема підготовки вчителів математики нової генерації, які будуть здатні до самореалізації та свідомого удосконалення у подальшій професійній діяльно-сті. Відповідно, надзвичайної актуальності набу-ває питання методичної підготовки майбутніх учителів математики. У зв’язку з цим виникає по-треба врахування системного підходу в методич-ній підготовці студентів, як основи для досягнен-ня педагогічної майстерності та орієнтації на пос-тійний професійний розвиток упродовж всього життя. Значний внесок у розробку системного підхо-ду як загальної методології дослідження було зроблено на основі наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, В. Афанасьєва, Л. фон Берталанфі, В. Беспалька, В. Бикова, І. Дуд-ник, В. Могилевського, В. Садовського, Н. Чорней та інших. Зокрема, системний педагогічний підхід у дослідженнях висвітлювали О. М. Авер’янова, Ю. К. Бабанський, В. Ю. Биков, І. В. Блауберг, Б. З. Вульфов, С. У. Гончаренко, І. А. Зязюн, Т. А. Ільїна, Н. Є. Колесник, Н. В. Кузьміна, В. А. Кушнір, І. В. Малафіїк, Н. В. Морзе, Н. М. Островерхова, Н. В. Подопригора, І. М. Пред-борський, В. С. Онищук, І. П. Підласий, В. А. Садов-ський, І. А. Ткаченко, О. М. Трифонова, Е. Г. Юдіна та інші. Стосовно реалізації системного підходу у ме-тодичній підготовці майбутнього вчителя, 

І. А. Ткаченко [13, 294] системний підхід визначає як загальнонаукову методологічну концепцію, особливу стратегію наукового пізнання й практи-чної діяльності, що зорієнтовує на розгляд склад-них об’єктів як деяких систем, якою є безпосеред-ньо методична підготовка майбутнього вчителя. Науковець вважає, що системний підхід забезпе-чує цілісний погляд на проблему методичної під-готовки майбутніх вчителів і дозволяє розгляда-ти її, по-перше, як інваріантний етап неперервної педагогічної освіти вчителя, здійснюваної під час навчання студентів у педагогічних закладах ви-щої освіти, а по-друге, забезпечити єдність і ціліс-ність всіх складових компонентів змісту і процесу методичної підготовки. Мета статті – розкрити сутність системного підходу у процесі методичної підготовки майбут-ніх учителів математики. Сьогодні системний підхід вивчення предме-ту дослідження використовується майже в кожно-му сучасному науковому дослідженні, відобража-ючи різні його напрямки. В. А. Ковальчук [3], умо-вно виділяє такі напрямки як: філософські аспек-ти системного підходу; розробка логіки і методо-логії системного дослідження; побудова систем-них концепцій і теорій; створення моделей педа-гогічних систем; аналіз і синтез сутності, власти-востей, структурних елементів педагогічних явищ, процесів. У педагогіці та методиці навчання математи-ки системний підхід спрямований на розкриття цілісності об'єктів навчання, виявлення в них різ-них типів зв'язків і зведення в єдину теоретичну характеристику. 
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ЯК ОСНОВА МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 

Розглянуто особливості реалізації системного підходу у методичній підготовці майбутніх учителів 
математики. З’ясовано суть системного підходу та обґрунтовано доцільність його застосування у 
методичній підготовці студентів. Зазначено, що ключовим поняттям реалізації системного підходу у 
методичній підготовці майбутніх учителів математики є поняття системи. З’ясовано вплив факто-
рів зовнішнього середовища на внутрішній стан системи методичної підготовки студентів. Визначено 
на основі системного підходу етапи реалізації системи методичної підготовки майбутніх учителів ма-
тематики. 
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Науковці В. Ю. Биков [1] та Н. В. Кузьмина [5] системний підхід розглядають як загальну мето-дологію системних досліджень, яка випливає без-посередньо із принципу системності, що припус-кає розглядання об’єкта як сукупності елементів, які перебувають у певній взаємодії між собою і навколишнім світом, а також розуміння системної природи знання. В. А. Кушнір зазначає, що «системний підхід як методологія пізнання спонукає до розуміння необхідності простору досліджень, а саме – вихо-ду в простір міжпредметних та надпредметних, тобто методологічних знань» [6, 32]. На сучасному етапі розвитку педагогічної науки системний підхід варто розглядати як  методологічну основу, оскільки він дозволяє роз-глядати педагогічний процес як цілісність з усією різноманітністю взаємозв’язків між її компонен-тами, ефективність функціонування якої зале-жить як від кінцевої мети, до якої вона спрямова-на, так і від її внутрішньої структури. У контексті нашого дослідження системний підхід у методичній підготовці майбутнього вчи-теля математики будемо розглядати як методо-логічний підхід, при якому методична підготовка розглядається як система, що є сукупністю взає-мопов’язаних структурних елементів, кожен з яких має чітко визначену мету та передбачуваний кінцевий результат, відповідні ресурси, прямий та зворотній зв'язок, а також зв'язок із зовнішнім середовищем. Застосування системного підходу у методич-ній підготовці майбутніх учителів математики пояснюються тим, що: 1) розвиток особистості студента та формування його професійної компе-тентності відбувається в цілісному інтегрованому педагогічному процесі, в якому всі компоненти максимально взаємопов‘язані та спрямовані на досягнення визначеної мети; 2) об’єднання зу-силь суб’єктів освітнього процесу спрямоване на отримання конкретних результатів з урахуван-ням реальних освітніх потреб, що сприяє підви-щенню ефективності педагогічного впливу; 3) створена система забезпечує прогнозованість результатів, цілісність і взаємозумовленість ком-понентів навчальної діяльності (мети, змісту, форм і методів) та чітку керованість педагогічним процесом; 4) реалізація освітньої діяльності здійс-нюється завдяки доцільному поєднанні традицій-них і інноваційних форм, методів та засобів на-вчання, що забезпечує більш ефективний вплив на особистість студента та вимагає менших мате-ріальних та часових затрат; 5) спеціально змоде-льовані умови забезпечують професійний та осо-бистісний розвиток як студента, так і викладача, сприяють їх творчому самовираженню, гуманіза-

ції професійних і міжособистісних відносин. Ключовим поняттям реалізації системного підходу у методичній підготовці майбутніх учите-лів математики є поняття системи. Система – од-не з найдавніших наукових понять, перші уявлен-ня про яке виникло в античній філософії, яка ви-сунула онтологічне тлумачення системи як фор-ми впорядкованості і цілісності буття. Найбільш лаконічно і точно розкрив сутність цієї категорії Аристотель, який стверджував, що «ціле – більше суми його частин» [14, 750].  Система – це упорядкована множина взаємо-пов'язаних елементів, які мають власну структуру і організацію [8]. У тлумачному словнику [2, 1320] поняття «система» трактують як: порядок, зумов-лений правильним, планомірним розташуванням і взаємним зв’язком частин чого-небудь; продума-ний план; заведений, прийнятий порядок; сукуп-ність принципів, які є основою певного вчення; сукупність методів, прийомів здійснення чого-небудь. У словнику іншомовних слів [12] поняття «система» трактується як форма, спосіб побудови, організація чогось. Як філософська категорія, по-няття системи визначається як складний об'єкт, сформований з елементів, відношення яких утво-рюють структуру [11]. За В. М. Сагатовським [9], система – це скінченна множина функціональних елементів й відношень між ними, виокремлена з середовища відповідно до певної мети в межах визначеного часового інтервалу. І. В. Малафіїк визначає систему як взаємопов'язану сукупність елементів, взаємодія яких приводить до утворен-ня цілого, яке має таку властивість, якої не має жоден із цих елементів [7].  У найбільш загальному випадку під системою розуміють упорядковану сукупність якісно визна-чених елементів, між якими існує закономірний зв'язок чи взаємодія, і яка спрямована на досяг-нення певної мети. Це означає, що поняття про систему ґрунтується на трьох положеннях [10]: система утворюється сукупністю (множиною) елементів, що мають зв'язки між собою; ця сукуп-ність утворює єдине ціле, тобто видалення одно-го з елементів сукупності порушить властивість цілісності; утворене сукупністю елементів єдине ціле має певну мету або призначення, властиве для всієї сукупності елементів, а не для якоїсь комбінації з них. Згідно з загальною теорією систем досліджу-ваний об'єкт розглядається як система і, одночас-но, як елемент більш великої системи. Вивчення об'єкта з позиції системного підходу включає такі аспекти [4]: системно-елементний (виявлення елементів, що складають дану систему); системно-структурний (вивчення внутрішніх зв'язків між елементами системи); системно-функціональний 
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(виявлення функцій системи); системно-цільовий (виявлення цілей і підцілей системи); системно-ресурсний (аналіз ресурсів, необхідних для функ-ціонування системи); системно-інтеграційний (визначення сукупності якісних властивостей сис-теми, що забезпечують її цілісність і відмінних від властивостей її елементів); системно-комунікаційний (аналіз зовнішніх зв'язків систе-ми із зовнішнім середовищем та іншими система-ми); системно-історичний (вивчення виникнення системи, етапів її розвитку і перспектив). В реальній дійсності будь-яка система не мо-же існувати (функціонувати) ізольовано або відо-кремлено від середовища, що її оточує. Середови-ще завжди впливає за допомогою деяких факто-рів на внутрішній стан системи. У свою чергу сис-тема не може бути нейтральною до зовнішнього середовища. Вплив факторів зовнішнього середо-вища на систему характеризують вхідними (екзогенними) величинами, а елементи системи, на які відбувається вплив, називають «входами» системи. Вплив системи на зовнішнє середовище характеризується значенням вихідних (ендогенних) величин (рис. 1). 

З позиції реалізації системного підходу у ме-тодичній підготовці майбутніх учителів матема-тики, спочатку варто на основі педагогічного дос-лідження визначити параметри «виходу» (кінцевий результат), а саме які компетентності мають бути сформовані у студентів та на яких етапах підготовки. Ми вважаємо, що на всіх ета-пах підготовки сучасного вчителя математики замало формування методичної компетентності. На «виході» в результаті повинен бути підготов-лений до професійної діяльності вчитель з висо-ким рівнем сформованості як методичних, так і 

ключових компетентностей: творчий – здатний творчо підходити до планування та здійснення освітнього процесу з математики, вміє вирішува-ти проблеми і знаходити творчі рішення; креа-
тивний – здатний генерувати нові ідеї, моделюва-ти власну діяльність та діяльність учнів у процесі навчання предмету; самостійний – здатний до аналізу своїх можливостей, адаптуватися до пот-реб часу, навчатися впродовж життя, керувати своїм навчанням і кар’єрою; посередник між знан-
нями та учнями – глибоко володіє системою знань із власного предмету та методики його на-вчання, здатний на практиці ділитися ними з уч-нями, застосовуючи сучасні технології розвитку критичного та логіко-математичного мислення, мобільного навчання, цифрові технології, компе-тентнісно-орієнтовані технології навчання; нова-
тор – здатний до переоцінки накопиченого педа-гогічного досвіду та впровадження в освітній про-цес з математики інноваційних методів, техноло-гій та засобів навчання; підприємець – здатний реагувати на можливості та ідеї, втілювати їх у освітній процес з математики та перетворювати у цінності для підростаючого покоління; авторите-
тний – здатний мотивувати учнів до вивчення предмету, вміє працювати з учнями на рівних умовах, вести за собою; грамотний – здатний роз-різняти, розуміти, висловлювати, створювати та інтерпретувати математичні поняття, факти, тео-рії та гіпотези як усно так і письмово, за допомо-гою візуальних, звукових та цифрових матеріалів; 
комунікативний – вміє працювати в команді та ефективно спілкуватися, здатний до спільного вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.  Наступним кроком є визначення параметру «входу», тобто досліджується потреба у відповід-них ресурсах (дидактичних, методичних, інформа-ційних тощо), яка визначається після детального вивчення освітньо-організаційного рівня запро-понованої системи методичної підготовки (рівня матеріально-технічної бази, особливостей органі-зації освітнього процесу, змісту навчання та ви-кладання) та параметрів зовнішнього середовища (економічного, соціального, освітнього тощо). Особливо важливого значення при цьому на-буває дослідження параметрів процесу формуван-ня кінцевого результату. На цьому етапі розгляда-ється процес методичної підготовки студента, а також чинники та шляхи його вдосконалення. Системний підхід у контексті нашого дослі-дження передбачає реалізацію системи методич-ної підготовки майбутніх учителів математики на трьох етапах навчання: пропедевтичному (І – ІІ курси на першому рівні вищої освіти), який є ос-новою для реалізації інших етапів. Реалізується, 
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Рисунок 1 – Вплив факторів зовнішнього середовища на внутрішній стан системи методичної підготовки майбутніх учителів математики (на основі принципу «чорного ящика» за Р. С. Фартудіновим) 
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зокрема, у процесі навчання таких навчальних дисциплін як «Елементарна математика», «Аналітична геометрія», «Лінійна алгебра», «Математичний аналіз» тощо. Зміст зазначених навчальних курсів створює умови для встановлен-ня зв’язків між окремими темами шкільного курсу математики, тим самим забезпечуючи формуван-ня у студентів перших елементарних методичних знань та вмінь; фактичному (ІІІ – IV курси на пер-шому рівні вищої освіти та І – ІІ курси на другому рівні вищої освіти). Основою методичної підготов-ки на даному етапі є вивчення курсу «Методика навчання математики» (ІІІ – IV курси на першому рівні вищої освіти) та «Методика навчання мате-матики у профільній школі» (І – ІІ курси на друго-му рівні вищої освіти). Крім того, у процесі парале-льного навчання дисциплін «Методика навчання математики» і, наприклад, «Інноваційні технології навчання шкільного курсу математики» та «Методика навчання математики у профільній школі» і дисциплін методичного спрямування, таких, наприклад, як «Інновації в математичній освіті», «Практикум розв’язування нестандартних математичних задач», «Історія та методологія ма-тематики» здійснюється методична підготовка студентів, що забезпечує формування готовності до педагогічної діяльності, як складової методич-ної компетентності майбутнього вчителя матема-тики. Навчання на даному етапі передбачає вклю-чення студентів до квазіпрофесійної, навчально-

професійної, науково-дослідної діяльності; праксе-
ологічному (ІІІ – IV курси на першому рівні вищої освіти та І – ІІ курси на другому рівні вищої осві-ти). У процесі вивчення дисциплін методичного спрямування, проходження педагогічної практи-ки, участі студентів у роботі математичних студій для учнів та консультаційних центрів для студен-тів молодших курсів, відбувається уточнення сут-ності професійної діяльності майбутніх учителів математики, цілеспрямована підготовка до якісно-го та продуктивного виконання майбутньої діяль-ності, окреслення перспектив для професійного зростання як вчителя математики. Отже, системний підхід лежить в основі якіс-ної наскрізної методичної підготовки майбутніх учителів математики у педагогічних закладах вищої освіти, результатом якої є формування ме-тодичної компетентності студентів. На засадах системного підходу має відбуватися формування як методичних, так і ключових компетентностей майбутнього вчителя математики. З метою фор-мування у майбутніх учителів математики мето-дичної компетентності у навчанні учнів матема-тики, система методичної підготовки має реалізо-вуватися на трьох етапах навчання: пропедевтич-ному, фактичному і праксеологічному.  У подальшому передбачається на основі де-тального вивчення функціонування окремих скла-дових системи створити модель системи методич-ної підготовки майбутніх учителів математики. 

Тетяна ГОДОВАНЮК  Системний підхід як основа методичної підготовки майбутніх учителів математики 
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Татьяна Годованюк. Системный подход как основа методической подготовки будущих учи-

телей математики 
Рассмотрены особенности реализации системного подхода в методической подготовке будущих 

учителей математики. Выяснено суть системного подхода и обоснована целесообразность его приме-
нения в методической подготовке студентов. Зазначено, что ключевым понятием реализации систем-
ного подхода в методической подготовке будущих учителей математики является понятие системы. 
Выяснено влияние факторов внешней среды на внутреннее состояние системы методической подго-
товки студентов. Определены на основе системного подхода этапы реализации системы методической 
подготовки будущих учителей математики. 

Ключевые  слова :  методическая подготовка, системный подход, система, будущие учителя ма-
тематики.  

Tetiana Hodovaniuk. A systematic approach as a basis for methodological training of the future 
Mathematics teachers 

At the present stage of society development, Mathematical education is an extremely important indicator of 
the intellectual development of the young generation and its preparation for life. Accordingly, the problem of 
methodological training of the future mathematics teachers is of great urgency. In this context, there is a need to 
consider a systematic approach in the methodological preparation of students, as a basis for the achievement of 
pedagogical skills and orientation for continuous professional development throughout life. We will consider the 
systematic approach in the methodical preparation of the future Mathematics teacher as a methodological ap-
proach, in which the methodological preparation is considered as a system that is a set of interconnected struc-
tural elements, each of which has a clearly defined purpose and predictable end result, corresponding resources, 
interactive communication, connection with the environment. The concept of the system is the key notion of im-
plementing a systems approach in the methodological training of the future Mathematics teachers. In reality, any 
system cannot exist (function) in isolation from its environment. The environment always influences some factors 
of the internal state of the system. In turn, the system cannot be neutral to the external environment. The influ-
ence of environmental factors on the system is characterized by input (exogenous) quantities, and the elements of 
the system that are affected are called "inputs" of the system. From the point of view of implementing a systematic 
approach in the methodological training of the future Mathematics teachers, it is necessary to first determine, on 
the basis of pedagogical research, the parameters of the “output” (end result), namely what competences should 
be formed in students and at any stage of preparation. The next step is to determine the "input" parameter: re-
search the need for appropriate resources, the educational and organizational level of the proposed system of 
methodological training and environmental parameters is given a detailed study.  

Key  words :  methodological training, systematic approach, system, future Mathematics teachers. 
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Інтеграція в європейський освітній простір, зумовлює інтенсифікацію змін на всіх рівнях за-гальної освіти. Саме тому останніми роками від-бувається оновлення парадигми шкільної приро-дничої освіти, спрямованої на європейські освітні стандарти. Вирішальну роль у реалізації нової філософії освіти відіграє сучасний вчитель, педа-гогічна діяльність якого виступає своєрідним ка-талізатором інноваційних змін в освіті. У зв’язку з цим, сьогодні першочергового значення набула проблема якісної професійної підготовки майбут-ніх учителів біології, як одна з умов успішної по-будови Нової української школи.  В динамічному суспільстві особливого зна-чення набуває новий тип інноваційної освіти, її конкурентоздатність у європейському просторі, мобільність на ринку праці, формування компе-тентнісної особистості. Останнє зумовлює ініціа-тивно-перетворюючу діяльність особистості про-тягом життя. Тому в інформаційному суспільстві особливого значення набувають природничі нау-ки, які є підвалинами політичного, економічного й соціального розвитку держави. Біологія, як фун-даментальна технологічна основа сучасної цивілі-зації, відіграє суттєву роль у формуванні нових культурологічних принципів життя, вдало інтег-рує природознавчі та суспільні науки, виступаючи провідником гуманістичних орієнтирів. У зв'язку з цим, як соціальне замовлення, важливу роль відіграє якість підготовки випускника школи, який усвідомлює наслідки техногенної цивіліза-ції, цілісність і єдність світу, взаємозв'язок явищ і процесів, здатний жити в інформаційному просто-рі, враховуючи збільшення джерел і потоків ін-формації. З огляду на це, кардинально змінюють-

ся орієнтири і пріоритети професійної підготовки майбутніх вчителів біології, що виокремлює цю проблему не тільки в практичному, а й в теорети-чному плані. До проблеми природничо-наукової освіти сьогодні звертається багато зарубіжних і вітчиз-няних вчених (Н.Алієва, І.Бабич, Г.Білецька, О.Біляковська, А.Вербицький, Б.Гершунський, Н.Калініченко, С.Касярум, О.Левчук, Л.Моторна, Т.Нінова, В.Петрук, Л.Сакович, В.Серіков, B.Стьопін, С.Старостіна, А.Степанюк, О.Суханов, Т.Харламова, С.Цвілик, О.Ярошенко та ін.). Фундаментальні положення професійної під-готовки сучасного вчителя висвітлені в наукових працях Ю.Бабанського, В.Беха, В.Бондаря, Н.Борейко, С.Гончаренко, Є.Гришина, О.Дуба-сенюк, М.Євтуха, І.Зязюна, В.Лозової, В.Лугового, Т.Калюжної, Н.Кузьміної, В.Кузя, А.Нісімчука, А.Сбруєвої, О.Огієнко, О.Пєхоти, О.Савченко, Л.Хомич та інших. З огляду на пріоритетність про-фесійної підготовки педагогів відповідно до євро-пейських освітніх стандартів, особлива увага нау-ковців приділяється проблемі впровадження ком-петентнісного підходу до змісту сучасної освіти (В.Беспалько, О.Білик, О.Дубасенюк, Я.Кодлюк, С.Куликовський, А.Маркова, Н.Ничкало, О.Ов-чарук, М.Павлютенков, О.Пометун, Л.Хоружа, В.Хи-минець, А.Хуторський, О.Ярова, І.Ящук та інші).  Безпосередньо питання професійної та спеці-ально-методичної підготовки майбутніх учителів біології досліджували Н.Андрєєва, Л.Барна, О.Біда, Н.Баюрко, Т.Бондаренко, Т.Буяло, М.Гриньова, О.Іванців, Н.Міщук, Н.Калініченко, С.Люленко, І.Мороз, В.Оніпко, С.Рудишин, А.Степанюк, В.Танська, Л.Шаповал, В.Шулдика, О.Цуруль та 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ:  
БАЗОВІ ТЕОРІЇ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОГО ДИСКУРСУ 

Динамічний розвиток сучасного суспільства кардинально змінює орієнтири і пріоритети освіти. 
Особливо це стосується системи вищої педагогічної освіти, яка повинна своєчасно реагувати на нові 
виклики до підготовки конкурентоздатних майбутніх фахівців. 

Оновлення філософії шкільної природничої освіти, обумовлене необхідністю його кореляції з сучас-
ним рівнем наукових знань, а також з реаліями сучасного світу. У зв'язку з цим, постає проблема профе-
сійної підготовки майбутнього вчителя біології нової формації, орієнтованого на інноваційну педагогіч-
ну діяльність. Визнання сучасного вчителя, як суб’єкта інноваційних змін, визначає нові цільові установ-
ки в системі його професійної підготовки. 

Ключові  слова :  професійна підготовка, інноваційна педагогічна діяльність, Нова українська шко-
ла, вчитель нової формації, конкурентоздатний фахівець. 
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інші. Підготовка вчителя природничих наук із позиції соціально-професійно зумовлених вимог до нього, відображено в наукових розвідках О.Біляковської, А.Коломієць, Є.Костенко, Н.Лев-чук, Н.Москалюк, Л.Нікітченко, Н.Петрової, Г.Тара-сенко, О.Ярошенко та інших. Висвітленню різних аспектів професійної під-готовки майбутніх вчителів біології присвячена низка кандидатських дисертаційних досліджень щодо позакласної еколого-натуралістичної робо-ти з учнями основної школи (О.Сорочинська); під-готовки вчителя біології в умовах неперервної біологічної освіти США (Н.Щур); розвитку еколо-гічної компетентності учнів основної школи (Н.Баюрко); екологічної освіти старшокласників (В.Танська).  Фундаментальні дослідження системи мето-дичної підготовки майбутніх вчителів біології представлено у наукових працях Н.Грицай, Ю.Шапрана. Особливості підготовки майбутнього педагога природничої галузі, в умовах профіліза-ції старшої школи, було предметом вивчення В.Оніпко. Психолого-педагогічні засади станов-лення майбутніх вчителів біології розкрито в дос-лідженнях Г. Біленької, О. Богданової, Е. Флешар. Важливо наголосити на тому, що збільшення за-питу на компетентнісного випускника, зумовило необхідність розроблення концепцій професійної підготовки майбутніх вчителів біології (Н.Грицай, І.Коренева).  Аналіз наукових джерел щодо проблеми дос-лідження даного питання, дозволяє стверджува-ти, що проблема підготовки майбутніх вчителів біології на сучасному етапі набула досить широ-кого поширення. Разом з тим, багато аспектів професійної підготовки, з позиції сьогодення, досі не отримали наукового осмислення. Все ще зали-шаються нерозв’язані суперечності між соціаль-ним замовленням на професійно орієнтованого вчителя біології та недостатньою розробкою ба-зових теорій його підготовки. Отже, з огляду на вищезазначене, мета статті полягає в узагальненні підходів до професійної під-готовки майбутнього вчителя біології у світлі сучас-них природничо-наукових знань. Завданням висту-пає пошук ймовірних шляхів підвищення ефектив-ності фахової підготовки майбутніх педагогів. Природничо-наукова грамотність у ХХІ сто-літті набуває важливого значення як на націо-нальному, так і на міжнародному рівнях. Підтвер-дженням цього є посилення уваги до якості при-родничої освіти в різних країнах світу в рамках Міжнародної програми з оцінювань освітніх дося-гнень учнів (PISA (Programme for International Stu-dent Assessment) за підтримки Організації еконо-мічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). У 

2018 році Україна вперше брала участь в Програмі міжнародного дослідження якості освіти, резуль-тати якого визначали місце природничо-наукових дисциплін в Новій українській школі та їх змісту. Адже, нові орієнтири компетентнісного навчання природничих дисциплін як пріоритетні у вимірю-ваннях PISA не в повній мірі відповідають устале-ній в Україні традиції навчання освітньої галузі «Природознавство» [6].  Сучасна біологічна освіта як запорука сталого розвитку суспільства є потужним чинником фор-мування природничо-наукового світогляду осо-бистості. Нові орієнтири вивчення шкільної біо-логічної дисципліни, розставляють акценти на розвитку критичного складу розуму, що є переду-мовою формування ключових життєвих компете-нтностей. З огляду на це, біологічна освіта, нами розглядається, як спосіб оволодіння ефективни-ми засобами отримання інформації та набуття навичок щодо самоосвіти. Саме через виокрем-лення багатоаспектних і міждисциплінарних зв’язків у змісті природничої підготовки школя-рів слід розглядати проблемне коло питань, які охоплюють всі складові її життєвого досвіду [12]. Цілком поділяємо думку О.Савченко в тому, що модернізація сучасної освіти має розгортатися як цілісний, неперервний і взаємозалежний процес, рушійною силою якого є навчання впродовж жит-тя. Саме такі цільові установки висуває й програ-ма ЮНЕСКО «Освіта для всіх». Ці ідеї значущі як для модернізації шкільної природничої освіти, так і професійної підготовки майбутніх учителів біології. Вищесказане зумовлює необхідність про-фесійної підготовки майбутнього вчителя нової формації. Доказом цього можуть служити орієн-тири стратегічних документів, що визначають розвиток сучасної освіти (Закони «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту»; Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті; Концепція Нової української школи). Професійна підготовка майбутнього вчителя перш за все передбачає оволодіння загальнонау-ковими та професійними компетентностями, які забезпечують розвиток його професіоналізму. В сучасних умовах розвитку вітчизняної вищої осві-ти надзвичайно важливо зрозуміти як саме по-винна змінитися професійно-педагогічна діяль-ність, оскільки вчитель в умовах Нової українсь-кої школи є основним «агентом» змін. Тому, ціл-ком очевидно, що в даному контексті необхідни-ми є докорінний перегляд, практичне вдоскона-лення та розширення змісту професійної підгото-вки майбутнього вчителя біології, здатного забез-печувати якісну природничо-наукову освіту. Цілком влучною є думка В.Кременя про те, що сучасний вчитель, перш за все, має бути особисті-
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стю. Тому, такі традиційні підходи до навчання біології як «озброїти знаннями», «викладання предмету», «передача знань» мають бути змінені якісно новим освітнім простором активного за-своєння інформації та її практичного застосуван-ня. З цього приводу, О.Савченко зауважує, що якіс-на підготовка вчителя вимагає тривалих і систем-них змін, передусім у змісті й методиках психоло-го-педагогічної складової, які відіграють системо-утворюючу роль в особистісній і професійній під-готовці майбутнього вчителя [13]. Сучасна наукова компаративістика поняття «професійна підготовка» майбутніх учителів най-частіше пов’язує з своєрідним процесом оволодін-ня знань, умінь і навичок, необхідних для самос-тійної професійної діяльності. Однак, з огляду на європейські освітні стандарти природничо-наукової грамотності, в даному визначенні не ак-центується увага на підвищенні освітнього рівня учнів. Зауважимо, що підготовка майбутнього педагога до професійної діяльності не може обме-жуватися лише процесуальною стороною фахової освіти. Необхідна також цілеспрямована діяль-ність щодо формування і розвитку особистісних і професійно орієнтованих якостей майбутнього фахівця, які забезпечують ефективність педагогі-чної діяльності. Тому, педагогічно виваженим і теоретично обґрунтованим є розуміння професій-ної підготовки майбутніх учителів біології систе-ми організаційно-педагогічних заходів формуван-ня загальних і спеціальних професійно орієнтова-них компетентностей, які забезпечують професій-ну готовність особистості, як її суб’єктивний стан, до виконання педагогічної діяльності.  Професійну підготовку сучасного вчителя біології необхідно розглядати у площині набуття загальних і предметних знань, які становлять тео-ретичну основу майбутньої професійної діяльнос-ті та реалізації студентоцентрованих заходів, спрямованих на саморозвиток особистості, що дозволяє в гармонійному поєднанні вдосконали-ти підготовку вчителя в контексті інновацій шкільної освіти. Для педагогічної діяльності проблема професійної самосвідомості набуває особливої актуальності, оскільки дієвість педаго-гічної практики виявляється, перш за все показ-никами якості знань учнів, а також вміння педаго-га до саморефлексії отриманих результатів, його здатності до аналізу професійно значущих якос-тей, з якими безпосередньо пов'язана ефектив-ність педагогічного впливу. Від того, як студенти сприймають майбутню професійну діяльність, залежить самовизначення педагога та ефектив-ність його діяльності. Тому, професійна самосві-домість майбутнього педагога є основним джере-лом і механізмом його саморозвитку і вдоскона-

лення. У звязку з цим, посилюється значення за-провадження концепту професійної «Я-концепції» у процес підготовки майбутнього вчителя біології.  Вітчизняні науковці у своїх визначеннях «Я-концепції» переважно базуються на результатах дослідження Р.Бернса, і в цілому розуміють під цим явищем сукупність усіх уявлень індивіда про себе, пов’язаних з їхньою оцінкою. Згідно погля-дів Р.Бернса, є висока кореляція між позитивною «Я-концепції» вчителя і успішністю, поведінкою, ставленням учнів до власних навчальних досяг-нень [2]. Принагідно зауважимо, що самооцінка професійних здібностей, знань і досягнень – це найважливіший елемент в структурі професійної «Я-концепції» особистості. У процесі професійно-го становлення особисті, «Я-концепція» транс-формується під впливом провідного типу життє-діяльності. Тому, професійна Я-концепція майбут-нього вчителя біології є особистісним феноменом, що виникає внаслідок взаємодії суб’єктивних компонентів особистості та об’єктивних умов професійної діяльності.  Тільки зріла, позитивна професійна «Я-концепція» фахівця, як свідчить більшість сучас-них дослідників чинників професійної майстерно-сті, є однією з основних особистісно-психо-логічних передумов його професійної компетент-ності (Р. Бернс, О.Є. Гуменюк, А.В. Фурман, В.Я. Юр-ченко).  Так, О.Гура вважає, що професійна «Я-Концепція» має бути зрілою, позитивною та про-дуктивною. Базовими її характеристиками, на дум-ку вченої, виступають: соціальна зрілість, профе-сійна ідейність, гуманізм, гнучкість мислення і відкритість до пізнання, ініціативність, самокри-тичність, емоційна сприйнятливість і чуйність, толерантність. Крім того, науковець визначає осо-бистісну Я-концепцію майбутнього фахівця як по-тенційний захисний механізм від «професійного вигорання» [4]. На підставі вищезазначеного, мож-на зробити висновок, що професійна самооцінка майбутнього вчителя біології виступає важливим елементом в процесі його підготовки. Проведений аналіз наукових джерел (О.Дубасенюк, Н.Кічук, С.Сисоєва) засвідчив, що професійно-педагогічна підготовка майбутнього педагога має свої особливості і передбачає розви-ток творчих здібностей студентів і стимулювання їх до вияву педагогічної творчості. Як зауважує Н.Кічук; «лише творча особистість вчителя здатна до оновлення сучасної школи» [7, 3].  Перебудова вищої і середньої школи, зумов-лює ініціативно-перетворюючу діяльність педаго-га. Особливо це стосується майбутнього вчителя біології, діяльність якого спрямована на залучен-ня учнів до пошуково-дослідницької діяльності, 
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стимулювання креативного мислення, здійснення функцій організатора і фасилітатора освітнього процесу. Так, М.Крива пропонує підготовку вчителя біології до роботи з обдарованими учнями розг-лядати як складову його загальнопедагогічної підготовки, високий рівень якої сприяє ефектив-ній роботі з обдарованими дітьми, що потребує від учителя значного рівня педагогічної майстер-ності [9].  Специфіка педагогічної діяльності в сучасно-му освітньому процесі зумовлює потребу саме на співтворчості, що вимагає відмови від авторитар-ності. Цілком погоджуємося з думкою Н.Кічук, що вчитель, який творчо працює, спроможний пов-ною мірою виявити і розвинути здібності й задат-ки учнів, побачити в їх поведінці неординарність своїх дій. Отже, вироблення стратегії формування творчої особистості вчителя, зокрема біології, на нашу думку, сприятиме розв’язанню різноаспект-них проблем професійної підготовки майбутнього фахівця.  На нашу думку, однією з умов, що сприяє фор-муванню в майбутніх учителів біології педагогіч-ної творчості є контекстна проекція змісту підго-товки до реальної моделі практичної діяльності. При цьому, необхідно приділяти особливе значен-ня вивченню концепцій навчання, спрямованих на розвиток творчої особистості школяра (Г.Альштуллер, І.Верткін В.Давидов, Л.Занков, Д.Ельконін, О.Матюшкін, М.Махмутов та ін.).  Активізація педагогічної творчості, як важли-ва вимога до професійної діяльності сучасного педагога, вимагає пошук таких форм і способів підвищення фахової майстерності майбутніх учи-телів біології, які б забезпечували вплив всіх ком-понентів вищої освіти на формування, як предме-тної компетентності вчителя, так і підвищення базового рівня його професійної підготовки.   Перехід до нових стандартів компетентнісно орієнтованої освіти, зумовлює реалізацію іннова-ційних підходів до професійної підготовки майбу-тнього вчителя біології. Саме компетентнісний зміст підготовки майбутнього вчителя біології виступає основою його професійного розвитку. За таких умов, освітній процес набуває професійного спрямування на формування готовності до ефек-тивної педагогічної діяльності. Цінністю такої професійно-педагогічної підготовки є те, що май-бутній вчитель може оцінити переваги та недолі-ки такого навчання на власному досвіді. Крім то-го, компетентність фахівця виступає важливим показником його професіоналізму. Так, С.Люленко компетентність майбутнього вчителя біології пропонує розглядати як сукуп-ність різнобічних знань про природу, будову та 

життедіяльність живих організмів, практичних навичок з охорони природи, вмінь здійснювати природоохоронну роботу. На думку дослідника, компетентний вчитель природничої галузі здійс-нює педагогічну діяльність з урахуванням найно-віших досягнень сучасної науки, стимулює учнів до вияву логічного та творчого мислення, активі-зує пізнавальні потреби шляхом залучення до здійснення пошуково-дослідницької діяльності [10]. Отже, фахово-компетентнісна підготовка майбутніх учителів біології спрямована, перш за все, на творче засвоєння загальнокультурних і фахових компетентностей, необхідних для профе-сійного становлення як педагога, практичного вдосконалення набутого досвіду в науково-дослідній діяльності, а також оволодіння способа-ми педагогічного супроводу освітнього процесу. Очевидним є те, що нові цільові установки компе-тентнісної підготовки майбутнього педагога, пот-ребують якісно нового рівня викладання як базо-вих, так і фахових дисциплін. З огляду на компетентнісну парадигму вищої педагогічної освіти, А.Чалданбаєва виокремлює три рівні професійної підготовки майбутніх учи-телів біології, а саме: обов'язковий рівень, який забезпечує формування усіх базових компетент-ностей; психолого-педагогічний, який передбачає підготовку до вирішення практико орієнтованих задач в межах своєї професії та профільний рі-вень, який спрямований на змістовно-технологічну підготовку, шляхом поглиблення та практичного вдосконалення сформованих загаль-нонаукових і спеціальних компетентностей, що вцілому забезпечують успішність вирішення про-фесійних завдань в процесі педагогічної діяльнос-ті [15]. З огляду на це, цілком очевидно, що спря-мування професійної підготовки майбутніх учите-лів біології на оволодіння лише предметними компетентностями, не сприяє особистісному ста-новленню майбутнього педагога, формуванню його професійної культури. Крім того, необхідно констатувати, що існуюча система професійної підготовки майбутніх учителів не завжди відпові-дає сучасним вимогам, оскільки перевага надаєть-ся предметно-методичній складовій навчання студентів, а особистісно-професійний аспект роз-витку майбутнього фахівця залишається поза ува-гою.  Загальні процеси реформування освіти в України, зумовили зміщення акцентів у професій-ній підготовці майбутніх учителів, у розумінні не отримання готового знання, а створення умов для формування компетентностей та самовдоскона-лення. Тому, сучасний освітній простір вищого закладу освіти все частіше співвідносять з розви-тком особистісних якостей майбутнього фахівця.  
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У зв'язку із вищезазначеним, цілком поділяє-мо думку вчених (В.Андрущенко, В.Мадзигона, В.Огнев’юк, І.Табачек) в тому, що важливу роль у професійній підготовці сучасного педагога відіг-рає морально-психологічна складова його підго-товки, яка передбачає формування професійно-педагогічної спрямованості особистості майбут-нього вчителя. Окреслений компонент вищої пе-дагогічної освіти пов'язаний з розвитком цінніс-них орієнтацій майбутніх учителів, інтересу до педагогічної діяльності, а також професійних і особистісних якостей.  Обов’язковим компонентом професійної під-готовки майбутнього вчителя біології є ґрунтов-не вивчення педагогічної теорії щодо закономір-ностей розвитку, навчання і виховання школярів, а також принципів побудови цілісного навчально-го процесу. Так, О.Абдулліна відзначає, що теоре-тична підготовка майбутніх учителів має ряд не-доліків, зокрема: розрізненість окремих відомос-тей, описовий підхід до засвоєння педагогічних понять, відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків між педагогічними явищами, нездатність обґрунтування теоретичних поло-жень, їх застосування для аналізу контекстних завдань [1, 114]. Отже, для подолання цих недолі-ків, педагогічну теорію, як першооснову професій-ної підготовки майбутнього вчителя, необхідно спрямувати на підвищення ступеня її залучення в практичній діяльності. Сучасна система педагогічних знань профе-сійної підготовки вчителя біології включає прові-дні ідеї, поняття, закони, факти, які відображають різні аспекти людської особистості, ефективність засвоєння яких, залежить від пізнавальної та практико-орієнтованої діяльності студентів. Крім того, розуміння педагогічних теорій є органічною складовою педагогічного мислення майбутнього педагога. Таким чином, теоретичні знання про цілі і завдання цілісного педагогічного процесу, його сутність, зміст, принципи, форми і методи навчання, інтегровані в практику педагогічної освіти, складають основу професійної діяльності вчителя. Це обумовлює важливість теоретичної підготовки студентів в системі педагогічної підго-товки майбутнього вчителя біології. Професійна підготовка студентів педвузу пе-редбачає озброєння майбутніх вчителів не тільки теорією, а й методикою здійснення навчально-

виховного процесу. Системоутворюючим компо-нентом професійної підготовки майбутнього вчи-теля біології є його професійно-методична підго-товка. В її структурі виділяються цілі, принципи, методи, засоби та форми організації навчальної діяльності студентів, а також моніторинг якості їх підготовки. Так, методичну підготовку майбутніх учите-лів біології Н.Грицай визначає, як цілеспрямоване формування в студентів методичних компетент-ностей у контексті розв’язання методичних задач зі шкільного курсу біології [3]. На думку вченої, у системі професійної підготовки вчителя біології, методична складова представлена взаємопов’яза-ними теоретичними та практичними компонен-тами, спрямованими на формування підготовле-ності вчителя-предметника. Необхідно наголоси-ти, що особливість методичної підготовки майбу-тнього вчителя біології полягає в інтеграції на-скрізних ліній протягом усього періоду навчання. Так, теоретична складова професійно-методичної підготовки майбутнього вчителя біо-логії виявляється в розумінні ключових положень навчального предмета, умінні дати характеристику поняттям і способам педагогічних дій, здійснити аналіз змісту дидактичних матеріалів. Практична підготовка забезпечує оволодіння компонентами педагогічної діяльності в реальних умовах навча-льно-виховного процесу відповідного до профілю професійної освіти. Зазначимо, що ефективність практичного компоненту професійної підготовки залежить від ступеня включення методичних дис-циплін у її змістове наповнення. Таким чином, про-фесійна підготовка майбутніх учителів біології включає в себе поєднання фундаментальної освіти та глибокого засвоєння наукових основ практико орієнтованої діяльності з формуванням спеціаль-них навичок і вмінь. Всебічний розвиток особистос-ті сучасного вчителя є визначальною умовою ефек-тивності його професійної підготовки.  Отож, варто до вищезазначеного відмітити, що проблема професійної підготовки майбутніх вчителів біології у період їх навчання в педагогіч-ному вузі не втрачає своєї актуальності та в умо-вах Нової української школи набуває нового зна-чення. У звязку з цим, перспективи подальших наукових розвідок пов’язуємо з дослідженням структурних компонентів методичної підготовки майбутніх учителів біології.  
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Надежда Граматик. Профессиональная подготовка будущего учителя биологии: базовые 
теории естественнонаучного дискурса 

Динамичное развитие современного общества кардинально меняет ориентиры и приоритеты оте-
чесвенного образования. Особенно это касается профессионально-педагогического образования, кото-
рое должно своевременно своевременно реагировать на новые вызовы к подготовке конкурентоспособ-
ных будущих специалистов. 

Новая философия школьного естественнонаучного образования, актуализирует необходимость его 
корреляции в соответствии с современными научными знаниями, а также с реалиями техногенного 
мира. В связи с этим, возникает проблема профессиональной подготовки будущего учителя биологии 
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новой формации, ориентированного на инновационный стиль педагогической деятельности. Признание 
современного учителя как субъекта инновационных изменений, определяет новые целевые установки в 
системе его профессиональной подготовки. 

Ключевые  слова :  профессиональная подготовка, инновационная педагогическая деятельность, 
Новая украинская школа, учитель новой формации, конкурентоспособный специалист. 

 
Nadezhda Gramatik. The professional training of a future biology teacher: basic theories of natural 

scientific discourse 
The dynamic development of modern society dramatically changes the educational orientations and priori-

ties. This is especially true of the higher education system, which must respond in a timely manner to the new 
challenges for the preparation of competitive future professionals. 

The renewal of the philosophy of school natural education, due to the need for its correlation with the current 
level of scientific knowledge, as well as with the realities of the modern world. In this connection, there is a prob-
lem of professional training of the future biology teacher of the new formation, oriented on innovative pedagogi-
cal activity. The recognition of the modern teacher as the subject of innovative changes defines new targets in his 
vocational training system. 

The problem of professional training of the future biology teacher does not lose its relevance. The new para-
digm of science education necessitates constructive changes in the professional training of the future teacher-
subjectist. First of all, the process of becoming a future teacher should be professionally and pedagogically ori-
ented. 

An important component of the professional development of a modern biology teacher is his personal quali-
ties formed in the process of pedagogical training that determine the professional orientation of the future spe-
cialist. In this regard, the professional training of the future teacher of the natural sector should integrate in the 
content of higher education the idea of developing the creative potential of the student's personality, the recogni-
tion of students as subjects of the educational process. And the process itself, the formation of the professional 
competence of the future teacher, should be guided by modern natural science knowledge. 

The peculiarity of teaching biology in high and high school requires the modern teacher to have specific 
qualities, which in the conditions of the New Ukrainian School are of particular relevance. Among the most signifi-
cant are the responsibility of the teacher for the results of his teaching activities. At present, the modern school is 
waiting for a teacher of a new formation, which is characterized by creative thinking, innovative pedagogical 
activity, the ability to self-reflection, which significantly expands its role functions. 

The development of new directions in the training of biology teachers objectively requires a rethinking of the 
content, forms and methods of pedagogical education, development of new approaches to teaching. In addition, 
the focus on European educational standards, necessitates the study of foreign teacher training experience in the 
context of innovation. 

Thus, the European vectors for the development of higher education in Ukraine necessitate changes in the 
methodological and psychological-pedagogical foundations of modern higher education of future biology teach-
ers. It is the practice-oriented character of the pedagogical training of the future teacher that will provide the 
updating of the content of the system of vocational training of future teachers, which will significantly increase its 
competitiveness. 

Key  words :  vocational training, innovative pedagogical activity, New Ukrainian school, teacher of a new 
formation, competitive specialist. 
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КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

В статті розглядається важливість методологічного підходу до формування конфліктологічної 
культури. Відзначає, що методологічною основою в розвитку гармонійно розвиненої особистості в тех-
нічному закладі вищої освіти є формування конфліктологічної культури майбутніх інженерів, яка є 
складовою професійною компетентності та базується на гуманітарній основі навчального закладу. 
Процес формування конфліктологічної культури у майбутніх фахівців технічних спеціальностей, в умо-
вах професійної підготовки, з методологічної точки зору розглядається з позиції системного, діяльніс-
ного культурологічний та компетентістного підходів, які представленні в ієрархічній послідовності. 

Ключові  слова :  педагогічний підхід, компетентісний підхід, системний підхід, діяльнісний підхід, 
культурологічний підхід, ієрархія.  

Олена ГРЕЧАНОВСЬКА Методологічні засади формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей 

Постановка проблеми. Інтеграційні процеси вищої освіти, впровадження інновацій у викла-дання дисциплін вимагають гуманізаційних засад у педагогічно-методологічних підходах в освітній процес технічних ЗВО. В Законі України «Про ви-щу освіту» (редакція від 25.07.2018, підстава  2443-VІІІ) зазначено, що «освітній процес – це ін-телектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться у закладі вищої освіти (науковій установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і викорис-тання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гар-монійно розвиненої особистості» [1]. Маємо за-уважити, що методологічною основою в розвитку гармонійно розвиненої особистості в технічному закладі вищої освіти є формування конфліктоло-гічної культури майбутніх інженерів, яка є скла-довою професійною компетентності та базується на гуманітарній основі навчального закладу. Важливість методологічного підходу до фор-мування конфліктологічної культури в майбутніх інженерів ми вбачаємо в сутності трактування вітчизняної освіти в Законі України «Про осві-ту» (2017), де зазначено, що освіта є основою інте-лектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, еко-номічного добробуту, запорукою розвитку сус-пільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цін-ності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цін-

ностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних гро-мадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь ін-шим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, куль-турного потенціалу українського народу, підви-щення освітнього рівня громадян задля забезпе-чення сталого розвитку України та її європейсь-кого вибору [2]. Новітні тенденції та реформації у вищій шко-лі показали, що традиційна система навчання стає неефективною та недосконалою для формування фахівця інженерної сфери через: недостатність спілкування та взаємодії між студентом та викла-дачем; однотипність проведення занять; недо-статній рівень самостійної підготовки студентів; застарілий підхід викладачів до викладання дис-циплін; профанація вищої освіти на рівні держави та знецінення інженерної професії, що призво-дить до відсутності мотивації у студентів. Тому актуальною є проблема впровадження нових під-ходів до підготовки майбутніх інженерів, яка по-винна включати в себе спеціальні, гуманітарні та фундаментальні дисципліни. Тенденції до змен-шення годин, особливо гуманітарного напряму у технічних ЗВО, призведе до дисбалансу у профе-сійному становленні інженера як фахівця та осо-бистості в цілому.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес формування конфліктологічної культури у майбутніх інженерів в умовах професійної підго-товки з методологічної точки зору ми вважаємо за необхідне розглядати з позиції системного, 
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діяльнісного культурологічного та компетентіст-ного підходів.  Розкриття питань системного підходу в педа-гогіці розглядалися і розглядаються багатьма вченими як на теренах вітчизняної науки, так і за кордоном M. Neil, І. Білецький, О. Власенко, С. Гончаренко, Н. Дюшеєва, Т. Ільїна, А. Новиков, О. Отич, Ю. Шабанова, Г. Рогалева, В. Садовський, А. Чумаков та інші). Сутність діяльнісного підходу розкривали у своїх дослідженнях Г. Атанов, В. Беликов, А. Брушлинский, В. Краєвський, І. Лернер, А. Хуторський, С. Рубінштейн, Ю. Татур, Ю. Фокін, А. Вербицький, І. Зимня та інші. Питаннями культурологічного підходу в освіті в різних її аспектах займалися ряд дослідників Г. Балл, І. Балхарова, В. Воропаєва, В. Гура, І. Колмогорова, Л. Кормич, В. Багацький, М. Крилова, В. Мєдінцев, А. Погодина, В. Розин, Е. Фортунатова, І. Шапошникова, М. Роганова, І. Ісаєв, О. Бєляєв, Ю. Бойчук, В. Жабаков, І. Лисакова, Л. Сундеева та інші. Компетентністний підхід у вищій школі на сьогоднішній день є популярним. Формування компетентностей та компетенцій є основою ново-го змісту освіти, що буде як результат досягнення професіоналізму і ця проблема розкрита в робо-тах таких науковців як А. Андрєєв, В. Байденко, В. Безрукова, В. Болгаріна, Ю. Варданян, В. Дьомін, О. Жукова, О. Запєваліна, І. Зімняя, В. Калінін, В. Краєвський, О. Овчарук, А. Маркова, О. Пометун, Дж. Равен, Л. Степашкіна, М. Чошанов, В. Шадріков, Ю. Фролов, А. Хуторський, С. Шишов та багато інших.  Під час формування компетентностей і ком-петенцій охоплюється багато інших педагогічних підходів, але ми акцентуємо увагу на ті, які вва-жаємо необхідними у формуванні конфліктоло-гічної культури і розглядаємо їх у відповідній іє-рархії. Також вважаємо, що їх застосування посту-пово має доповнювати одне одного, що дасть до позитивний результат.  
Постановка завдання. Мета статті полягає у висвітленні ієрархії педагогічних підходів та їх функціонування в процесі формування конфлік-тологічної культури в майбутніх фахівців техніч-них спеціальностей в процесі вивчення гуманітар-них дисциплін. 
Виклад основного матеріалу. В освіті, як і в іншій сфері життєдіяльності людини, все склада-ється з відповідних систем (навіть коли існує вра-ження безсистемності), тому ми розглядаємо сис-темний підхід як необхідний у формуванні конф-ліктологічної культури.  
Системний підхід у педагогіці спрямований на розкриття цілісності педагогічних об´єктів, виявлення у них різноманітних типів зв´язків та 

зведення їх в єдину теоретичну картину. Як систе-му можна розглядати будь-яку пізнавальну діяль-ність, а її складовими є сам суб´єкт пізнання (особистість), процес пізнання, продукт пізнання, мета пізнання, умови, в яких вона перебуває тощо [3, 8]. В українській науковій літературі системний підхід трактується як напрям у спеціальній мето-дології науки, завданням якого є розробка мето-дів дослідження й конструювання складних за організацієюоб'єктів як систем. Системний підхід у педагогіціспрямований на розкриття цілісності педагогічнихоб'єктів, виявлення в них різнома-нітних типів зв'язку тазведення їх у єдину теоре-тичну картину. Наприклад, яксистему можна роз-глядати будь-яку пізнавальнудіяльність, а її скла-довими виступатимуть сам суб'єктпізнання (особистість), процес пізнання, продуктпізнання, мета, умови, в яких перебуває система. У своючер-гу, складові системи – підсистеми – можна розгля-датияк самостійні системи [4]. До основних принципів системного підходу відносять: цілісність (дає змогу розглядати одно-часно систему як єдине ціле і водночас як підсис-тему для вищих рівнів); ієрархічність будови (наявність безлічі елементів, розташованих на основі підпорядкування елементів нижчого рівня елементам вищого рівня); структуризація (дає можливість аналізувати елементи системи і їхній взаємозв’язок у межах конкретної організаційної структури); множинність (використання кіберне-тичних, економічних та математичних моделей для опису окремих елементів і системи загалом); 
системність (властивість об’єкта володіти всіма ознаками системи) [5, 160]. Ми розглядаємо системний підхід у методо-логії формування конфліктологічної культури як систематизацію знань культурологічної та конф-ліктологічної спрямованості в ієрархії спеціалізо-ваних знань та їх використання під час навчально-виховного процесу, як здобуття подальшого дос-віду їх застосування в професійній діяльності. Та-ка системність необхідна, оскілки їх несистемати-зоване подання призведе до нерозуміння важли-вості цих знань у структурі професійної підготов-ки, але теоретичні знання повинні бути підкріп-лені діями, тому в освітніх підходах у формуванні конфліктологічної культури ми виділяємо також діяльнісний підхід. Діяльнісний підхід у навчанні передбачає від-бір змісту навчальних предметів з опорою на вра-хування специфіки майбутньої професійної (виробничої) діяльності. Підхід характеризується виявленням особливостей процесів надбання сту-дентами культурно-історичного досвіду, накопи-ченого людством, і його передачі, виробленими 
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соціальною практикою, тобто засвоєння знань, умінь, навичок, видів та способів діяльності. Від-бір освітнього матеріалу має відповідати крите-рію повноти і системності видів діяльності, необ-хідних для кваліфікаційної компетентності [6].  
Діяльнісний підхід є загальноприйнятим у пе-дагогіці та психології. Сутність діяльнісного підхо-ду до навчання розглядає І. Зимня, яка вважає, що засвоєння знань відбувається одночасно з засво-єнням способу дій. Відповідно «знати» – означає здійснювати певну діяльність, пов’язану з цими знаннями. Таким чином, знання стають не метою навчання, а його засобом [7]. Ми бачимо, що в цьо-му визначенні прослідковується тісний зв'язок навчання та дій, тобто в нашому дослідженні це зв'язок системного та діяльнісного підходів. В особистісно-зорієнтованій педагогіці діяль-нісний підхід може застосовуватись у сенсі особи-стісної адаптації теоретичних знань і вироблення на основі цього індивідуального стилю професій-ної творчої поведінки. Особистісно діяльнісна па-радигма розвитку професійної освіти передбачає інтеграцію особистісних показників і професійної готовності у процесі навчання майбутніх педаго-гів. У діяльнісному підході фахівцю доводиться виконувати різні за складністю і структурою про-фесійні функції [8]. У формуванні конфліктологічної культури 

діяльнісний підхід є професійно-творчим спряму-ванням, за допомогою якого формуються навички та вміння складових конфліктологічної культури на базі здобутих знань. Основною метою підходу є проектування та організація навчально-виховного процесу таким чином, щоб провідним значенням була дія та формування способу дій, які відображають або імітують професійні ситуа-ції, тобто вміння за допомогою культурологічних знань здійснювати позаконфліктні дії. Діяльніс-ний підхід у методології конфліктологічної куль-тури дасть змогу мотивувати знання, пов’язані з гуманітарно-культурологічним напрямком, на-вчати студентів самостійно приймати рішення та оцінювати ситуацію, формувати в собі здатність самоконтролю у будь-якій ситуації, сприяти уста-новці на творчість. Діяльнісний підхід є важливим також тому, що практичного застосування знан-ням з гуманітарних дисциплін студенти техніч-них ЗВО не розуміють, адже одні знання не є само-достатніми. Тому цей процес відбувається за до-помогою інтерактивних технологій, які мають в основі діяльнісний підхід.  Проблема з якою стикається сьогодні вища технічна освіта можна назвати культурною кри-зою. Людину можна вважати тоді повноцінною особистістю, коли вона розвивається як особис-тість завдяки входженню в культуру як індивід. 

Культурологічний підхід ми вважаємо як та-ким, що є не лише основою методології у форму-ванні конфліктологічної культури, а його впрова-дження повинно яскраво прослідковуватися впродовж усього періоду перебування молодої людини у вищому закладі освіти, тому викладач повинен працювати не лише над питанням подан-ня знань, а й для створення культурного середо-вища, в якому відбувається процес навчання. Гу-манізація технічної освіти лежить в основі куль-турологічного підходу. Проблеми гуманізації тех-нічної освіти, які висвітлюються все частіше у дослідженнях професійної сфери, в основному, зводяться до збільшення годин гуманітарних дис-циплін, що швидше призводить до гуманітариза-ції навчання, а не до гуманізації та культурологіч-ного розвитку студентів.  Розглядати культуру як систему моделей пропонують дослідники Г. Балл та В. Мєдінцев, розрізняючи при цьому моделі ідеальні, матері-альні та матеріалізовані, первинні та вторинні. Причому особа у цій системі може виступати як матеріальна модель, первинна або вторинна, за-лежно від того, у співвідношенні з якою моделлю вона розглядається [9]. На нашу думку,цей підхід є доцільним у розгляді особистості студента тех-нічного ЗВО.  Освічена людина – це не тільки фахівець і не тільки особистість, як відзначає в своїх дослі-дження В. Розін, а саме людина культурна і підго-товлена до життя, до змін способу життя, до зміни своїх уявлень, світогляду, світовідчуття. Автор також зауважує, що освічена людина є культур-ною в тому сенсі, що приймає та розуміє інші культури і цінності не тільки з позиції власно не-залежності, а й чужої [10, 46]. Ми погоджуємося з автором в тому, що інкультурація студентів до своєї та інших культур – є одним із важливих за-вдань культурологічного підходу в сучасному освітньому просторі. Сутність культурологічного підходу у своїх дослідженнях розкриває Ю. Бойчук, який вбачає вивчення світу людини в контексті її культурного існування, в аспекті того, чим світ є для людини, яким сенсом він для неї наповнений. Це вивчення культурного наповнення реальності, наявних культурних програм. Культурологічний підхід зумовлений об’єктивним зв’язком людини з куль-турою як системою цінностей [11]. Культурологічний підхід як конкретно-нау-кова методологія пізнання і перетворення педаго-гічної реальності має три взаємопов’язані аспекти дії, які презентує І. Ісаєва: – аксіологічний аспект культурологічного підходу обумовлений тим, що кожному виду людської діяльності як цілеспрямо-ваній, мотивованій, культурно організованій,  
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властиві свої підстави, оцінки, критерії (цілі, нор-ми, стандарт тощо) та способи оцінювання; – тех-нологічний аспект культурологічного підходу пов’язаний із розумінням культури як специфіч-ного способу людської діяльності; – особово-творчий аспект культурологічного підходу обумо-влений об’єктивним зв’язком індивіда і культури. Індивід є носієм культури, тож у зв’язку з цим в руслі особово-творчого аспекту культурологічно-го підходу освоєння культури слід розуміти як проблему зміни самої людини, її становлення як творчої особистості [12]. Нам імпонує такий під-хід науковця, адже він чітко розкриває аспекти, які необхідні при впровадженні культурологічно-го підходу під час формування конфліктологічної кульутри. У впровадженні культурологічного підходу під час формування конфліктологічної культури значну увагу приділяємо спрямуванню молоді до розуміння національних традицій та культури, що не ставляться в противагу іншим культурам, а несуть культурний розвиток та вміння його пра-вильного застосування в професійний сфері; здат-ність особистості до культурного саморозвитку та культурної реалізації; творчий розвиток майбут-нього інженера, який базується на культурно-технічних надбаннях суспільства; доступність та культурологічна спрямованість гуманітарних знань, відповідність їх фаховій спрямованості; вдосконалення педагогічних методологій для пе-ретворення професійних знань студентів у профе-сійно-культурологічні та надати навички їх реалі-зації на практиці. Цей підхід є базовим і, на нашу думку, на основі цього підходу будується методо-логія формування конфліктологічної культури. Методологія формування конфліктологічної культури не може бути повною без застосування 
компетентністного підходу. Зв'язок діяльнісного та компетентістного підходів прослідковується у працях І. Беха, який вказує на те, що лише педаго-гіка розвитку, що базується на особистісно орієн-тованому і діяльнісному підходах здатна забезпе-чити формування компетентності вищого рівня. Автор також доводить, що це положення сформо-вано на основі узгодження ідей діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів з цілями і за-вданнями компетентністного підходу на засадах логічної доповнюваності. Діяльнісний підхід впритул наближається до ідеї компетентністного підходу у межах тих компетентностей, які забез-печуються навчальними знаннями теоретичного рівня, коли те чи інше знання утримує внутрішні відношення, зв’язки, закономірності, властиві певному об’єкту чи явищу [13, 5]. І. Бех порівнює діяльнісний та компетентістний підхід, де визна-чає, що суттєва відмінність цих підходів містить-

сяв рівні кінцевої мети, та вважає, якщо метою діяльнісного підходу є перетворення того, хто навчається, у суб’єкта навчання, то компетентніс-тний підхід повинен забезпечити несуперечливу трансформацію суб’єкта учіння у суб’єкта розви-неної суспільної практики, точніше, у суб’єкта практичної діяльності як цілеспрямованого пере-творення дійсності. Також науковець зазначає, що якщо за діяльнісного підходу фрагменти практи-ки слугували засобом формування знань і переко-нань, то за компетентністного підходу навчальні надбання стають засобом досягнення цілі форму-вання людини досвідченої [13, 7]. У тлумаченні компетентністного підходу, за-пропонованого Г. Селевко, також виявляється практична орієнтованість. Він дає визначення компетентністного підходу через образ випускни-ка, що володіє компетенціями, які, в свою чергу, означають те, що він може робити, яким способом діяльності оволодів, до чого готовий [14], що дає нам підтвердження зв’язку педагогічних підходів. Компетентістний підхід є доволі розповсю-дженим у навчально-виховному процесі вищої освіти і питання цієї тематики висвітлено в робо-тах багатьох науковців у різних сферах життєді-яльності. Чітко прослідковується, на нашу думку, осно-ва конфліктологічної культури в обгрунтуванні актуальності компетентністного підходу російсь-кими вченими В. Болотовим, В. Сєріковим, які за-значають, що компетентністний підхід висуває на перше місце не інформованість учня, а вміння ви-
рішувати проблеми, котрі виникають у таких си-туаціях: 1) у пізнанні і поясненні явищ дійсності; 2) при освоєнні сучасної техніки і технології; 3) у взаємостосунках і взаєминах людей, у етич-них нормах, при оцінюванні власних вчинків; 4) у практичному житті при виконанні соціальних ролей громадянина, члена сім’ї, покупця, клієнта, глядача, городянина, виборця; 5) у правових нор-мах і адміністративних структурах, у споживчих і естетичних оцінках; 6) у виборі професії і оцінці готовності до навчання у професійному навчаль-ному закладі, коли необхідно орієнтуватися на ринку праці; 7) при необхідності вирішувати влас-ні проблеми життєвого самовизначення, вибору стилю і способу життя, способів вирішення конф-ліктів [15]. Вирішення перерахованих ученими ситуації ми розглядаємо лише за умови форму-вання конфліктологічної культури.  Підтвердження необхідності формування конфліктологічної культури та важливість компе-тентністного підходу ми бачимо у підходах О. Субетто, який вважає, що у своїх цільових уста-новках компетентністний підхід не може мотиву-ватися принципом ринкового фундаменталізму і 
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базуватися на інтересах глобалізації ринку освіти і праці, оскільки ця тенденція з позиції онтології людства призводить до «відриву» від ціннісних засад рідної культури, формує «неокочівників» і фактично прискорює процес відчуження людини від природи, її подальше просування до екологіч-ної загибелі. Онтологія компетентнісного підходу в ХХІ ст. є «людинорозмірна», ноосферна онтоло-гія, у якій людина здобуває «розмірність» ноо-сферної (космопланетарної) людини, здатної ви-конати Місію Відповідальності за все Живе на Зе-млі, за управління соціоприродною (соціобіо-сферною) еволюцією. Автор також розглядає до-датковість компетентністного до культуроцент-ричного, знаннєвоцентричного, системодіяльніс-ного підходів, причому науковець вважає всео-сяжним саме культуроцентричний підхід [6, 23]. Ми погоджуємося з думкою автора, де він, аргуме-нтуючи свою точку зору, зазначає обмеженість компетентністного підходу, який не може відо-бразити багатство внутрішнього світу людини, не охоплює собою формування культури особистості як якісної цілісності. Тому його застосування мо-же дати ефект лише на базі ноосферного і культу-роцентричного підходів до змісту освіти. У методології формування конфліктологічної культури ми розглядаємо компетентністний під-хід як базову вершину до професійного станов-лення майбутнього інженера, що дасть змогу ефе-ктивної взаємодії між викладачем та студентом у формуванні необхідних компетенцій на основі конфліктологічної культури як складової профе-сійної компетентності. Компетентістний підхід є важливим для формування професійних компете-нтностей, але без застосування інших педагогіч-них підходів сформувати конфліктологічну куль-туру ми вважаємо не можливим.  Тому, для вдосконалення, розвитку та само-реалізації студента потрібен взаємозв’язок усіх підходів, а для ефективності їх застосування в методології формування конфліктологічної куль-тури – у визначеному порядку, тобто ієрархії. Для наочності нами було сформовано ієрархічний три-кутник педагогічних підходів (рис. 1). 

Розглядаючи трикутник ієрархії педагогічних підходів (рисунок 1), можна побачити, що в основі лежить системний підхід, роль якого – системати-зувати подачу гуманітарних знань під час профе-сійної підготовки як цілісної системи; – надати можливість студентові відчути себе цілісною осо-бистістю, яка поєднує в собі професійні знання та вміння і навички конфліктологічної культури, і є суб’єктом цього процесу; – планувати та організо-вувати навчально-виховний процес таким чином, щоб теоретичні знання системно та гармонічно поєднувалися з практичним досвідом. Наступним педагогічним підходом у форму-вання конфліктологічної культури майбутніх фа-хівців технічних спеціальностей ми розглядаємо 
діяльнісний підхід, який передбачає: – навички застосування отриманих знань на практиці; – орі-єнтування на вибірковості знань з врахуванням специфіки професійної діяльності; – спрямування випускника до професійної діяльності з урахуван-ням культурологічної складової та творчого під-ходу до вирішення питань; – проектування та впровадження навчальної діяльності та здобуття навичок через дію, а не лише в засвоєнні знань;  – створення умов для мотивації до навчання та здатність до самооцінки. 

Культурологічний підхід – відповідає за куль-турологічний простір у навчальному середовищі студента; творче спрямування у дослідженні про-фесійного фаху у руслі культурологічного знання; підхід, на який опираються всі педагогічні підхо-ди; безперервний культурний саморозвиток; пе-ретворення суто професійних знань на культурно-професійні та вміння використання їх на практи-ці; безконфліктне існування та міжособистісне спілкування в професійному середовищі. 
Компетентістний підхід ми презентуємо як вершину піраміди, оскільки за допомогою систем-ного та діяльнісного підходів ми можемо форму-вати низку професійно важливих компетентнос-тей, що є завданням методології формування кон-фліктологічної культури. Цей підхід розглядає:  – вміння застосування знань гуманітарного циклу для удосконалення професійної компетентності;  – розвиток навичок самоосвіти, самореалізації, самовдосконалення; – гуманітарного розуміння та підхід до інженерної професії; – вміння застосо-вувати психологічно-стійкі якості в професійній діяльності; – здатність прогнозування та передба-чення ситуацій в професійній діяльності.  
Висновки і перспективи досліджень. Отже, в методологічних засадах нами виокремлено та проаналізовано педагогічні підходи до формуван-ня конфліктологоічної культури у майбутніх фахі-вців технічних спеціальностей. Виявлено важли-вість ієрархії та взаємозв’язку цих підходів. Без 
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Рисунок 1 – Трикутник ієрархії педагогічних підходів конфліктологічної культури в майбутніх фахівців технічних спеціальностей 
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чіткої послідовності в застосуванні педагогічних підходів у методології формування конфліктоло-гічної культури ми не отримаємо бажаної резуль-тативності. Дане дослідження ми вважаємо не вичерпним та хочемо зауважити, що представлен-
ні педагогічні підходи мають бути гнучкими. Пе-реміни та реформи в освіті, потреби та запити студентства можуть вносити свої корективи або зміни, що потребує більш ретельного вивчення у різних галузях технічної та гуманітарної освіти. 
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Олена ГРЕЧАНОВСЬКА Методологічні засади формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей 
Елена Гречановская. Методологические основы формирования конфликтологической куль-

туры будущих специалистов технических специальностей 
В статье рассматривается необходимость методологического подхода в формировании конфлик-

тологической культуры. Акцентируется внимание на том, что методологической основой в развитии 
гармонично развитой личности в техническом заведении высшего образования является формирование 
конфликтологической культуры будущих инженеров, которая является составной профессиональной 
компетентности и базируется на гуманитарной основе учебного заведения. Процесс формирования 
конфликтологической культуры у будущих специалистов технических специальностей, в условиях про-
фессиональной подготовки, с методологической точки зрения рассматривается с позиции системного, 
деятельностного культурологического и компетентистного подходов, которые представлены в иерар-
хической последовательности. 

Ключевые  слова :  педагогический подход, компетентностный подход, системный подход, дея-
тельностный подход, культурологический подход, иерархия. 

 
Olena Hrechanovska. Methodological grounds of the formation of conflictological culture of future 

specialists of technical specialties  
The article deals with the importance of methodological approach to the formation of conflictological cul-

ture. The author notes that the methodological basis for the development of a harmoniously developed personal-
ity in a technical institution of higher education is the formation of conflictological culture of future engineers, 
which is a component of professional competence and is based on humanitarian grounds of an educational insti-
tution. The process of formation of conflictological culture of future specialists of technical specialties, within the 
context of professional training, from a methodological point of view is considered from the position of systematic, 
activity-based, culturological and creative, and competent approaches. 

The systematic approach in the methodology of formation of conflictological culture is regarded as the sys-
tematization of knowledge of culturological and conflictological orientation in the hierarchy of specialized knowl-
edge and its use during the educational process as gaining further experience of their application in professional 
activity. In the formation of conflictological culture the activity-based approach is a professional and creative 
direction, through which the skills and abilities of the components of conflictological culture based on the knowl-
edge acquired are formed. An active-based approach in the methodology of conflictological culture will allow 
motivating knowledge related to the humanitarian and culturological direction, teaching students to make deci-
sions independently and to assess the situation, to form the ability of self-control in any situation, to promote the 
creative mindset. 

The culturological approach is not only the basis of methodology in the formation of conflictological culture, 
and its implementation should be clearly traced throughout the whole period of young person’s studying in higher 
educational institution. In the implementation of culturological approach during the formation of conflictological 
culture, considerable attention is paid to directing young people to an understanding of national traditions and 
culture that are not opposed to other cultures, but bear cultural development and the ability to apply it properly 
in the professional field; personality’s capacity for cultural self-development and cultural realization; the creative 
development of future engineer, based on the cultural and technical heritage of society. This approach is basic 
and on the basis of this approach the methodology of formation of conflictological culture is built. 

In the methodology of formation of conflictological culture, the competence-based approach is considered as 
a basic top for the professional development of future engineer, which will allow effective interaction between the 
teacher and the student in the formation of necessary competences based on conflictological culture as a compo-
nent of professional competence. The competence-based approach is important for the formation of professional 
competencies, but without using other pedagogical approaches, it is not possible to form conflictological culture 
as we consider. 

For the improvement, development and self-realization of student, the interrelation of all the approaches is 
required, and for their effective application in the methodology of formation of conflictological culture they 
should be applied in a certain order. 

Keywords :  pedagogical approach, competence-based approach, systemic approach, active-based approach, 
culturological approach, hierarchy. 
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Своєрідний лейтмотив новітньої української історії, насиченої альтераціями військово-політичної нестабільності, нотами окупаційних настроїв актуалізують необхідність переосмис-лення основних шляхів виходу із цієї суспільно-політичної кризи. Одним із шляхів, поряд із наяв-но існуючими, є педагогічний – націлений на ви-ховання соціально-зрілого молодого покоління, здатного протистояти несприятливим суспільно-політичним вихорам сьогодення. Розгляд соціального волонтерства як педаго-гічної проблеми актуалізувалося виходячи із пріо-ритетних завдань сучасної освіти – підготувати достойну молоду зміну, яка здатна протистояти викликам часу (у т.ч. і військово-політичній не-стабільності). Окремі аспекти титульної проблематики від-рефлексовано на сторінках тематичних джерелоз-навчих праць за авторством А. Капської, Ю. Полі-щук, Л.Сущенко, І. Мигович, С. Харченко та інші. Проте, більш комплекснішого педагогічного пере-осмислення потребує проблема соціального воло-нтерства студентської молоді, актуалізована су-часними умовами військово-політичної неста-більності на проукраїнській території. Відповідно до окреслення змісту заявленої проблематики визначено основні завдання дослі-дження: 
– проаналізувати рівень науково-дослідного освоєння проблеми, яка досліджується у розрізі міждисциплінарності; 
– дослідити вплив досліджуваного педаго-гічного феномена на розвиток педагогіч-ної теорії та практики новітної історичної епохи; 

– популяризувати наявну науково-педаго-гічну спадщину виходячи із загальнодер-жавних завдань сучасного розвитку нашої Батьківщини. Феномен соціального волонтерства має пра-давні корені, які сягають ще прадавніх часів тісної співпраці релігійних общин із представниками різних народів світу. По мірі впливу секуляриза-ційних віх, досліджуваний феномен екстраполю-вався у діяльнісні почини благодійних організа-цій, що частково віддзеркалювало «раритетність» вічних суспільних цінностей – добра, справедли-вості, милосердя та ін. У окремих джерелознавчих матеріалах соці-альне волонтерство співвідноситься із двома на-ціональними ідентифікаторами – ментальністю та культурою, що засвідчує про вагомість впливу національної компоненти на формування такого соціокультурного симбіозу [3].  Досліджуваний феномен у загальнопедагогіч-ному ключі базується на переосмисленні волон-терства як соціальної цінності, потреба у якій під-силюється альтруїстичними началами професій-ної зорієнтованості, націленої на виконання пер-шочергових для української спільноти завдань загальнодержавного значення.  У зв’язку із необхідністю підсилення значу-щості педагогічної компоненти у вирішенні до-сить знакових для нашої держави завдань – боро-тьби із наслідками військово-політичної нестабі-льності на Сході України актуалізувалася ціла ни-зка завдань, націлених на залучення студентської молоді до соціального волонтерства шляхом: 
– створення позитивного кліматичного оп-тимуму для формування у студентських 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНОГО ВОЛОНТЕРСТВА  
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ  

НЕСТАБІЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 
У статті окреслено прогностичний педагогічний потенціал феномена соціального волонтерства 

студентської молоді, що актуалізує необхідність розробки дієвих моделей його практичної реалізації на 
території тимчасово окупованих регіонів України.  

Відрефлексовано індикативність впливу цілеспрямованості вектору особистісно-професійного роз-
витку на площину соціально-волонтерської діяльності, позначеної динамічними змінами у ході розв’я-
зання окремих наслідків від наявних суспільно-політичних негараздів.  

У процесі дослідницького пошуку було залучено відповідний методологічний інструментарій – істо-
рико-компаративний, конструктивно-генетичний та історико-структурний методи.  

Ключові  слова :  соціальне волонтерство, студент, освіта, професійна підготовка.  
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колах ціннісного ставлення до моральних якостей, яке повинно ґрунтуватися на кра-щих європейських та національних тради-ціях; 
– пропагування студентства до участі у доб-ровільних громадських об’єднаннях з ме-тою пробудження ініціативності та рішу-чості до дій; 
– розробки вітчизняних та спільних із між-народними партнерами проектів, націле-них на розв’язання соціальних проблем, що підсилить значущість особистісного фактору у самоствердженні; 
– організації поточних заходів, націлених на утвердження у молодіжних колах націо-нальних цінностей, які повинні структури-зуватися і приурочуватися до календарних дат. У цих умовах досить важливим залишається і той факт, що усі вищеперелічені завдання у жод-ному разі не повинні мати примусовий характер, оскільки така подієвість швидше нагадуватиме стиль ідеологічно-партійного керівництва попе-редніх історичних епох. Екстраполяція теоретичної підготовки сучас-ного студента на панно професійної підготовки до майбутнього життя у суспільстві часто досить різниться, що є наслідком перш за все відірванос-ті мети занять від соціокультурних завдань сього-дення [1]. З метою подолання наявних освітніх труднощів слід перейти до більш складніших об-ґрунтувань теоретичного матеріалу – шляхом формулювання таких проблемних завдань, які змушують вихованця задуматися, переосмислити і відтворити переосмислене у ключових шляхах вирішення проблемних ситуацій. Побудова алго-ритму такої теоретичної ситуативності повинна містити зерна риторичності, комплексності та варіативності. Особливо цінним такий підхід до справи, нам видається, буде продуктивним при підготовці майбутніх менеджерів в умовах педа-гогічного університету, що уможливить підсилен-ня виваженості при прийнятті важливих управ-лінських рішень. Надзвичайно важливою умовою при практич-ній реалізації сформульованих вище завдань буде цільова особистісна орієнтація такого алгоритму теоретичної ситуативності. Авторська позиція виправдовується виходячи із щонайменше двох основоположних китів сучасного соціокультурно-го прогресу – самоцінності та самобутності особи-стісного капіталу для міжцивілізаційного прогре-су [7]. У практичній реалізації запланованого про-екту та перших «шпальтах» виднітимуть такі на-прямки особистісного розвитку, які є ще відносно «сирим» продуктом, на формування якого слід зосередити педагогічну увагу найбільшою мірою 

(зокрема, пізнавальна, мотиваційна, соціально-емоційна складові). Нагромадження національного капіталу соці-ального волонтерства розглядається автором як пріоритетне завдання особистісно орієнтованого навчання, яке поєднавши у своєму обсязі усі ас-пекти соціокультурної інтегрованості, здатне пе-реформатувати професійну підготовку у вищій школі на високорезультативний процес форму-вання національно свідомої молодої генерації.  Реалізація такого складного проекту в акаде-мічних умовах уможливиться лише шляхом акце-нтування педагогічної уваги на внутрішньому світі особистості вихованця, оскільки зовнішня аспективність у цьому ключі не відіграватиме провідної ролі. Незважаючи на те, що діяльність є зовнішнім виявом особистісної ініціативності, проте соціальне волонтерство є нічим іншим як прямим віддзеркалення ціннісного потенціалу особистості. Націленість особистісно орієнтованого підхо-ду на формування у студентів бажання реалізову-вати соціально-волонтерські проекти проклада-ється довгим шляхом індивідуального саморозви-тку та розкриття відповідного творчого потенціа-лу. У таких умовах саме волонтерство передбачає добровільну ініціативність та у певній мірі твор-чість. Одвічне соціокультурне тріо – мета, особис-тість та результат функціонує у часопросторі ли-ше завдяки підтримання оптимального режиму інтелектуального оптимуму професійно-особистісного розвитку. Саме такі сприятливі для кожної особистості умови інтелектуального функ-ціонування уможливлюють формування тісного суб'єкт-суб'єктного контакту, який є важливою передумовою для реалізації соціального волон-терства.  У розрізі досліджуваної проблематики, фено-мен професійної компетентності студента розгля-дається нами як симбіоз особистісного та профе-сійного, при чому перший компонент залишаєть-ся на незмінно лідируючих позиціях. Така подіє-вість обумовлена перш за все тим, що саме особи-стісне координує вибір того чи іншого професій-ного, що визначається типом темпераменту та особистими прихографічними рисами [2].  Другий компонент – професійний є «відго-лоском» ціннісних орієнтирів, які спрямовують особистість на їх практичне «відтворення» у ситу-ативності щоденних варіацій. У зв’язку із викладе-ним, назріває об’єктивна необхідність формування у сучасних студентів таких компетенцій, які з од-ного боку – відповідали б загальноєвропейським стандартам, а з іншого – задовольняли нагальні національно-державні потреби. До переліку таких освітніх результатів, які здатні актуалізувати у 
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студентських колах бажання реалізовувати соці-ально-волонтерські проекти віднесемо наступні пріоритети: 
– соціальні – відтворюють рівень особистіс-ної відповідальності перед суспільством, яке «продукує» прийняття оптимальних рішень для вирішення складних завдань, розв’язання конфліктних ситуацій тощо; 
– міжкультурні – актуалізують утвердження поваги на усіх рівнях функціонування соці-альних інститутів, що пов’язане із нівелю-ванням культурних, мовних та релігійних відмінностей; 
– лінгвістичні – детермінують необхідність налагодження толерантного ставлення до представників інших національностей, що особливо значуще для усного та письмово-го спілкування між представниками різних соціальних груп; 
– інформаційні – презентують поліфункціо-нальний потенціал новітніх інформацій-них технологій, які відіграють надзвичай-но важливу роль у всіх сферах життєдіяль-ності особистості; 
– просвітницькі – продукують налагоджен-ня системи неперервної освіти, що перед-бачає кристалізацію метацілісності самоо-світнього вектору, націленого на осягнен-ня бажаного результату суспільної поведі-нки (див. рис. 1).  Матеріали рис. 1 засвідчили, що зорієнтова-ність векторів соціально-волонтерських проектів сучасного студентства є багатоаспектною, що за-свідчено їх цілеспрямованістю та практичною наповненістю, виходячи із сучасних суспільних запитів ХХІ століття.  

Слід зауважити, що пріоритетна зорієнтова-ність вище окреслених векторів соціально-волонтерських проектів достатньо виразно де-монструє на широкий загал їх аксіологічну центрованість, віддзеркалену на рівні загально-людських, правових, громадянських та моральних цінностей [5]. Акцент на аксіологічну детермінан-ту вибудовує основні шляхи домінування гуманіс-тичних витоків на рівні процесу суб'єкт-суб'єктної співпраці.  Наприклад, черговим орієнтиром професій-ної діяльності менеджера є його особистісна зорі-

єнтованість на побудову тісних взаємозв’язків із потенційною клієнтською базою. Така зорієнтова-ність «насичена» гуманістичними ідеалами у ме-жах яких індивід сприймається як самоцінність та самоціль суспільного розвитку, здатного трансфо-рмувати фундамент професійної культури у на-прямку підвищення загальної продуктивності. З практичної точки зору, ціннісно-гуманістичні орі-єнтири дозволять значною мірою підсилити зна-чущість професійних дій, забезпечити цілеспря-мованість професійних способів і методів суб'єкт-суб'єктної взаємодії. У межах налагодження своє-рідної «мережі» таких взаємодій майбутній мене-джер вчиться моніторити не лише всезагальне (загальнодоступне), але й сприймати різні рівні індивідуального. У цьому ж ключі і соціальне во-лонтерство переосмислюється нами з точки зору можливості збереження і утвердження цілої низ-ки загальнолюдських цінностей з метою побудо-ви таких суспільних відносин де панує гуманізм, демократія та міжцивілізаційне взаєморозуміння.  

Наочні матеріали рис. 2 дають можливість узагальнити структурність багаторівневого впли-ву соціально-волонтерських проектів студентства на представників суспільства, що окреслено триє-диною єдністю – індивідуального, групового та цивілізаційного (рис. 2). Триєдина цілісність на-званих рівнів націлена на утвердження у соціо-культурному просторі цілеспрямованих ідей, норм, концепцій, уявлень, звичаїв, правил і тради-цій (рис. 2). Вище викладене засвідчує, що феномен соці-ального волонтерська має величезний соціокуль-турний та педагогічний потенціал, виходячи із його ціннісної наповненості та практичної зорієн-тованості. Пріоритетність останнього твердження можна успішно екстраполювати на соціальну кан-ву особистісно-професійного розвитку студентсь-кої молоді в умовах вищої школи.  У процесі переосмислення педагогічного поте-нціалу соціального волонтерства проблематизова-но необхідність цілеспрямованого розвитку особи-стості студента виходячи із: психографічних скла-дових, індивідуальних особливостей, сукупної зо-рієнтованості діяльнісних починів [6]. Виходячи із 
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Рисунок 1 – Пріоритетна зорієнтованість векторів соціально-волонтерських проектів сучасного  студентства 

 

Рисунок 2 – Структура багаторівневого впливу  соціально-волонтерських проектів студентства  на представників суспільства 
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того, що досліджуваний феномен має глибинний педагогічний потенціал, а тому його доцільно від-рефлексовувати з точки зору психологічної прое-кції наявного особистісного розвитку пересічного студента.  

Наочні матеріали рис. 3 дозволяють підсуму-вати, що психолого-педагогічна зорієнтованість соціального волонтерства на рівні вищої школи проблематизується у трьох основоположних кон-текстах: досвід, рефлексія та інтеріоризація (рис. 3).  Загалом, феноменологічний характер зазна-ченої вище зорієнтованості досить рельєфно відт-ворюється на рівні: 
– предметної соціалізації, яка уможливлює формування цілісних суб'єкт-суб'єктних відносин на рівні внутрішньонаціонально-го і міжнаціонального спілкування; 
– конструктивної взаємодії, враховуючи пе-ребіг ситуаційних перетворень; 
– продуктивної особистісної автономності, яка уможливлює функціонування індивіда у просторі; 
– вираженої добросовісності по відношенню до різних соціальних груп; 
– раціональної самооцінки на основі враху-вання існуючої реальності.  Прояви військово-політичної нестабільності на теренах нашої батьківщини актуалізують на порядку денному завдання фундаментальної осві-тньої підготовки студентської молоді до реаліза-ції проектів соціального волонтерства [4]. Така проективна діяльність на міжособистісному рівні 

співпраці актуалізує примноження особистісного потенціалу, продукує примноження професійних навичок, проблематизує стійкість мотиваційної сфери по відношенню до несприятливої соціо-культурної реальності. Інтегративний потенціал соціально-воло-нтерського дискурсу у розрізі національної прак-тики детермінує необхідність розроблення ціліс-ної стратегії особистісної самореалізації усупереч деструктивності впливу військово-руйнівним на-слідкам наявної політичної агресії. У такому дослідницькому ключі педагогічний потенціал соціального волонтерства актуалізує прояви відповідних соціокультурних наслідків, які на особистісному рівні віддзеркалюються у:  
– практичній зорієнтованості на подолання неявних негараздів; 
– цілеспрямованості вольових проявів у роз-різі осягнення бажаного успіху; 
– продуктивній рефлексії, віддзеркаленій на рівні особистісних суджень. На основі вищевикладеного можемо зробити висновок, що проблема соціального волонтерства на сучасному етапі розвитку нашої держави усе виразніше набуває педагогічних обрисів. Її діяль-нісна зорієнтованість націлена на розв’язання наявних і наболілих соціальних негараздів, які потребують проявів швидкого реагування зі сто-рони різних соціальних спільнот (у т.ч. і студентс-тва). Будь-який проект соціального волонтерства ґрунтується на добровільному характері його ці-лецілісної організації та практичної реалізації. Передумовою для успішного звершення такого проекту є ситуативність створення успіху особис-тісного і професійного зростання на рівні різних соціальних інститутів, зокрема і освіти. Такий пропорційно-освітній баланс особистісного роз-витку актуалізує пробудження громадянської ак-тивності, заснованої на дотриманні пріоритетнос-ті ціннісних орієнтирів, гуманізму, соціальної сво-боди та доброчинності. Перспективи подальших дослідницьких пошуків вбачаємо у поглибленому науковому відрефлексуванні впливу. 
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Рисунок 3 – Психолого-педагогічна зорієнтованість соціального волонтерства у розрізі вищої школи 
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Дудка Т.Ю. Педагогический потенциал социального волонтерства студенческой молодежи в 

условиях военно-политической нестабильности Украины 
В статье обозначены прогнозируемость педагогический потенциал феномена социального волон-

терства студенческой молодежи, что актуализирует необходимость разработки действенных моде-
лей его практической реализации в условиях отечественных восточных регионов по военно-
политическая нестабильность. 

Отрефлексированно индикативнисть влияния целеустремленности вектора личностно-
профессионального развития на плоскостях социально-волонтерской деятельности, обозначенной ди-
намическими изменениями в ходе решения отдельных последствий от имеющихся общественно-
политическая проблем. 

В процессе исследовательского поиска было использовано соответствующей методологический 
инструментаций – историко-компаративный, конструктивно-генетический и историко-структурный 
методи. 

Ключевые  слова :  социальное волонтерство, студент, образование, профессиональная подго-
товка. 

 
Tetyana Dudka. Pedagogical potential of the student social volunteering activities under the condi-

tions of military and political instability in Ukraine 
The article analyzes the phenomenon of social volunteering. Having ancient roots, it is hypothetically com-

pared to the close cooperation of religious communities with representatives of different peoples of the world. 
With the impact of secularization, the phenomenon under study extrapolated to charitable organizations. This 
partially reflected the "rarity" of eternal social values – goodness, justice, charity, etc. 

The content of individual source materials where social volunteering is correlated with two national identifi-
ers – mentality and culture – is reflected, which testifies to the importance of the influence of the national compo-
nent in the formation of such social and cultural symbiosis. 

Consideration of social volunteering as a pedagogical problem become actual based on the priority tasks of 
modern education – to prepare a worthy young change that can withstand the challenges of time. In terms of gen-
eral pedagogy, the phenomenon under study is based on the awareness of volunteering as a social value, which is 
reinforced by the altruistic principles of professional orientation to fulfill priority tasks for the social community. 

The extrapolation of theoretical preparation of a modern student to the panel of professional training for the 
future life in society is often quite different. It is a consequence of the isolation of the purpose of employment from 
current social and cultural tasks. To overcome the existing educational difficulties, it is necessary to shift to more 
complex substantiations of the theoretical material. It can be done employing the formulation of such problematic 
tasks that cause the student to think, reconsider and reproduce the reconsideration to solve problematic situa-
tions. The construction of an algorithm of such theoretical situations must contain some basics of rhetoric, com-
plexity, and variability. This approach to business is especially valuable; it can be productive for the training of 
future managers at the pedagogical university. It will increase prudence in making important managerial deci-
sions. 

An extremely important condition for the practical implementation of the above-mentioned tasks will be the 
targeted personal orientation of such an algorithm of theoretical situations. The author's position is justified 
based on at least two fundamental pillars of modern social and cultural progress – the self-esteem and identity of 
personal capital for the inter-civilizational progress. The practical implementation of the planned project and its 
first sketches will highlight such areas of personal development, which are still a "raw" material, and most peda-
gogical attention (cognitive, motivational, social, emotional, etc.) should be focused on it. 

Keywords :  social volunteering, student, education, training. 
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Україна прагне до інтеграції й активно інтег-рується у світовий простір, поринаючи в глобалі-заційні процеси, що відбуваються нині. Натомість, нами чітко усвідомлюється нагальна необхідність до можливості у відкритості національної систе-ми освіти України до зовнішніх прогресивних впливів. Стратегія розвитку національної системи освіти України повинна формуватися адекватно сучасним інтеграційним і глобалізаційним проце-сам, витримати перехід-видозміну «постіндуст-ріального цивілізаційного характеру розвитку», забезпечивши збереження позитивістських тен-денції у поступі до гармонійного розвитку Украї-ни в ХХI столітті, та зворотного інтегрування на-ціональної системи освіти в європейський і світо-вий освітній простір. Зокрема, в системі освіти України, відчутними стали тенденції задоволення потреб суспільства, щодо освітньої сфери, як сфе-ри по наданню відповідних послуг.  У потоці основних сучасних тенденцій світо-вого розвитку, глобалізаційність – одночасно і невпинний процес, і явище, якому притаманні певні ознаки. Як явище, вона базується на теорії самоорганізації (синергетика), та включає такі процеси відкритості до змін та емерджентності (раптовість, несподівана та неочікувана поява). В цілому, незворотність глобалізаційного процесу закладає основу нового бачення Світу та тенден-цій, зокрема, у зміні освітньої парадигми. Глобалізаційні тенденції спонукають до пере-будови свідомості та усвідомленої необхідності 

підготовки до життя в умовах, що швидко зміню-ються; переходу до постіндустріального, інформа-ційного суспільства, основаного на знаннях; мас-штабної міжкультурної взаємодії, у зв’язку з чим особливу значимість набувають важливі фактори комунікації: комунікабельність, толерантність; прагнення широких кіл до здобуття вищої освіти тощо.  На перші позиції виступає готовність об’єдна-ної світової спільноти до вирішення глобальних проблем, завдяки співробітництву в рамках між-народного співтовариства, що вимагає новітнього мислення, притаманного прогресивним гуманіс-там та молодому поколінню, адже тенденції демо-кратизації, розширення спектру можливостей соціально-стратегічного вибору викликають не-обхідність підвищення рівня готовності до усвідо-мленого зрілого у прогресивному пошуці, вибору.  Окрім того, у зв’язку з динамічним розвитком різних соціальних та виробничих сфер значно зро-сла конкуренція, проявились тенденції значного скорочення сфери некваліфікованої й малоквалі-фікованої праці, через внутрішню потребу досягти чинного місця у соціумі, відбуваються глибокі структурні зміни в сфері зайнятості, що визнача-ють постійну потребу в підвищенні професійної кваліфікації, перепідготовки працівників на заса-дах формальної, неформальної та інформальної освіти. Зокрема, проблема інформальної освіти стала предметом досліджень цілої низки науков-ців С. Вершловського, М. Горшкова, О. Лазаренко, 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ОСВІТІ.  

ФАХОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА – ГЕДОНІСТИЧНИЙ ПІДХІД 

У статті розглядаються деякі новітні тенденції сучасного освітнього простору, музичної педагогі-
ки, які підпорядковуються гедоністичному підходу, що виявляється, як усвідомлення радості від спілку-
вання з творами мистецтва, пізнання насолоди від спілкування мовою музики, утвердження через дія-
льність, усвідомлений професійний вибір – «вчитель музичного мистецтва – професія за покликанням». 
Перераховані акценти підтверджують наші наукові позиції, що свідомо обрана професія та фахова під-
готовка підтримана цілепокладанням у діяльності приносить духовне зростання, моральне задоволен-
ня та цілком відповідає заявленим у статті позиціям, щодо використання гедоністичного підходу в 
процесі особистісного й фахового становлення студентів мистецьких факультетів педагогічних уні-
верситетів України – підготовлених до практичної самореалізації у стрімко змінюваних умовах, згідно 
тенденцій глобалізації.  

Ключові  слова :  глобалізація, фахова підготовка, майбутні вчителі музичного мистецтва, вибір 
професії за покликанням, педагогічні здібності, гедоністичний підхід. 
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Л. Лук’янової, С. Сисоєвої та ін. У Законі «Про осві-ту», стаття 8, виокремлене право кожної особи до отримання формальної, неформальної, інфор-мальної (самоосвіти) освіти визначаючи, що осві-та упродовж усього життя, є тим глобальним век-тором розвитку кожної людини яка потребує роз-витку та відчуває власну відповідальність за жит-тя своє та своїх нащадків, для яких створюється своєрідна «база» для подальшого розвитку, особ-ливо це набуває актуальності у чинних умовах глобалізації. Окрім вищезазначених, на розвиток системи вищої освіти впливають фактори, які мо-жна вважати глобальними [2, 2], це: глобалізація соціально-економічних процесів і пов’язана з нею інтернаціоналізація ринку освітніх послуг; розви-ток інноваційних освітніх технологій; лібераліза-ція адміністративного управління освітою з боку держави; дефіцит державних ресурсів, необхідних для підтримки й розвитку системи вищої освіти тощо.  Спираючись на теоретичні дослідження укра-їнських вчених В.°Андрущенка, Н.°Бідюк, С.°Гонча-ренкa, І.°Зязюна, В.°Кременя, К.°Корсака, А.°Лі-гоцького, вагомі розробки А.°Глузмана, А.°Сбрує-вої, Т.°Фінікова; зарубіжних вчених – В.°Байденка, Є.°Бондаревскої, Б.°Гершунского, В.°Лєдньова,  В.°Серикова, а також Ф.°Дж.°Альтбах, Т.°Дай,  Т.°Кайго, А.°Келлі, К.°Лайсвуд, Д.°Лоутон, Т.°Моу, С.°Парсонс, Л.°Райсберг, Л.°Раблі, Д.°Харгривз,  Дж.°Чаб та ін., визначено загальні для сучасного суспільства тенденції розвитку освіти. До основ-них тенденцій розвитку вищої освіти, вчені відно-сять глобалізацію, інтеграцію, інтернаціоналіза-цію, демократизацію, неперервність, гуманізацію, гуманітаризацію, навчання упродовж життя, відк-ритість освіти тощо.  Зокрема, до глобалізаційних тенденцій у ви-щій освіті, провідними науковцями віднесено: міжнародну мобільність студентів; зміну характе-ру викладання, навчання і освітніх програм; зрос-тання значення забезпечення якості освіти, підз-вітності й кваліфікаційних структур; зміна фінан-сування вищої освіти і посилення дискусії на тему «суспільне благо – особисте благо»; зростання кількості приватних вищих навчальних закладів, які пропонують свої послуги студентам, які не задовольняють вимогам державних навчальних закладів; розповсюдження інформаційних і кому-нікаційних технологій; тенденції пов’язані з демо-графічними змінами – контингент студентів ста-не більш різноманітним з більшою кількістю іно-земних студентів, студентів старших вікових груп, з неповним навчальним днем; тенденції пов’язані з наслідками економічної кризи – вищі навчальні заклади стикаються з суттєвим зменшенням дер-жавного фінансування [9, 16-18]. 

На думку сучасного дослідника М. Голованя, виділені тенденції світового розвитку визнача-ють взаємопов’язані тенденції у сфері вищої осві-ти, до яких віднесено: підвищення освітнього рів-ня населення; інтернаціоналізацію вищої освіти; активний розвиток самоуправління ВНЗ, зокрема, їх автономію. Ці тенденції, у свою чергу, задають основні вектори державної політики у сфері ви-щої освіти: підвищення доступності освіти; забез-печення якості освіти; підвищення фінансової ефективності в секторі вищої освіти [4, 203-211].  
Постановка завдання – виявлення новітніх тенденцій глобалізаційності та гедоністичний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва – вибір професії за покли-канням. Проведення аналізу провідних тенденцій, що впливають на оновлення освітньої парадигми України, визначення ключових понять «глобалі-заційність», «гедоністичний підхід»; визначення специфічних аспектів застосування гедоністично-го підходу у фаховій підготовці майбутнього вчи-теля музичного мистецтва. Виявлення глобалізаційних тенденцій допо-магає осмисленню всеосяжного процесу взаємоз-в’язку, взаємообумовленості та об’єднання зусиль багатьох країн у різноманітних сферах, зокрема й у освітній сфері. Глобалізація, це принципово новий якісний стан міжнародних суспільних відносин, що виникли як наслідок різноманітних факторів: інформатизації суспільства; розвитку продуктив-них сил; нових уявлень про місце людини в сус-пільстві; розвитку науки, освіти, культури тощо.  На думку М.°Голованя, глобалізація вищої освіти – це універсалізація навчального плануван-ня, що здійснюється за рахунок «попиту» на «спе-цифічний тип фахівця», що побутує на глобальних ринках праці, згідно характерних ознак глобаліза-ції. Так, характерними ознаками глобалізації ви-щої освіти є стратегія інтернаціоналізації; транс-національна освіта; забезпечення міжнародної якості освіти; підприємницькі підходи до функціо-нування освіти; регіональна і міжрегіональна спів-праця; інформаційна і телекомунікаційна техноло-гія та віртуальні навчальні заклади; поява нових освітніх посередників – провайдерів освіти, проб-леми рівноправності та доступності освіти; децен-тралізація систем професійної освіти, розвиток недержавного сектору, розширення способів на-буття знань, формування глобального мислення. На думку С.°Сисоєвої перспективним напря-мом руху до глобального міжнародного освітньо-го середовища може бути створення спільних (для двох і більше країн) відкритих університетів з метою об’єднання зусиль у професійній підго-товці фахівців засобами дистанційного навчання [13, 184]. 
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До тенденцій розвитку освіти у глобалізова-ному світі вітчизняна дослідниця І.°Каленюк, [8, 6] відносить: зростання значення освіти, як фак-тору соціального розвитку в якості провідника знань та інформації; диференціацію джерел фі-нансування, перехід до широкого спектру джерел фінансування та отримання прибутку, підвищен-ня ефективності використання коштів; інтернаці-оналізацію освіти, уніфікацію, що необхідна для стандартизації та визнання дипломів; зміну ви-мог до змісту, методів та форм навчального про-цесу; зміну організаційних форм освітньої діяль-ності; глобалізацію ринку освітніх послуг. Досліджуючи основні виклики глобалізації та їх вплив на освіту дослідник І.°Силадій, виявляє сутність поняття «глобалізація освіти»: як процес входження освітньої системи в європейську зону вищої освіти і стандартизацію вимог: порівнян-ність ступенів, єдину систему залікових балів, ака-демічну мобільність, оцінку якості освіти. Супут-німи чинниками процесу глобалізації стають стрі-мкий розвиток експорту освітніх послуг та на-вчання іноземних студентів, у тому числі дистан-ційне навчання засобами Інтернету, розвиток транснаціональної освіти, подолання національ-них кордонів і стирання мовних бар’єрів. Окрім того, дослідником висловлюється застереження, що головний виклик глобалізації – загроза втрати національної ідентичності країн на «користь» ко-смополітизму, вестернізації, стандартизації, уніфі-кації традиційних культур в умовах інформацій-ної нерівності. Крім того, глобалізований світ – це відкритий світ, але не рівний [12, 34 – 38]. Вітчизняна дослідниця Ж. Малахова, зазначає що впровадження «ринку» в сферу освіти призво-дить до того, що визначальними для її розвитку стають такі поняття, як вибір, конкуренція, стан-дарти і свобода, посилаючись на думку Б.°Ручкіна, [11, 10], окрім того, «освітній добір усе більше за-лежить не від індивідуальних здібностей і зусиль учнів, а від добробуту і розуміння батьків. Таким чином, на зміну колишній формулі «здатності + зусилля = заслужена оцінка» приходить нова – «засоби + переваги = вибір» (за Ф.°Брауном) [17, 643]. На нашу думку, в «заданих» чи «природних» умовах глобалізації, цілком очевидним виступає розумний вибір. Яким чином позначиться на осві-тній системі України сучасні новітні тенденції «глобалізаційності», як явища, вплив-проникнення якого, у певній мірі, залежить від нас з вами, сучасної спільноти науковців, педаго-гів-практиків на яких покладається право транс-лювати або впливати, які задають стратегічне спрямування, закладають практично-базове підґ-рунтя, щодо прогресивного поступу сучасної осві-

тньої системи України. Натомість, згідно заявле-ної теми статті, нам необхідно виявити тенденції саме гедоністичного підходу, як лакмусу у аспекті вибору напрямку особистісного розвитку, згідно потягу душі, як найбільш вірного серед можливих прагматичних, до реальних, за нашою формулою «здібності + наполеглива праця = підготовле-ність/досягнення» (авторське). Та векторного: «Вчитель музичного мистецтва – професія за пок-ликанням» (авторське). Повертаючись до проблематики обраної за темою статті, можемо стверджувати, що на сьо-годні в Україні відмічається стійка тенденція до вибору професії за покликанням. Аксіоматичне твердження, що інтелект загострюється інтелек-том, характер виховується характером, особис-тість формується особистістю, цілком відповідає завданням вищої школи – залучити небайдужих до учителювання студентів, виявити в них най-привабливіші риси яскравої, неординарної, при-вабливої особистості: Вчителя за покликанням, який може та хоче досягти успіху у педагогічній діяльності. Думки з цього приводу різняться, від-дається перевага великому досвіду: працюючи на робочому місці поруч з досвідченими вчителями набуваєш уміння працювати з учнями, для інших вагомішим є, так званий, педагогічний талант, що забезпечує Успіх в обраній Справі, також присутні думки науковців про перевагу майстерності – уміннях, професіоналізмі, кваліфікації тощо. Де педагогічна кваліфікація, трактується як підгото-вленість особистості до педагогічної діяльності (наявність спеціальних знань, умінь та навичок, які необхідні для здійснення діяльності). Де, здіб-ності особистості, як індивідуальні її особливості, які є умовою успішного здійснення роботи вчите-ля, не слід зводити тільки до знань, умінь на на-вичок, адже таланту не можна навчити, прекрас-ним педагогом може стати той, чий педагогічний талант буде доповнено спеціальною педагогіч-ною освітою, таланту, розвиненого у практичній педагогічній діяльності, вчасно поміченого та під-триманого у роки фахового становлення. Ми вва-жаємо, що в сучасних умовах до учителювання долучаються переважно за покликанням, а інакше як зрозуміти складність задач, великі обсяги ро-боти, необмежений робочий день вчителя, неви-сокі статки тощо.  Щодо сучасних освітніх установ, то хочеться бачити не лише процедурну, а й реальну підтрим-ку в розвитку педагогічно обдарованої молоді. Так, як педагогічно обдарованою, можна вважати людину, якій притаманно своєрідне поєднання педагогічних здібностей, педагогічної креативно-сті та свідомої спрямованості на здійснення функ-цій педагогічного працівника, то саме ці фактори 
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дозволяють їй досягти значних успіхів у творчій професійній діяльності, окрім того, над-значущою якістю, вважаємо отримання насолоди від справи, яка стала покликанням, виконується чесно та ви-сокопрофесійно.  Нагадаємо, що загальновизнаними та устале-ними є наступні групи педагогічних здібностей: 
науково-пізнавальні здатність до оволодіння нау-ковими знаннями у визначеній галузі; дидактичні – уміння відбирати та готувати навчальний мате-ріал (наочність); чітко, доступно, виразно, переко-нливо і послідовно викладати навчальний матері-ал; творчі – розвивати мислення тих хто навча-ється, стимулювати розвиток пізнавальних інте-ресів та духовних потреб, підвищувати навчально-пізнавальну активність, опора на самостійність; 
організаторські – уміння об’єднувати, розподіля-ти обов’язки, планувати роботу, вести роботу од-ночасно з навчальною групою та кожним окремо, аналізувати результати діяльності, підводити підсумки, робити висновки; виховні – допомага-ють згуртувати (учнівську, студентську) молодь, розвинути активність, ініціативу, самостійність; організовувати на належному рівні навчально-виховний процес, та власну педагогічну діяль-ність; комунікативні – уміння встановлювати пе-дагогічно доцільні стосунки з тими хто навчаєть-ся, з колегами, керівниками навчальних закладів (педагогічний такт); перцептивні – полягають в адекватному сприйнятті, розумінні та викорис-танні у практиці специфічних особливостей дитя-чої психології, уміння проникати в духовний світ вихованців, об’єктивно оцінювати їх емоційний стан, тонко відчувати настрої, переживання, вияв-ляти особливості психіки; сугестивні – здатність здійснювати емоційно-вольовий вплив на вихова-нців; дослідницькі – уміння пізнавати і об’єктивно оцінювати педагогічні ситуації та процеси; соціа-
льні – вміння розібратися у складних міжособисті-сних стосунках учнів, визначити місце і роль кож-ного з них у діловій та соціально-психологічній структурах; експресивні – здібності до зовнішньо-го (адекватного) вираження думок, знань, переко-нань, почуттів тощо. Вважаємо доцільним зупинитись на педагогі-чній креативності та творчості, які є необхідними умовами та гарантом досягнення найвищих ре-зультатів діяльності вчителя, найповнішої реалі-зації його можливостей [15]. Так, дослідниця С.°Сисоєва зазначає, що педагогічна креативність вчителя розвивається впродовж усієї педагогічної діяльності і є вирішальним фактором просування до вершин педагогічної майстерності. На основі аналізу та власних досліджень було визначено наступні ознаки педагогічної креативності вчите-ля: високий рівень соціальної і моральної свідо-

мості; пошуково-перетворювальний стиль мис-лення; розвинені інтелектуально-логічні здібнос-ті (вміння аналізувати, обґрунтовувати, поясню-вати, визначати головне тощо); проблемне бачен-ня; творча фантазія, розвинена уява; специфічні особистісні якості (любов до дитини, безкорисли-вість, сміливість, готовність до розумного ризику в професійній діяльності, цілеспрямованість, до-питливість, самостійність, наполегливість, ентузі-азм); специфічні мотиви (необхідність реалізува-ти своє "Я", бажання бути визнаним, творчий ін-терес, захопленість творчим процесом, своєю пра-цею, прагнення досягти найбільшої результатив-ності в конкретних умовах своєї педагогічної дія-льності); комунікативні здібності; – здатність до самоуправління; високий рівень загальної куль-тури [14, 7-8].  На нашу думку поняття «креативний вчи-тель», тотожне до поняття «вчитель новітнього формату»: генерує нові, оригінальні ідеї, знахо-дить нетрадиційні способи розв’язання проблем-них педагогічних ситуацій, має здібності до неста-ндартного мислення тощо. Окрім того, креатив-ний вчитель новітнього формату, особистість для якої єдиним можливим шляхом самореалізації був вибір професії за покликанням. Нагадаємо, що вибір професії за покликанням визначається, як сукупність стійких мотивів, що орієнтують діяль-ність особистості, характеризується відповідними інтересами, переконаннями, ідеалами, в яких ві-дображено світогляд людини, яка розвивається упродовж усього життя. Найголовнішою умовою та ознакою самореалізації у професії, обраної за покликанням виступає отримання задоволення від діяльності. Тобто, поняття гедонізму співвід-носиться з поняттям покликання, а самоосвіта, самовдосконалення упродовж життя стає потре-бою та умовою – відповідати реаліям життя, бути сучасним, професійним та інформаційно-відпо-відним до постійно-змінних реалій, це пояснює обраний нами напрямок наукової розвідки, розк-риває смислові акценти теми даної публікації.  Зокрема, спрямованість особистості до учите-лювання охоплює інтерес до самих учнів, творчос-ті, педагогічної професії, схильність займатися саме нею, усвідомлення своїх здібностей тощо. А виявом педагогічної обдарованості є невпинне бажання педагога працювати на благо підростаю-чого покоління, любов і повага до нього, отриман-ня задоволення від спілкування з молоддю, на-приклад, потреба причетності до школи й школя-рів, відчуття своєї єдності з ними. Тобто, педагогі-чне покликання – життєве призначення і спряму-вання людини, що надає доцільності осмисленос-ті, має перспективи педагогічної творчості. Вчи-тель не може не Любити молодь, для нього мо-
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лодь – Майбутнє у глобальному сенсі, яке знахо-диться в полі його Люблячого Серця, дане поло-ження вже стало педагогічною аксіомою («Серце віддаю дітям», за В.°Сухомлинським). Адже покли-кання має глибинний сенс, і якщо педагогічній майстерності «можна навчитись», педагогічні зді-бності розвинути (до певного рівня), то педагогіч-не покликання – це сутність буття, природа про-світителя, талант, генетично сформована потре-ба, єдина реалія професійного буття в Учителю-ванні. Обраний до розгляду у заданій площині нау-кових пошуків, гедоністичний підхід до фахової підготовки майбутніх учителів музичного мисте-цтва підтримує наші попередні сподівання, що фах обрано за покликанням, а сучасний учитель музичного мистецтва любить свою справу, на ос-нові чого навчальна діяльність сповнена неповто-рними відчуттями задоволення від навчання, від спілкування з однодумцями-педагогами, учнівсь-кою та студентською молоддю, високою вмотиво-ваністю до предмету навчання у атмосфері твор-чості та естетичного задоволення від процесу на-вчання, зокрема, у навчанні задля здобуття омрія-ного фаху.  На думку сучасних дослідників, домінантним у фаховій підготовці майбутніх учителів музично-го мистецтва є формування здатності фахового самовизначення, яке характеризується, як процес прийняття рішення особистістю щодо вибору майбутньої музично-педагогічної діяльності [16, 134-140]. Авторитетні думки щодо фахового само-визначення людини спрямовано на усвідомлення себе, як суб’єкта конкретної професійної діяльно-сті і передбачає самооцінку людиною індивіду-ально-психологічних якостей та зіставлення своїх можливостей з психологічними вимогами профе-сії до спеціаліста [4, 257]. Ми підтримуємо думки науковців, що гедоністичний підхід забезпечує відчуття задоволення від навчання. Так, Л.°Василенко, вважає, що «відчуття задоволення не банальним, а таким, що підноситься до вищих почуттів та узгоджується із закономірностями життєдіяльності людини, це «нероздільне праг-нення, тяжіння до кращого життя, до того, що в буденній мові називається задоволенням, насоло-дою, щастям» [1, 3].  Наблизившись до проблематики урівнова-ження мистецьких явищ, що співвідносяться з естетично-особистісними цінностями, та виявля-ються через джерельну художню форму знахо-дяться у гармонійній єдності зі змістом мистець-кого твору – матеріалізованого предмету навчан-ня майбутнього вчителя музичного мистецтва, у аспекті гедоністичного підходу, зауважимо, що згідно нього виконавська складова у діяльності 

майбутнього вчителя музичного мистецтва – ба-жана фахова якість, дозволяє «диференціювати переживання», які розкриваються завдяки чуттє-вим реакціям на художньо-музичний твір – виок-ремлюючи настрій, емоції, стан, почуття, та вико-ристовувати дані градації у виховних цілях. Адже, стан і настрій – найпростіші форми гедоністично-го переживання творів мистецтва, в яких чітко не виявлено особистісне ставлення до предмета збу-дження реакції, не повністю усвідомлено причину його дії, а емоції та почуття – складний психічний акт, який народжуються завдяки виникненню у свідомості художньо-музичного образу, який оці-нюється суб’єктом з особистісної, власної точки зору [16]. Зокрема, Л.°Виготський, вказав на перспекти-ви зворотного впливу творів мистецтва на люди-ну, адже «сама музика не диктує конкретних вчи-нків, але від неї багато в чому залежить, які сили вона надає життю, що вивільнює, а що ховає в глибини свідомості» [3, 234]. Відчуття гармонії, краси, досконалості, усвідомлення прекрасного, почуття духовного піднесення тощо, є неодмін-ним та незамінним інструментарієм у музично-педагогічної діяльності. Окрім того, вчитель му-зичного мистецтва має унікальну можливість по-єднання педагогічного та виконавського начал, адже виконавська творчість яскраво візуалізуєть-ся в педагогічній діяльності вчителя музичного мистецтва, який виховує підростаюче покоління у творчості, через творчість.  Як зазначає Г.˚Падалка, «немає сумніву в то-му, що поза гедоністичним ставленням процес і творення мистецтва не буде не тільки неповним, а й взагалі не відбудеться, як, на жаль, немає сум-ніву і в тому, що сучасні орієнтири мистецької освіти надто мало уваги приділяють гедоністич-ним моментам» [10, 23]. Завдяки гедоністичному підходу ми маємо унікальну можливість доторк-нутись до чужого досвіду в творчості, пережити його, зберігаючи при цьому неповторну та недо-торкану автономність, унікальність, маємо мож-ливість «одягти» на нетривалий час образ нам не характерний і через переключення образної сфе-ри збагатити власний почуттєво-образну палітру переживань, почуттів, образів, характерів тощо. Тож, «перебування» в образі інших, зумовлює та-ку універсальну самовизначеність, яку майбутній учитель музичного мистецтва досягне за допомо-гою здатності до активного творчого спілкування з мистецтвом, до глибоко-індивідуального бачен-ня художньо-музичного світу у всій повноті обра-зів, завдяки гедоністичному пошуку вибрати ті образи, які близькі сутності особистості у яких вона почувається найбільш природно та гармо-нійно [16].  
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Зазвичай, опікуючись збереженням загально-людських цінностей, акцентуючи свою педагогіч-ну увагу на них, сучасний вчитель музичного мис-тецтва тяжіє до яскравих, гармонійних (переважно позитивних) образів, проте, мистець-ка палітра дивовижно різнобарвна та різноплано-ва, додає внутрішнього зростання через усвідом-лення досвіду пізнання різноманітних позитив-них та негативних вражень-аплікацій з яких утво-рюється цілісна картина у різноманітності, неод-нозначності характерів, вчинків, почуттів через музичні образи-ролі. Наприклад, акцентуючи ува-гу на усвідомленому бажанні осягнути цілісність світу через музичні образи, майбутні вчителі мис-тецьких дисциплін зможуть передавати набутий досвід декодування різнотипних характерів, обра-зів, що значно розширить почуттєво-емоційну палітру через спілкування з творами музичного мистецтва, мовою музичного мистецтва, що є уні-кальною професійною можливістю, надає перева-ги у вихованні підростаючого покоління. Зокрема, за рахунок можливості передачі набутого досвіду, що тяжіє до просвітництва, яке безумовно, є креа-тивною фаховою якістю майбутнього вчителя музичного мистецтва. При цьому гедонізм розк-ривається в усвідомленні радості від спілкування з творами мистецтва; оперуванні музичними об-разами; пізнанні насолоди від спілкування мовою музики; самоствердженні через діяльність вірно-го професійного вибору – «Вчитель музичного мистецтва – професія за покликанням».  

Покладаючись на вищезазначене, що підтвер-джує наші наукові передбачення, щодо цілепокла-дання та відповідного рівень підготовленості до будь-якої, самостійно обраної діяльності, яка при-носить духовне, моральне, матеріальне задово-лення – цілком відповідає заявленим у статті по-зиціям гедоністично спрямованого особистісного й фахового становлення студентів мистецьких факультетів педагогічних університетів України, з урахуванням глобалізаційних тенденцій, які впливають на стан сучасної освіти. Насамкінець, підводячи підсумки, вважаємо, що ми в загальних рисах освітили тематику заявлену до розгляду, на перші шпальта вивівши ознаки глобалізаційності, дозволили собі частково окреслити найбільш ха-рактерні тенденції даного явища з огляду на спе-цифіку фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Завдяки цьому, ми маємо можливість виявляти позитивні тенденції глоба-лізаційності в особистому, та соціальному вимі-рах. Ми сподіваємось що на теренах фахової підго-товки вчителів-новаторів, зокрема вчителів музи-чного мистецтва, які обрали фах за покликанням, отримують задоволення від власного вектору професійного розвитку (що співвідноситься з вну-трішніми потребами, переконаннями, устремлін-нями, щодо розширення горизонтів особистої професійної реалізації), в нових умовах відкрито-го освітнього простору отримають широкі перс-пективи: особистісно-творчого вияву, фахового становлення, професійного зростання. 

Тетяна ЖИГІНАС · Глобалізаційні тенденції в освіті.  Фахова підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва – гедоністичний підхід 

Список  використаних  джерел  1. Василенко Л.М. Гедоністичні засади вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва: теорія та мето-дика: Монографія /Л.М. Василенко. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 336 с. 2. Вахштайн В.С. Основные тенденции государственной политики в сфере высшего образования в странах ОЭСР / В. С. Вахштайн, Б. С. Железов, Т. А. Мешкова // Вопросы образования. – 2005. – № 2. – с. 2-16. 3. Выготский Л.С. Психология искусства /Лев Семенович Выготский [сост. М.Г. Ярошевский]. – Р н/Д.: Феникс, 1998.– 479, [1]. 4. Гончаренко С.У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Видання друге, доповнене й виправлене. /Семен Гончаренко. – Рівне: Вид-во «Волинські обереги», 2011. – 552 с. 5. Жигінас Т.В. Спрямування творчих засад виконавства на актуалізацію національних чинників мистецтва музики / Т. В. Жигінас // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів університету за 2013 рік, 4-6 лютого 2014 року / укл. Г. І. Волинка, О. В. Ува-ркіна, О. П. Ємельянова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – с. 32-34 6. Интеллектуальный потенциал / [В. Егоров, А. Еременко, С. Тескина, Н. Дзугкоева] // Государственная служба. – 2001. – № 1 (11).  7. Каленюк І. С. Університети в координатах глобального розвитку / І. С. Каленюк // Вища школа. – 2009. – № 9. – С. 5–11. 8. Основные тенденции развития высшего образования: глобальные и болонские изменения / Под научн. ред. д-ра пед. наук, профессора В. И. Байденко. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2010. – 352 с. 9. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Галина Микитівна Па-далка. – К.: Освіта України, 2008. – 274 с. 10. Ручкин Б.А. Молодежь и становление новой Украины // Социологические исследования. – 1995. – № 5, с. 10. 11. Силадій І. Розвиток освіти в контексті глобалізаційних викликів /Зб. наукових /Вища освіта України №4. – К. 2016// с. 34 – 38. 12. Сисоєва С.О. Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу: монографія / С.О.Сисоєва. – Хмельницький, ХГПА, 2008. – 324 с. 13. Сисоєва С. О. Творча педагогічна діяльність вчителя: ознаки і методи / С. О. Сисоєва // Обдарована дитина. – 2005. – № 4. – С. 6–14. 



101 №  3  ( 6 6 ) ,  в е р е с е н ь  2 0 1 9 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2019-66-3 

Тетяна ЖИГІНАС · Глобалізаційні тенденції в освіті.  Фахова підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва – гедоністичний підхід 14. Смиренський В. М. Формування у майбутніх учителів музики готовності до педагогічної організації музично-пізнавальної діяльності учнів початкової школи : автореф. дис.. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / В. М. Смиренсь-кий ; Київський університет імені Тараса Шевченка. – К., 1998. – 16 с. 15. Ху Манлі. Вокальне навчання студентів інститутів мистецтв у Китаї /Ху Манлі //Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць [за заг. ред. проф. В.Сипченка. – Вип. LХХІІІ. – Слов’янськ: ДДПУ, 2015. – С. 134-140. 16. Brown Ph. The globalization of positional competition Sociology – Cambridge, 2000. – Vol. 34. – № 4. – P. 633-653. 
References 1. Vasilenko L.M. Hedonic principles of vocal training of future teachers of musical art: theory and methodology: Monograph /L.M. Vasilenko – K .: NPO named after MP Drahomanova, 2012. – 336 pp.  2. Vakhshtein V.С. The main tendencies of the state policy in the field of higher education in the OECD countries / VS Vakh-shtein, BS Zhelezov, T. A. Meshkova // Questions of education. – 2005. – No. 2. – p. 2-16.  3. Vygotsky L.S. Psychology of art / Lev Semyonovich Vygotsky [syest. M.G. Yaroshevsky] – N / A: Phoenix, 1998.- 479, [1].  4. Goncharenko S.U. Ukrainian Pedagogical Encyclopedic Dictionary. Second edition, supplemented and corrected. / Semen Goncharenko. – Rivne: View of "Volynsky Amber", 2011. – 552 p.Koltyreva, L. Yu. (2011). – The Emissia. Offline Letters, april. Retrieved from http://www.emissia.org/offline/2011/1559.htm [in Russian]. 5. Zhiginas T.V. Direction of creative principles of performance on actualization of national factors of art of music / T. Zhigi-nas // Unity of studying and scientific research – the main principle of the university: a collection of scientific papers of the report-scientific conference of teachers of the University for 2013, February 4-6, 2014 / p. GI Volynka, O. V. Uvarkina, O. P. Yemelianova. – K.: View of the NP Drahomanov NPO, 2014. – p. 32-34. 6. Intellectual potential / [V. Egorov, A. Eremenko, S. Teskina, N. Dzugkoeva] // State Service. – 2001. – No. 1 (11). 7. Kaleniuk I.S. Universities in coordinates of global development / I. S. Kalenyuk // Higher school. – 2009. – No. 9. – P. 5-11. 8. The main tendencies of the development of higher education: global and Bologna changes / Under scientific. edit Dr. Ped. Sciences, professor V. I. Baidenko. – M .: Research Center for Quality Problems of Specialist Training, 2010. – 352 p. 9. Падалка Г.М. Pedagogy of art (Theory and methodology of teaching artistic disciplines) / Galina Nikitovna Padalka. – K .: Education of Ukraine, 2008. – 274 p. 10. Ruchkin B.A. Youth and the formation of a new Ukraine // Sociological research. – 1995. – № 5, p. 10. 9. Падалка Г.М. Pedagogy of art (Theory and methodology of teaching artistic disciplines) / Galina Nikitovna Padalka. – K .: Education of Ukraine, 2008. – 274 p. 10. Ruchkin B.A. Youth and the formation of a new Ukraine // Sociological research. – 1995. – № 5, p. 10. 11. Siladia I. Development of education in the context of globalization challenges / Zb. Scientific / Higher Education of Ukraine №4. – K. 2016 // p. 34 – 38. 12. Sysoev S.O. Education and personality in the post-industrial world: monograph / S.O.Sisoyev. – Khmelnitsky, HGPA, 2008. – 324 p. 13. Sysoev S.O. The creative pedagogical activity of the teacher: signs and methods / S.O.Sisoiev // Gifted child. – 2005. – No. 4. – P. 6-14. 14. Smirensky V. M. Formation of future music teachers of readiness for pedagogical organization of musical and cognitive activ-ity of elementary school students: author's abstract. Dis ... .. Cand. ped Sciences: special 13.00.04 / V.M. Smirensky; Kyiv Taras Shevchenko University. – K., 1998. – 16 p. 15. Hu Manli. Vocal education for students at the institutes of arts in China / Hu Manli / / Humanization of the educational proc-ess: Sb. sciences works [for co. edit prof. V. Sipchenko – Vip LHHIIII. – Slavyansk: DDPU, 2015. – P. 134-140. 16. Brown Ph. The globalization of positional competition Sociology. – Cambridge, 2000. – Vol. 34. – No. 4. – P. 633-653. 

 
Жигінас Т.В. Глобалізаційні тенденції в освіті. Фахова підготовка майбутніх учителів музич-

ного мистецтва – гедоністичний підхід 
В статье рассмотрены новые тенденции современного образовательного пространства, музы-

кальной педагогики и др. Представленные к рассмотрению тенденции подчиняются гедонистическому 
подходу, который проявляется как осознанная радость, наслаждение от общения с произведениями 
искусства, общения на языке музыки, утверждение через деятельность, осознанный выбор профессии – 
«учитель музыкального искусства – выбор по призванию». Перечисленные акценты подтверждают 
наши научные предположения, что осмысленный выбор профессии и профессиональная подготовка под-
держивается целеустремленностью к деятельности приносит духовній рост, моральное удовлетворе-
ние и полностью отвечает заявленным в статье позициям, в часности использовании гедонистическо-
го подхода в процесе личностного и профессионального становления студентов факультетов искусств 
педагогических университетов Украины – подготовленных к практической самореализации в быстро 
изменяемых условиях, в соответствии с тенденциями глобализации. 

Ключовые  слова :  глобализация, профессиональная подготовка, будущие учителя музыкального 
искусства, выбор профессии по призванию, педагогические способности, гедонистический подход.  

Tetyana Zhiginas. Globalization trends in education. Professional training of future teachers of mu-
sical art is a hedonistic approach 

The article deals with the latest trends in the world, modern educational space, musical pedagogy, etc. The 
presented tendencies are subject to the hedonistic approach that manifests itself as an awareness of the joy of 
communicating with works of art, the recognition of the pleasure of communicating with the language of music, 
the affirmation through activity, the conscious professional choice – "the teacher of musical art – the profession of 
vocation".  
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The above accents confirm our scientific positions that deliberately chosen profession and professional train-

ing supported by goal-setting in activity brings spiritual growth, moral satisfaction and fully corresponds to the 
positions stated in the article, regarding the use of hedonistic approach in the process of personal and profes-
sional formation of students of art faculties of Ukrainian pedagogical universities-trained to practical self-
realization in rapidly changing conditions, according to the trends of globalization. In the flow of the basic mod-
ern trends of world development, globalization is at the same time a continuous process and a phenomenon that 
has certain characteristics. As a phenomenon, it is based on the theory of self-organization (synergetics) and in-
cludes such processes of openness to change and emergence (suddenness, unexpected and unexpected emergence). 
In general, the irreversibility of the globalization process lays the foundation for a new vision of the world and 
trends, in particular, in changing the educational paradigm. The united world community's readiness to solve 
global problems comes first, thanks to cooperation within the international community, which requires the mod-
ern thinking inherent in progressive humanists and the young generation, since the tendencies of democratiza-
tion, expanding the range of social and strategic choices make it necessary to choose to conscious mature in pro-
gressive search, choice. 

Key  words :  globalization, professional training, choice of profession by vocation, pedagogical abilities, he-
donistic approach. 
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Концепції розподілу влади та взаємозалежної відповідальності є важливими складовими ефек-тивного розвитку та керування університетом. Традиційно відповідальність за прийняття управ-лінських рішень покладалась лише на адміністра-цію університету. Проте, різноманітність та скла-дність завдань, що полягали перед університетом, вимагали взаємозв’язку та взаємодії між адмініст-рацією факультету, викладачами, студентами та технічними працівниками. Нині прийняття управ-лінських рішень за участю всіх сторін освітнього процесу практикується вже багато років. Воче-видь інститут вищої освіти потребує перегляду чинного механізму залучення студентів до управ-ління закладами вищої освіти. Важливі кроки у цьому напрямку здійснила Канада, розробивши ефективну модель залучення студентів до прийн-яття управлінських рішень ЗВО, що і зумовлює актуальність дослідження. Аналіз останніх джерел і публікацій засвід-чив, що активне залучення студентів до управлін-ня університетом розпочалося у кінці 60-их на початку 70-их років у США та Канаді. Дафф Д. і Бердаль Р. [3] у 1966 році провели у Канаді націо-нальне дослідження щодо управління університе-том і заохочували наукові установи до того, щоб 

зробити процес прийняття управлінських рішень більш відкритим, прозорим, із залученням біль-шої кількості викладачів та студентів. Як зазнача-ють Хоувінг Д. і Крінстьансон А. [4] (до 1975 року 78% канадських університетів включили до скла-ду ради університету студентів. З середини 70-х р. залучення студентів до управління закладами вищої освіти широко практикувалося і здобуло значного поширення по всій країні. З цього при-воду було проведено національне опитування університетських Рад Директорів (boards of gover-nors) канадськими вченими Джонс Г. і Сколь-ник М. [5, c. 292] котрі зазначили, що у 1995 році у порівнянні з 1975 значно більша кількість універ-ситетів Канади включила до членів ради універ-ситету представників студентства. Вони підкрес-лили, що у відсотковому співвідношенні загальна кількість студентів – членів ради університету складала 9.2%, в той час як всі опитувані ЗВО під-твердили, що 100% включили до складу ради уні-верситету студентів [5, с. 283].  Переваги, обмеження та проблеми участі сту-дентів у прийнятті управлінських рішень були висвітлені у попередніх дослідженнях науковців Нок Г., Лі Х., Райлі Г., Вуд Д. (Knock G., Lee H., Ri-ley G., Wood D.). Особливості організації студент-
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УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ  
КАНАДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ АЛЬБЕРТИ  

В УПРАВЛІНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ ЗВО  
У статті досліджено процес залучення студентської молоді до управлінні закладом вищої освіти. 

Стаття наголошує на тому, що студенти здатні самостійно керувати своїми справами, забезпечуючи 
різноманітні свої потреби та відстоювати політичні інтереси. Було доведено, що студентів канадсь-
кого ЗВО залучають до активної участі у вирішенні питань академічного та адміністративного харак-
теру, що є досить вагомими для функціонування університету. У статті підкреслюється, що об’єднан-
ня студентських організацій чинить значно більший вплив ніж кожен із студентів окремо. Було виявле-
но, що фактори які сприяли активній участі студентів в управлінні вузом, залежали як від індивідуаль-
них переконань кожного студента, так і від навколишнього середовища. У статті обґрунтовано важ-
ливість студентської участі в управлінні університетом, оскільки студенти повинні вдосконалювати 
вміння приймати спільні рішення, демонструвати свою відданість університету, враховуючи довгот-
ривалі інтереси ЗВО. 

Ключові  слова :  Канада, університет, студентські організації, управління, керівні структури. 



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

ського самоврядування у сучасній систем вищої освіти в Україні досліджували: Василенко І., Ва-сильченко Я., Демченко Ю., Єжова О., Казлакова Г., Руснак І., Шпак О. та ін.. 
Мета дослідження – на основі аналізу науко-вих джерел охарактеризувати залучення студент-ського самоврядування канадського університету провінції Альберта до управлінської структури ЗВО. 
Основні завдання дослідження: 
– Охарактеризувати керівну структуру ка-надського університету провінції Альбер-та; 
– Описати самоврядні студентським органі-заціям університету Альберти; 
– Розкрити мотиви, що спонукають студен-тів долучатися до управлінської діяльності ЗВО; 
– З’ясувати причини можливого обмеження участі студентів у керівних структурах різного рівня; 
– Виявити стратегії, що використовуються студентами для впливу на прийняття управлінських рішень ЗВО. 
Формальні керівні структури університету 

Альберти. Рада директорів є найвищим керівним органом, що керує розподілом університетського бюджету та послуг, котрі надає навчальний за-клад, а також займається вирішенням оператив-них питань вузу. Вчена рада університету (General Faculties Council), яку очолює ректор являється найвищим науково-директивним органом. У під-порядкування вченої ради університету знахо-диться професорсько-викладацьких склад, кот-рий уповноважений затверджувати навчальні програми факультетів різних галузей. Аналогіч-ним чином, кафедри підконтрольні радам факуль-тету. Вони мають право на свій бюджет і можуть видозмінювати програми у межах своїх навчаль-них дисциплін. Існують й інші формальні керівні структури, до котрих відносяться: вчена рада (senate), рада деканів (deans` council), комітет ад-міністрації факультету (deans` advisory committe-es), та інші факультетські комітети, що викону-ють консультативні функції і допомагають керів-ним структурам і адміністрації університету у прийнятті керівних рішень. До складу переліче-них керівних структур входять: члени адміністра-ції університету, члени професорсько-викла-дацького складу, звичайні технічні працівники закладу вищої освіти, студенти молодших та особ-ливо старших курсів навчання і представники громадськості (representatives of the general pub-lic) [7]. Як зазначається у законодавстві провінцій – залучення студентів до прийняття управлінських університетських рішень відбувається на найви-

щих рівнях засідань ради директорів університе-ту (the board of governors) і засідань вченої ради на загальній раді інститутів університету (academic council – General Faculties Council at this university).  Юридичне підґрунтя даної структури управ-ління закладено у двох розділах законодавчого акту університету Альберту [1] (the Alberta Uni-versities Act): 43 (1) у кожному університеті повинно бути створене студентське об’єднання (students` un-ion), яке б займалося вирішенням проблем сту-дентів в університеті, розвитком і керівництвом закладу вищої освіти, контролювало дотримання прав студентів і стимулювало до розвитку благоу-строю студентів і ЗВО в цілому [1, c. 39]. 43 (5) Якщо ж в університеті діє відділ аспіра-нтури (faculty of graduate studies), то член ради директорів може визнати створення асоціації сту-дентів-аспірантів у межах ЗВО (з будь-якою на-звою, яку вони вважатимуть за доцільну) як таку, що повинна займатися вирішенням проблем сту-дентів-аспірантів для загального блага студентів і університету в цілому [1, с. 40]. Таким чином, сту-денти не лише уповноважені долучатися до при-йняття керівних управлінських рішень закладу вищої освіти, а також займатися справами і проб-лемами студентів у кампусах [1, c. 39].  
Студентське самоуправління. Студентське самоуправління стосується перш за все студентсь-ких організацій в університеті Альберти в цілому. Дві основні студентські організації університету Альберти другої половини ХХ ст. – студентське об’єднання (Students' Union) та асоціація студен-тів старших курсів (the Graduate Students' Associa-tion), до складу котрої входили також студенти, котрі ще не отримали ступінь. Ці дві організації представляли інтереси студентів молодших і ста-рших курсів, що проживали на території студент-ського містечка. Крім того, на факультетському рівні існували й інші організації та клуби, котрі не входили до складу вищеозначених студентських організацій, а функціонували незалежно від них. Кожна студентська організація має свою студент-ську раду (student council) – її найвищий керівний орган, виконавчий комітет (executive committee) і декілька постійних комісій (several standing com-mittees). Дві основні функції, котрі виконує будь-яка студентська організація чи об’єднання – це захист інтересів студентів та сприяння їх благопо-луччю.  Представники студентства є членами прак-тично усіх керівних структур університету різних рівнів, беруть участь у прийнятті керівних рішень та розробці стратегічного плану розвитку універ-ситету (university policy), займаються вирішенням 
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університетських завдань і проблем студентства в цілому. Більше того, студентів активно залуча-ють до надання студентських послу. Окрім цього, студенти – члени студентського самоврядування самі керують і надають послуги, до яких можна віднести: 
– Обмін інформацією; 
– Фінансова допомога; 
– Консультування однолітків; 
– Допомога у вирішенні проблем як академі-чного, так і неакадемічного характеру; 
– Матеріально-технічне забезпечення та пов’язані з цим послуги; 
– Можливість займатися волонтерською діяльністю; 
– Туристичні послуги та технічне забезпе-чення для відпочинку [7]. Саме задля виконання і забезпечення усіх пос-луг дві найбільші студентські організації універси-тету Альберти – Студентське Об’єднання (Students' Union) та Асоціація Студентів Старших Курсів (the Graduate Students' Association) об’єднали свої зу-силля. Проте, Студентське Об’єднання (Students' Union) з більшою кількістю студентів та кращим фінансуванням, надає більше послуг ніж будь-яка інша студентська організація на території кампу-су. У свою чергу, через обмежене фінансування інші факультетські студентські організації, вклю-чаючи Асоціацію Студентів Старших Курсів (the Graduate Students' Association) надають більшість послуг пов’язаних з ознайомленням з професією – проводять форуми, орієнтаційні заходи для студе-нтів різних факультетів, в тому числі пропонують деякі консалтингові програми, проводять соціаль-но-розважальні та культурно-масові заходи для членів студентських організацій [7].  Також всі вищеозначені студентські організа-ції пропонують широке різноманіття заходів для відпочинку і розваг. Всі три студентські організа-ції, розглянуті у цьому дослідженні мають свої власні джерела фінансування (включаючи член-ські внески та прибутки від комерційної діяльнос-ті) – книжковий магазин, поштове відділення, ксерокопія, і займаються цілою низкою інших за-ходів по збору коштів. Членство у студентському об’єднанні (Students' Union) та Асоціації Студентів Старших Курсів (the Graduate Students' Associa-tion) є обов’язковим для всіх студентів, незалежно від року навчання і з кожного студента стягується членський внесок. На ці кошти самоврядні органі-зації наймають спеціалістів, професіоналів своєї справи і допоміжний персонал, що допомагає ке-рувати студентською організацією та її справами. Основна мета залучення професіоналів – скерову-вати і давати поради, щодо своєрідних аспектів своєї діяльності, але основне рішення все ж зали-

шається за членами виконавчого комітету студе-нтської організації. Як зазначають Андерсон Б. і Джонс Г. [2], окрім формальних керівних структур ЗВО, вклю-чаючи раду директорів (з законодавчими повно-важеннями у вирішенні адміністративних пи-тань) і вчену раду університету (відповідальну за академічну діяльність), студентські організації відіграють значну роль в ухваленні стратегічного плану розвитку і функціонування закладу вищої освіти, оскільки представники студентства засіда-ють практично в усіх головних комітетах [6]. 
Мотиви, що спонукають канадських студе-

нтів брати участь у прийнятті управлінських 
рішень ЗВО: 

– Вдосконалити систему управління вузом; 
– Набути досвіду; 
– З соціальних причин\передумов; 
– Бажання допомагати іншим студентам; 
– Переконання батьків чи друзів. Такий фактор як соціальний статус родини, здавався також суттєвим. Крім того, як виявилося більшість студентів – членів студентських органі-зацій, залучених до вирішення справ університету були членами різноманітних об’єднань у школі чи коледжі і вже мали певний досвід і були небайду-жими до долі свого навчального закладу [7].  
Основні причини обмеження студентської 

участі у керівних структурах різних рівнів, серед яких: 
– Члени адміністрації університету проти залучення студентів до вирішення кадро-вих питань та питань, що стосувалися ук-ладення бюджету; 
– Деякі питання, на думку адміністрації вузу, не повинні були набувати загального роз-голосу серед студентів, оскільки містили конфіденційну інформацію та особисті дані професорсько-викладацького складу; 
– Професорсько-викладацький склад та чле-ни адміністрації не сприймають студентів за рівноправних собі у вирішенні питань, що стосувалися присвоєння звань та об-ранням на посади.  Роль, яку відіграють студенти у прийнятті рішень різними університетськими комісіями і керівними органами залежить від участі кожного окремого студента. Поодинокі студенти у керів-ному процесі ЗВО відіграють роль колег, деякі – роль лідерів, котрі очолюють різноманітні обго-ворення і дискусії; деякі – роль наглядачів, та все ж переважна більшість студентів відіграють роль звичайних інформаційних провайдерів, котрі ді-ляться знаннями, своїм розумінням і баченням проблем, а також відстоюють права студентів. Ефективність і результативність кожного окремо-го представника студентства різниця [7].  
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Неформальні стратегії, що використову-
ються студентами з метою впливу на прийнят-
тя управлінських рішень. Оскільки залучення студентів до прийняття різноманітних управлін-ських рішень являється очевидно політичним процесом, студенти користуються цілим різнома-ніттям політичних стратегій. Це стосується вико-ристання неофіційних тактик задля досягнення того, що вони не можуть досягти традиційними методами. Лобіювання – одна з основних страте-гій збільшення студентського впливу на прийнят-тя управлінських рішень. Важливу роль у досяг-ненні цієї цілі відіграли: засоби масової інформа-ції (такі як студентська радіостанція та випуск двох студентських газет), проведення студентсь-ких засідань та навчальних програм. Окрім представництва студентів на різних рівнях (університетському, факультетському та кафедральному), всі три студентські організації (Просвітницька Асоціація Студентів, Студентське Об’єднання, Асоціація Студентів Старших Курсів) висловлюють своє занепокоєння з приводу їх причетності до управління університетом Альбе-рти і громадою в цілому, лобіюють свої інтереси за межами ЗВО, намагаються змусити урядовців почути основні проблеми з якими стикаються студенти. Члени Студентського Об’єднання (Students' Union) та Асоціації Студентів Старших Курсів (the Graduate Students' Association) регуляр-

но звертаються до консультативного комітету Міністерства політики уряду провінції, зустріча-ються з керівником відповідного департаменту уряду з метою обговорити вагомі питання студе-нтства, що потребують вирішення. Крім того, всі три студентські об’єднання активно працюють над покращенням співпраці зі спільнотою, долу-чаючись до громадської діяльності. Підводячи підсумок, хочеться зазначити, що Студентське Об’єднання університету Альберти відіграло кері-вну роль у вирішенні проблем студентства, обго-ворюючи стратегії студентської участі в управлін-ському процесі ЗВО, разом зі студентськими орга-нізаціями інших університетів, що знаходяться на території Канади. Отже, завдяки студентському самоврядуван-ню в університеті Альберта, студенти отримують досвід управлінської діяльності, навчаються вес-ти бізнес та надавати якісні послуги, захищати інтереси студентства, використовувати різнома-нітні стратегії щодо залучення студентства до прийняття управлінських рішень, співпрацювати з членами адміністрації та громадою. Цей досвід є надзвичайно цінним надбанням не лише для сту-дентських організацій університетів Канади, а й інших країн в цілому. Перспективи подальших наукових досліджень вбачаємо у вивченні пробле-ми ефективного залучення студентського самов-рядування до керівного процесу ЗВО в Україні. 
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Оксана ЗАБОЛОТНА, Анна ПІДГАЄЦЬКА Участь студентів канадського університету Альберти в управлінському процесі ЗВО 
Оксана Заболотная, Анна Подгаецкая. Участие студентов канадського университета Альбер-

ты в управленческом процессе ВНЗ 
В статье исследован процесс привлечения студенческой молодежи к управлению учреждением выс-

шего образования. Статья отмечает, что студенты способны самостоятельно управлять своими 
делами, удовлетворять различные свои потребности и отстаивать политические интересы. Было 
доказано, что студентов канадского университета Альберты привлекают к активному участию в 
решении вопросов академического и административного характера, которые являются достаточно 
весомыми для функционирования университета. В статье подчеркивается, что объединение студенче-
ских организаций оказывает значительно большее влияние, чем каждый из студентов отдельно. Было 
выявлено, что факторы, которые способствовали активному участию студентов в управлении вузом, 
зависели как от индивидуальных убеждений каждого студента, так и от окружающей среды. В статье 
обоснована важность студенческой участия в управлении университетом, поскольку студенты долж-
ны совершенствовать умение принимать совместные решения, демонстрировать свою преданность 
университету, учитывая долговременные интересы его развития. 

Ключевые  слова :  Канада, университет, студенческие организации, управление, руководящие 
структуры. 

 
Oksana Zabolotna, Anna Pidhaietska. Canadian University of Alberta Student Participation in 

Higher Education Institution Governance 
The article explores the process of involving Alberta university students in higher education institution gov-

ernance. The article emphasizes that students are able to manage their affairs independently, satisfy their diverse 
needs and protect their political rights and interests. It has been proven that Canadian university of Alberta stu-
dents are actively involved in academic and administrative decision-making process that is significant for univer-
sity functioning. This article reveals the formal decision making bodies of the University of Alberta, student or-
ganizations as a whole and especially two major student organizations – the Students` Union and the Graduate 
Student Association, which represent the undergraduate and graduate student on campus. The main formal deci-
sion making bodies of Alberta University are the Board of Governors and the General Faculties Council. Among 
other formal bodies of all levels there are the Senate, the Dean`s Council, Dean`s advisory committees, and some 
department committees. These decision making bodies include members of academic and support staff, adminis-
trators, representatives of the general public, undergraduate and graduate students, especially senior ones.  

The article recalls that two primary functions of each student organization are to protect student interests 
and to promote the welfare of students. It has been emphasized that student representatives sit on almost all gov-
erning bodies of Alberta University, taking part in university policy making and in administering university af-
fairs, including student affairs. This article highlights student involvement in university governing bodies and stu-
dent motivation for participating in university governance. Among most common student motivation factors are 
desire to serve other students, social reasons, influence of parents and friends, wish to improve university govern-
ance and to gain their own experience. Decision areas from which students are excluded have been noticed. It has 
been stressed that student roles in decision making on university committees depend on each individual student 
participant. Some students act as colleagues, some as watchdogs, some as leaders in discussions or debates, but 
large number of students are only information providers. Informal strategies used by students in order to influ-
ence university governance, include their media, a radio station, two student newspapers, caucuses, training pro-
grams which have played important roles in helping them to attain their objectives. 

Keywords :  Canada, university, student organizations, governance, governing bodies. 
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Problem statement. Over the past three dec-ades, academic English has attracted considerable attention from researchers. A great deal of the re-search has been driven by pedagogical motives, which are closely related to the increase in the num-ber of students at universities acquiring English for academic purposes.  The fact that academic English is different from general English means that students face several diffi-culties because they need to learn how to use a lan-guage they know in new ways. Consequently, disci-plines like English for Academic Purposes and English for Specific Purposes have started to play a more prominent role in higher education in the last few decades.  The focus of students is on the contents of their study. As a result, students are more likely to use lan-guage tools which can help them with addressing lan-guage problems at the moment of encountering them. One of the most important language tools of this kind is a dictionary.  
Literature overview. Corpora and corpus tech-niques have played a key role in the research into academic English. The scholar Kosem, I[6, p. 357] points out corpora have proved useful in determining the features of academic English, and have stimulated research into register and genre. Researchers Benesch, S., Dudley-Evans, T., Flowerder, J., John, M., Peacock, M. remark that corpora have also helped to revive some earlier approaches, such as rhetorical analysis and pragmatic analysis. Corpus techniques have also helped researchers to identify not only the differences between different genres of academic English [5], but also the differences between aca-demic English and general English [4]. Vocabulary and its acquisition has always been one of the main 

focus areas of research in academic English McCarthy, M., Nation, P., Schmitt, N., Waring, R. The use of dictionaries in the process of academic English teaching and acquisition, as well as the types thereof, are analysed in the works by Benson, M., Haill, R., Lea, D., Nesi, H., Rundell, M., Svensen, B., Thompson, P.  Basing on the analysis of the aforementioned works, it is established that the differences between academic English and general English are yet to be fully acknowledged by lexicographers. This problem is exacerbated by the unclear status of students as dictionary users since there is a great deal of research in dictionary application that sees students as sub-jects, but very few studies actually examine the dic-tionary use of students. As a result, not much is known about which dictionaries students utilize, and how they use or misuse them. 
The aim of the article is to take a closer look at the linguistic characteristics of academic English, and give an overview of research into the registers, gen-res and vocabulary of academic English. The focus then shifts to the dictionaries currently available to students, and their suitability for the needs of stu-dents is evaluated in terms of their representative coverage of academic English. It aims to establish why there is a need for a dictionary of academic Eng-lish by looking at the characteristics of academic Eng-lish, and by discussing why existing dictionaries fail to reflect these characteristics.  A great number of monolingual and bilingual dictionaries have been produced, both in terms of number and variety. This is especially true of ad-vanced learners’ dictionaries, which have been the source of some important lexicographic innovations. Thus, university students have been provided with valuable tools to tackle English language-related 
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In the article, the linguistic characteristics of academic English are considered. The vocabulary and genres of 
academic English are addressed. The types of dictionaries currently available to university students are defined. It 
is established that academic language is linguistically diverse across discourses, genres, and disciplines. The varia-
tions in academic language demand a range of linguistic skills from students. Learners therefore need access to 
language tools, notably dictionaries, in their studies. 

The analysis of the respective dictionaries demonstrates that none of them is suitable for academic English 
acquisition. They are too comprehensive in coverage, contain linguistically demanding definitions and offer little 
encoding information. A need for dictionaries that would meet the students’ demands is defined. 
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problems during their studies, but not specifically for academic English.  Research into academic English has largely fo-cussed on written academic discourse. Scholars mainly study genres produced by academics, and the genre of the research article in particular: Charles, M., Coxhead, A., Flowerdew, J., Groom, N., Hewings, A., Hyland, K., Koutsantoni, D., Lewin, B., Schmitt, N., Sil-ver, M., Stotesbury, H., Swales, J., Tucker, P.  Some of the above-mentioned studies have used corpora that contained other genres in addition to research articles, for instance books and book re-views, but all of these genres, while read by students, are primarily targeted at other academics. Research-ers have therefore become interested in genres that specifically target students, arguing that the language in those genres is what students will encounter and need help with [2].  British researches of academic written English corpus identify thirteen genre families: case study, literature review, critique, methodology recount, de-sign specification, narrative recount, empathy writ-ing, problem question, essay, proposal, exercise, re-search report, explanation. Each genre family con-tains several genres, the total number of genres being fifty. The main distinguishing characteristic is the discipline the genre is found in. For example, the genre family “design specification” contains the fol-lowing genres that are predominantly found in Com-puter Science and Engineering: application design, building design, database design, game design, label design, product design, system design, and website design.  Written academic genres are also internally com-plex. They contain different sub-genres. Some of the genre families and genres can be either a genre or a sub-genre, for instance literature review can be a complete text, or it can be only a part of a text, such as a book or an article. Implementing a comprehensive attempt to describe spoken genres in academic dis-course, researches identified several genres and grouped them into classroom events, notably small lectures, large lectures, discussion sections, lab sec-tions, seminars, student presentations, and non-classroom events, namely, advising sessions, collo-quia, dissertation defences, interviews, meetings, of-fice hours, service encounters, study groups, tours. Apart from studying individual genres, scholars in-vestigate differences and similarities between differ-ent genres. Studies of this type can be divided into three groups: studies that compare genres of the same discourse, studies that compare spoken genres with written genres, and studies that compare char-acteristics of a genre or genres in different disci-plines. Multi-dimensional studies that involved analy-sis of spoken academic registers have shown that “all 

spoken registers are similar in their typical linguistic characteristics” [2, p. 223]. The researcher makes a comprehensive comparison between spoken and written academic registers, and concludes that “spoken registers are systematically different from written registers, with respect to a wide range of vo-cabulary characteristics and lexico-grammatical fea-tures” [2, p. 177). One of the few registers where some similarities are found is student management registers, namely spoken classroom management and written course management.  Another area where multi-dimensional analysis has provided useful insights is disciplinary variation among academic registers. Biber, D. compares five discipline categories, namely, Business, Engineering, Humanities, Natural Science, and Social Science and finds that there are similarities between Social Sci-ence and Humanities, and between Business and En-gineering, but remarks that these two groups of disci-plines differ significantly in the use of several linguis-tic features. Natural Science disciplines are found to be somewhere in between, being similar to both groups, but with these similarities lying in different linguistic features.  The aforesaid enables us to drive to the conclu-sion that academic language is linguistically very di-verse across discourses, genres, and disciplines. Most significant differences in the use of academic lan-guage are found between spoken genres and written genres, between student writing and expert writing, and between certain disciplines. One of the rare simi-larities found is the one across all spoken academic genres. Within the scope of the article it is deemed nec-essary to to elaborate the issue of Academic English compared to general English. Most studies of aca-demic language have focussed on particular registers, genres, and disciplines. Those studies have not con-sidered academic language as a whole, and compared its linguistic characteristics with other general regis-ters of English. Especially noteworthy are the findings by Biber, D.:  a) nouns, adjectives, and prepositions are very frequent in academic writing, more than in the other three registers;  b) grammatical features especially characteris-tic of academic writing are, for example, nominalizations, a stance noun with an “of-phrase”, noun phrases with modifiers, that-clauses and relative clauses with the relative pronoun “which”;  c) several grammatical features are frequent only in academic writing, for instance verbs with inanimate subjects, “that” or “those” with an “of-phrase”, quantifier “each”, coor-dination tag [2].  The differences between registers are likely to present difficulties to students. Thus the grammatical 
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features that are frequent in academic language, but infrequent in other registers may be problematic due to students’ lack of familiarity with their use and functions. On the other hand, learners may overuse some grammatical features that are not common in academic language.  Summing up, we can draw to the implication that Academic English is far from homogenous. Both spo-ken academic discourse and written academic dis-course consist of many genres and sub-genres. The genres and sub-genres are very varied in terms of their linguistic characteristics. The main differences between the genres are observed at mode, discipli-nary and proficiency levels. The variations in aca-demic language demand a range of linguistic skills from students. Several grammatical features could seriously impede comprehension or production of academic texts. Comprehension of an academic text also becomes problematic when students encounter unfamiliar words. The aforementioned observations determine the focus of vocabulary studies, which are discussed next.  Vocabulary and its acquisition has always been one of the main focus areas of research in academic English by scholars McCarthy, M., Nation, P., Schmitt, N., Waring, R. A large scope of studies is based on the notion that students need to understand 95% of the words in the text to gain reasonable com-prehension. It is expected that students attempting to achieve this comprehension threshold will know high frequency words before starting their studies. Schol-ars have therefore concentrated on studying aca-demic vocabulary, namely vocabulary which “is com-mon to a wide range of academic texts and not so common in non-academic texts” [7, p. 189]. This has led to the production of many different corpus-based wordlists.  Coxhead, A and Nation, P. divide the English lexi-con into four groups: high frequency words, academic vocabulary, technical vocabulary, which is different for each domain, and low frequency words [3]. High frequency words comprise 2.000 word families and cover around 80% of words in an academic text [7]. According to Coxhead, A and Nation, P., technical vo-cabulary does not exceed 1,000 words in any individ-ual subject area, and represents 5% of words in an academic text. Low frequency words, representing the final 5% of the words in an academic text, may be text-specific or occur only once or twice in a general corpus. The importance of low frequency words for students is considered negligible, as knowledge of the other three groups is expected to ensure reasonable comprehension of an academic text. Academic vo-cabulary covering approximately 10% of words in an academic text is considered key to students’ success in understanding academic language [4].  

There is little doubt that wordlists of academic words have some pedagogic value. Due to the fact that wordlists do not provide any information about the meaning, word class and phraseology of the words they contain, they are of little value to stu-dents. Wordlists can thus be considered merely a point of departure for teachers dealing with English for academic purpose who have limited time to try and teach students how to understand and use aca-demic language. One of the major weaknesses of all the different types of wordlists (academic, produc-tively-oriented, discipline-specific academic and col-location wordlists) is that the methodology used to create them is aimed at excluding certain words, nor-mally high frequency words and less frequent, techni-cal words. Omission of high frequency words is based on the assumption that students know those words already. Considering what knowing a word entails knowing all its meanings, collocations, patterns, syno-nyms, it is highly unlikely any student will possess such knowledge. It is more likely that students will know core meanings and patterns of the words. Con-sequently, if a word has a different meaning or differ-ent distribution of meanings in academic English, it will probably present difficulties to students.  Academic English is linguistically very complex, and this is evident in its vocabulary and phraseology. Differences in linguistic features are found not only between written academic discourse and spoken aca-demic discourse in general, but also between written and spoken genres. Linguistic variation is also mani-fested at discipline level. Words are not only used differently, they are often used in divergent functions and patterns. Academic English is different from gen-eral English in terms of vocabulary and grammar. Certain words and grammatical features are much more frequent in written academic English than in general English, and are often considered characteris-tic of academic English due to their frequency in aca-demic English, and relative infrequency in general English.  Students will therefore need access to language tools to help them during their studies. One such im-portant tool is the dictionary. Students can choose from a wide range of dictionaries. However, they might be of no value to the learners as far as prob-lems of academic English are concerned.  There are numerous monolingual English dic-tionaries at disposal. Each dictionary for students selects its own set of features, which are designed specifically for students. Studies show that students also use other types of dictionaries, such as technical and bilingual dictionaries, quite often. These types of dictionaries can be regarded as secondary lexico-graphic resources, as they present an addition to gen-eral-purpose dictionaries rather than an alternative.  
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Technical dictionaries deal with the vocabulary of one or more disciplines. They are most often pro-duced by term biologists or subject experts. Technical dictionaries usually cover only a few thousand words. Most of the entries are nouns. Such dictionaries differ from general dictionaries not only in coverage, but also in the manner of defining the words. Technical dictionaries are virtually devoid of information needed for encoding. They do, however, often provide illustrations, which can be effectively used for both decoding and encoding purposes. Technical dictionar-ies have an educational function as well. The authors of technical dictionaries determine their target users by considering their level of subject expertise, rather than their language proficiency. Students are named as the target readership particularly often.  Thesauri are based on the meaning of the words, tools and thus very useful for students who have to produce a great deal of written material during their studies. Using a thesaurus requires a relatively high level of language proficiency; the user needs to know the meanings of the looked up words and of all the synonyms, their grammatical and collocation charac-teristics, and the differences in meaning usage be-tween the looked-up word and any of its synonyms. Without this knowledge, the user may need to look up the words and synonyms in a dictionary to obtain this information.  There are also dictionaries available that deal with a specific part of the lexicon or that focus on par-ticular kinds of encoding information. These include dictionaries of idioms, dictionaries of phrasal verbs, dictionaries of collocations, production dictionaries and pictorial dictionaries. Rundell, M. describes pro-duction dictionaries as “a conceptually organized ref-erence resource designed specifically to meet the en-coding needs of learners. It is organized around what cognitive psychologists would call “basic-level con-cepts”, and the look-up process essentially involves deciding on a broad meaning area, selecting the key-words to which it is related, and then browsing and comparing sets of near synonyms” [8 pp. 327-328]. The use of this resource requires not only advanced language skills but also advanced dictionary skills.  It is deemed necessary to take a closer look at some of the main macrostructural and microslruc-tural features of three types of dictionaries used by students: general-purpose dictionaries, learners’ dic-tionaries and dictionaries for university student. Cor-pus-based dictionaries have now become the norm in lexicography. Lexicographers use corpora to obtain information on the frequency of words and phrases, to discover their meanings, and to find examples of authentic usage. All three types of dictionaries are based on corpora of general English. And although academic texts are found in any general language cor-

pora, they are often incomplete, and suffer from a lack of representativeness [9]. As a result, academic words and academic word meanings have a less prominent role.  The coverage in general-purpose dictionaries is very comprehensive. This can be positive for students as technical terms and meanings are included. How-ever, the negative aspect is that the dictionaries in-clude words and meanings for many non-academic communications which can hinder navigation through the entries. Definitions in general-purpose dictionaries are relatively short and contain rarer words, and therefore require high language profi-ciency. This is likely to present problems to students whose vocabulary knowledge is not at the level ex-pected from the target users of these dictionaries.  Much less challenging are the definitions in learners’ dictionaries, which often use a restricted defining vocabulary. The coverage in learners’ dic-tionaries is significantly reduced, when compared with general general-purpose dictionaries. The focus is on more frequent words and meanings. Rarer words and meanings are excluded, which is beneficial to students. Exclusion of many technical terms and meanings is much more problematic as students are likely to encounter terminology frequently during their studies. Furthermore, as frequency is likely to be a key factor in deciding which word or sense to exclude, many academic uses of the words may not be covered by a learners’ dictionary due to the non-academic nature of most of the corpus data. Learners’ dictionaries tend to provide plenty of examples, using them to not only support the definition thus provid-ing additional decoding information, but to demon-strate the usage and phraseology of the word.  The coverage in dictionaries for university stu-dents resembles the coverage in learners’ dictionar-ies, meaning that many rarer words and technical words are excluded. In comparison to definitions in general-purpose dictionaries, definitions in dictionar-ies for university students are left almost unchanged. Whenever a change is made, definitions usually be-come shorter. Students are therefore seen as having the same language competence, if not even higher, than the users of general-purpose dictionaries.  The above analysis of a few core dictionary fea-tures has shown that none of the three types of dic-tionaries is suitable for students. They are too com-prehensive in coverage, contain linguistically de-manding definitions and offer little encoding informa-tion. Learners’ dictionaries are much more user-friendly, offering less complex definitions and a great deal of encoding information. Shortcomings of learn-ers’ dictionaries are small coverage, especially of ter-minology. Dictionaries for university students are no more than a spin-off of general-purpose dictionaries. 
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It often seems that no significant lexicographic effort has been put into the creation of the dictionary for students. The main problem of all three types of dic-tionaries is that they are based on corpora of general English, rather than academic English. As a result, the entries do not reflect the semantic and lexico-grammatical properties of words as used in academic English. General senses of the words are given more prominence than academic senses. Currently no dic-tionary on the market can offer a comprehensive de-scription of academic English.  
Conclusions and implications. Students often rely on a dictionary for help with the language they are encountering during their studies. The dictionar-ies mainly used are general dictionaries and learners’ 

dictionaries. But none of these types of dictionaries are very helpful as they reflect general English rather than academic English. Lexicographers and research-ers have pointed to the shortcomings of existing  dictionaries in terms of student needs, but very few have called for a completely new dictionary for stu-dents. Instead, most studies have provided sugges-tions for improving existing dictionaries, or offered advice on which existing dictionaries are more suit-able for students. There is clearly a demand for a dic-tionary that would meet the students’ needs. Such a dictionary should incorporate research on academic English. Most importantly, it needs to be based on a corpus of academic language, and not general lan-guage.  

Iryna KAMINSKA ASPECTS OF USING DICTIONARIES IN THE PROCESS OF ACADEMIC ENGLISH TEACHING AND ACQUISITION 

References 1. Biber, D., Conrad, S. (1999). Lexical bundles in conversation and academic prose. In Hasselgard, H. and Oksefjell, S. (eds.), Out of Corpora: Studies in Honour of Stig Johansson (pp. 181-189). Amsterdam: Rodopi.  2. Biber, D. (2006). University Language: A corpus-based study of spoken and written registers. Amsterdam: John Benjamins.  3. Coxhead, A., Nation, P. (2001). The specialised vocabulary of English for Academic Purposes. In Flowerdew, J. and Peacock, M. (eds.), Research Perspectives on English for Academic Purposes. Cambridge: Cambridge University Press.  4. Hyland, К., Tse, P. (2007). Is there an “Academic Vocabulary”? TESOL Quarterly, N 41 (pp. 235-253). Canada: Wiley Online Library.  5. Hyland, К. (1999). Talking to Students: Metadiscourse in introductory course books. English for Specific Purposes, N 18, Is-sue 1, pp. 3-26.  6. Kosem, I. (2007). Issues in creating a corpus for EAP pedagogy and research. Journal of English for Academic Purposes, N 6, Issue 4, pp. 356-373.  7. Nation, I. (2001). Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press.  8. Rundell, M. (1998). Recent Trends in English Pedagogical Lexicography. International Journal of Lexicography, N 11, Issue 4, pp. 315-342.  9. Thompson, P. (2006). Assessing the contribution of corpora to EAP practice. In Kantaridou, Z., Papadopoulou, I. and Mahili, I. (eds.) Motivation in learning language for specific and academic purposes. Macedonia: University of Macedonia.   
Ирина Каминская. Аспекты использования словарей в процессе преподавания и овладения 

англоязычной академической речью 
В статье рассматриваются лингвистические характеристики англоязычной академической речи. 

Охарактеризованы жанры и словарный состав англоязычной академической речи. Проанализированы 
типы словарей, используемые студентами университетов. Установлено, что англоязычная академиче-
ская речь характеризуется лингвистическим разнообразием, обусловленным ее принадлежностью к 
разным сферам дискурса, жанрам и учебным дисциплинам. Такие различия в англоязычной академиче-
ской речи обуславливают потребность формирования у студентов широкого диапазона языковых уме-
ний и навыков. Следовательно, учащимся необходим лингвистический инструментарий, а именно слова-
ри, для обеспечения эффективности учебного процесса.  

Анализ используемых словарей выявил, что ни один из них не соответствует в полной мере требо-
ваниям, предъявляемым процессом обучения англоязычной академической речи. Для словарей характе-
рен избыточный охват значений, лингвистически сложные определения и недостаток вводной инфор-
мации. В статье указывается на необходимость создания словарей, отвечающих потребностям сту-
дентов.  

Ключевые  слова :  англоязычная академическая речь, словарь, language, изучение языка, жанры 
устной и письменной речи, обучение языку.   

Iрина Камінська. Аспекти застосування словників у процесі навчання та оволодіння академі-
чним мовленням англійською мовою 

У статті розглядаються лінгвістичні характеристики академічного мовлення англійською мовою. 
Докладно проаналізовані стилі, жанри та словниковий склад академічного мовлення англійською мо-
вою. Крім того, досліджене питання використання словників у процесі навчання та оволодіння академі-
чним мовленням англійською мовою. Встановлено типи словників, які застосовуються студентами 
вищих навчальних закладів на теперішньому етапі. Визначений ступінь відповідності макроструктур-
них та мікроструктурних якостей трьох типів словників, а саме: загальних словників, навчальних слов-
ників та словників для студентів університетів, освітнім потребам та інтересам суб'єктів навчання. 
Встановлено, що академічному мовленню англійською мовою властиві суттєві лінгвістичні відміннос-
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ті в залежності від приналежності до певної сфери дискурсу, жанру чи наукової галузі. Варіативність 
лексичного складу та застосовуваного граматичного інструментарію академічного мовлення англійсь-
кою мовою зумовлює необхідність оволодіння студентами вищих навчальних закладів широким спект-
ром мовних та мовленнєвих вмінь та навичок. Відтак для розвитку й удосконалення академічного мов-
лення англійською мовою учні потребують наявності спеціалізованих лінгвістичних засобів й інструме-
нтів, а саме словників, в яких повною мірою були б відображені специфічні риси академічного мовлення 
іноземною мовою.  

Аналіз властивостей та якостей словників, які використовують студенти у навчальному процесі, 
засвідчує, що жоден з вищезгаданих типів словників не задовольняє повною мірою потреб, запитів та 
інтересів суб'єктів навчання. Як у загальних словниках, так і навчальних словниках та словниках для 
студентів університетів наводяться надмірно широкі пояснення, подаються складні лінгвістичні ви-
значення, проте спеціалізована фахова інформація, що надається, не є вичерпною.  

У статті вказується на необхідність створення словників, які б відповідали навчальним потребам 
студентів, які опановують академічне мовлення англійською мовою.  

Ключові  слова :  академічне мовлення англійською мовою, словник, вивчення мови, жанри усного 
та письмового мовлення, навчання мови.    
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ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ  
ФОНЕМАТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ДІТЕЙ ІЗ ЗНМ ІІІ РІВНЯ  

ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Стаття присвячена проблемам діагностики сформованості мовленнєвих процесів у дошкільників. У 

статті розглядається питання діагностики сформованості фонематичних процесів у дітей із загаль-
ним недорозвитком мовлення ІІІ рівня. Здійснено ґрунтовний аналіз робіт вітчизняних та зарубіжних 
вчених з питання сформованості фонетичних процесів у дітей старшого дошкільного вінку. Зазначено 
аналіз системі діагностики на логопедичних заняттях за допомогою комп’ютерних технологій.  

Розроблено та окреслено сучасна діагностика стану сформованості процесів фонематичного 
сприймання. 

Вивчено поетапно стан мовлення у дітей старшого дошкільного віку.  
Проаналізовано забезпечення у дошкільних навчальних закладах засобів та методів діагностики 

мовлення дитини. Окреслено проблему комп’ютерного забезпечення на прикладі логопедичного центру 
«Розвивайка» міста Миколаїв . Обґрунтовано необхідність та важливість вчасної та якісної діагности-
ки стану сформованості фонематичних процесів у дошкільників з загальним недорозвитком мовлення 
ІІІ рівня. Визначено та окреслено основні напрямки актуального удосконалення процесу діагностики. 
Виокремлено та намічено основні тенденції та напрями процесу діагностики дитячого мовлення за 
допомогою інноваційних комп’ютерних технологій. Розроблено та апробовано модель діагностики сфо-
рмованості фонематичних процесів, яка включає такі критеріїв:  

– критерій І – сформованості фонетичних процесів 
– Показник 1 – сформованість фонематичного аналізу 
– Показник 2 – сформованість фонематичного синтезу 
– Показник 3 – сформованість фонематичних уявлень 
– критерій ІІ – стійкість уваги 
– Показник 1 – стійкість уваги 
– Показник 2 – зосередженість уваги 
– Показник 3 – переключення уваги 
Ключові  слова :  логопедична робота, фонематичні процеси, комп’ютерні технології. 

Вікторія КИСЛИЧЕНКО, Анна ШЛАПАК  Діагностика сформованості фонематичних процесів у дітей із ЗНМ ІІІ рівня засобами комп’ютерних технологій 

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні питання впровадження інформаційних комп’ю-терних технологій у корекційну освіту набувають все більшої актуальності. Одним з ключових за-вдань логопеда є підвищення ефективності про-цесу корекції мовленнєвих порушень, що немож-ливо без їх правильної діагностики. Використан-ня сучасних методів та засобів урізноманітнює й забезпечує дієвість логопедичної роботи.  Ряд сучасних авторів: Л. П. Міронець, В. П. Сергієнко, М. І. Шут зазначають, що застосу-вання комп'ютерних технологій дозволяє оптимі-зувати тривалий педагогічний процес та значно підвищити ефективність пізнавальної діяльності дошкільників. Дослідження Л. А. Копачівської, Н. М. Голуб, Л. В. Лопатіної присвячені проблемі вивчення і корекції загального недорозвитку мовлення у 

дошкільників, показують, що подолання систем-ного мовленнєвого недорозвитку, як правило, має тривалу та складну динаміку. Комп’ютерним тех-нологіям під силу оживити важкий і тривалий корекційний процес шляхом реалістичності, но-визни й динамічності зображення, використання рухових анімацій, відеоматеріалів, аудіозаписів. Дидактичні і методичні проблеми інформати-зації навчального процесу наведені в роботах М. І. Жалдака, В. Г. Розумовського. Дослідження М. Я. Білогубки, Т. В. Тихонової, В. М. Косік присвя-чені використанню комп'ютерних технологій у роботі з дітьми, розглядають використання ком-п’ютерних програм у процесах розвитку пам’яті, уваги, уяви, мислення.  Науково-теоретичний аналіз психолого-педагогічної, логопедичної, лінгвістичної літера-тури засвідчує посилений інтерес науковців і 
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практиків до проблеми діагностики мовленнєвих порушень та використання комп’ютерних техно-логій у логопедичній роботі. Питання викорис-тання комп’ютерних технологій у діагностиці за-лишається недостатньо розробленими, що і зумо-влює актуальність теми: «Діагностика фонема-тичних процесів у дітей із ЗНМ ІІІ рівня засобами комп’ютерних технологій. Діагностика стану сформованості фонематич-них процесів у дітей є необхідною умовою успіш-ної логопедичної роботи. Термінологія логопе-дичної роботи включає терміни, що пов'язані з її етапами, процесами та іншими аспектами. Термін «логопедична робота» неодноразово висвітлюва-вся працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Найвідоміші з них наступні: в дефектологічному словнику термін подається у такому трактуванні: «Логопедична робота – педагогічний процес з ко-рекції та компенсації особистості дитини» [9]; «Валеологія, словник-довідник» надає дещо інше пояснення – «логопедична робота – це процес ви-правлення мовлення шляхом проведення роботи логопеда з дитиною» [1, с. 1007]. У своїй роботі «Сучасні підходи до подолання порушень звуко вимови» (2010) М. К. Шеремет дає терміну вичер-пне пояснення: «...логопедична робота – це педа-гогічний процес, тому вона керується загальноди-дактичними принципами: виховного характеру навчання; науковості, систематичності і послідов-ності; доступності; наочності; свідомого ставлен-ня до навчання і активності; міцності знань; інди-відуального підходу. Крім того вона спирається і на спеціальні принципи: врахування етіології і механізмів мовленнєвого порушення; системності і врахування структури вади; комплексності і ди-ференційованого підходу; поетапності розвитку; онтогенетичний; врахування особистісних особ-ливостей; діяльнісного підходу; використання обхідних шляхів; послідовності і паралельності в роботі над звуками; формування мовленнєвих навичок в умовах живого спілкування» [7, с.127 – 132]. Логопедична робота починається з етапу об-стеження, який складається з окремих складових. Одна з них – обстеження фонематичних процесів. У «Понятійно-термінологічному словнику логопе-да» термін має таке значення: «Фонематичні про-цеси – зміни звуків у мовленнєвому потоці, які зумовлені дією фонетичних законів мови» [6]. В. М. Ільяна в своїй роботі «Корекція дислексій в учнів молодших класів спеціальних шкіл для ді-тей з тяжкими порушеннями мовлення» (2010) наголошує на тому, що формування фонематич-них процесів – це безпосередньо розвиток фоне-матичного сприйняття, аналізу, синтезу та уяв-лення [5, с. 11]. У монографії «Порушення фоне-

тичного боку мовлення у дітей» (2011) Н. С. Гаврилова подає таке трактування термінів, що стосуються фонематичних процесів: «Фоне-матичний аналіз – це психічний процес, що забез-печує почергове виділення зі складу слова фо-нем», «Фонематичний синтез – це психічний про-цес, що забезпечує послідовне об’єднання фонем у слово», «Фонематичні уявлення – це здатність сприймати кожний мовленнєвий звук у різних варіантах його звучання, що дає змогу правильно використовувати фонеми для розрізнення слів» [3, с. 146] Діагностика фонематичних процесів передба-чає обстеження фонематичного синтезу, фонема-тичного аналізу та фонематичних уявлень. У наш час комп'ютер служить потужним технічним засо-бом навчання і грає роль незамінного помічника у вихованні та загальному психічному розвитку дошкільників, тому, щоб процес діагностики пе-ретворити в цікаву гру та максимально ефектив-но зібрати дані для встановлення локалізації та характеру порушення ми вважаємо доцільним використовувати комп’ютерні програми, ігри, технології. В основу використання комп’ютерного забез-печення у вітчизняній педагогіці покладені базові психолого-педагогічні та методологічні положен-ня, розроблені; Л. С. Виготським, П. Я. Гальпері-ним, В. В. Давидовим, О. В. Запорожцем, О. М. Леонтьєвим, О. Р. Лурія . О. І. Кукушкіна у роботі «Застосування інфор-маційних технологій в спеціальну освіту» (2003) та у своїх працях в цілому неодноразово підкрес-лює, що корекційно-виховна робота з дітьми, які мають відхилення у розвитку, передбачає викори-стання не тільки традиційних засобів, а й нетра-диційних, в тому числі спеціалізованих або адап-тованих комп'ютерних програм (головним чином навчальних, діагностичних і тих, що розвивають) [9, с. 67 – 76].  І. О. Склярова підкреслює, що ефект застосу-вання комп’ютерного забезпечення залежить від професійної компетенції педагога, його вміння використовувати нові можливості [7, с. 3 – 7]. Ва-жливо включати програмні платформи в систему навчання кожної дитини, створюючи сильну мо-тивацію і психологічний комфорт, а також надаю-чи вихованцю свободу вибору форм і засобів ді-яльності [10].  Інформаційні комп’ютерні технології – це су-купність методів, виробничих і програмно-технологічних засобів, поєднаних у технологіч-ний ланцюжок, що забезпечує збирання, зберіган-ня, обробку, висновок і поширення інформації – за визначенням відомого конструктора перших пер-сональних комп’ютерів С. Г. Возняка [11, с. 25]. 
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І. Г. Захарова у своїй книзі «Інформаційні тех-нології в освіті» (2003) визначила, що пріоритет-не завдання застосування інформаційно-комп’ютерних технологій у спеціальній педагогіці полягає не в навчанні дітей адаптованим основам інформатики та обчислювальної техніки, а в ком-плексному перетворенні їх на засоби розвитку мовлення, уваги, уяви та мислення, як вищих пси-хічних функцій [8, с. 75]. А. А. Вербицький неодноразово підкреслює, сьогодні логопедична практика вже давно вийш-ла за межі традиційного підходу завдяки комп’ю-теризації. Комп’ютеризація логопедичної робо-ти – це застосування комп’ютера в корекційному процесі на різних етапах та з різною метою [2].  Експериментальне дослідження здійснюва-лось у протягом 2017-2019 рр. на базі логопедич-ного центру «Розвивайка» у м. Миколаїві. В експе-рименті брало участь 10 дітей. Експеримент про-водився у вільний від занять час, індивідуально з кожною дитиною. При відборі дітей враховува-лись рівень психофізіологічного розвитку; струк-тура мовленнєвого дефекту; вік дітей. Діагностика фонематичних процесів – один з ключових етапів обстеження мовлення дошкіль-ників з загальним недорозвитком мовлення. Фо-нематичні процеси включають у себе – фонема-тичний аналіз, фонематичний синтез, фонематич-ні уявлення. На цьому етапі важливо досягти мак-симальної валідності результатів. Знизити похиб-ку при діагностиці допомагають яскраві і цікаві дидактичні матеріали, що повністю забезпечують комп’ютерні технології. Застосування інновацій-них технологій має пріоритетне завдання – розви-вати пізнавальні процеси дитини (мовлення, ува-гу, уяву, мислення). Проте, використання комп’ю-терних технологій у діагностиці також забезпечує успішну та продуктивну роботу з дитиною. Спираючись на результати аналізу психолого-педагогічної літератури нами були визначені кри-терії для обстеження фонематичних процесів у дітей із ЗНМ ІІІ рівня. Вибір першого критерію – сформованість фонематичних процесів – обґрун-товується необхідністю чітко диференціювати на слух фонеми рідної мови для оволодіння навичка-ми звукового аналізу й синтезу, і як наслідок – можливості повноцінного засвоєння грамоти. Та-кож, порушення сформованості фонематичних процесів може проявитися у наявності вербаль-них та літеральних парафазій, персеверацій. Другий критерій – характеристика процесів уваги під час обстеження. Даний критерій був ви-браний нами в результаті спостережень за пове-дінкою дітей під час використання комп’ютерно-го навчально-програмного комплексу «Адаптація-лого», розробленого О,Б. Качуровською. Вияви-лось, що за допомогою зазначеного комплексу у 

дитини можна визначити не тільки сформова-ність фонематичних процесів, а й сформованість пізнавальних процесів, до яких належать: відчут-тя, сприймання, увага, пам`ять, мислення та уява. В першу чергу, успішність в оволодінні тією чи іншою діяльністю залежить від уваги дитини. Вона завжди включена у діяльність, є найважливі-шою умовою її продуктивності і виступає у єднос-ті з пізнавальними психічними процесами та емо-ційно-вольовою сферою. Роль уваги полягає у забезпеченні психічних процесів (пізнавальних, емоційних, вольових) та успішної роботи свідомості. Вона пропускає через себе все, що входить у душу людини із зовнішньо-го світу, оскільки є формою організації психічної діяльності людини, що полягає у спрямованості й зосередженості її на об'єктах, які мають для неї певне значення. С. Ю Конопляста характеризує увагу як: «Увага – це спрямованість і зосередже-ність свідомості, що передбачає підвищення рівня сенсорної, інтелектуальної або рухової активності індивіда» [14, с.134 ]. Під спрямованістю автор розуміє вибір об’єкта, а зосередженість на чомусь означає відвернення від усього, що не має відно-шення до цього об’єкта. Т. О. Піроженко підкреслює, що увага зумов-лює успішне орієнтування дитини не тільки в на-вколишньому світі, а й забезпечує більш повне і чітке відображення його у психіці малюка [10, с. 152]. Велике значення уваги й у корекційній роботі. Безпосередньо успіх корекційної роботи величезною мірою залежить від того, на скільки педагогу вдається оволодіти дитячою увагою. Якщо увага спрямована на дидактичний матеріал, то процес корекційного навчання проходить більш успішно, матеріал сприймається, засвою-ється на вищому рівні. Н.С. Гаврилова зазначає, що процес розвитку фонематичних процесів у дітей стимулює функція фонематичної уваги, яка сама ієрархічно і багато-аспектно розвивається паралельно з ними і посту-пово починає забезпечувати не лише активність засвоєння інформації про фонеми, але й функцію контролю за їхньою вимовою. Під час обстеження визначається ступінь за-діяності процесів уваги в даний період часу, оскі-льки роль уваги полягає у забезпечені психічних процесів (пізнавальних, емоційних, вольових) та успішної роботи свідомості. У дітей з порушення-ми мовлення при стандартній процедурі обсте-ження можливі труднощі з базовими властивос-тями уваги: стійкістю, зосередженістю, переклю-ченням, що спотворює результати обстеження. До кожного з перелічених критеріїв були ви-значені показники: Критерій І – сформованість фонематичних процесів 
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– Показник 1 – сформованість фонематично-го аналізу 
– Показник 2 – сформованість фонематично-го синтезу 
– Показник 3 – сформованість фонематич-них уявлень Критерій ІІ – характеристика процесів уваги під час обстеження 
– Показник 1 – стійкість уваги 
– Показник 2 – зосередженість уваги 
– Показник 3 – переключення уваги При проведенні діагностики сформованості фонематичних процесів було розроблено модель порівняння їх обстеження за допомогою комп’ю-терних технологій (навчально-програмного ком-плексу «Адаптація-лого») та традиційної методи-ки. До кожного з показників було дібрано відпові-дні завдання, які допомогли оцінити рівень сфор-мованості фонематичних процесів у дітей старшо-го дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня та особливос-ті процесу проведення різних видів діагностики. Показники до критерію ІІ (стійкість, зосере-дженість, переключення уваги), оцінювались у ході виконання завдань діагностики сформованіс-ті фонематичних процесів. Результати визначення характеристики про-цесів уваги показали значну їх перевагу у дітей, які обстежувалися за допомогою комп’ютерної гри, ніж у дітей, які обстежувалися на основі тра-диційної методики. Проведена діагностика за допомогою комп’ю-терного комплексу «Адаптація-лого» і традицій-них методик виявила, що фонематичні процеси у дітей, які обстежувались за допомогою стандарт-них (група «А») та комп’ютерних (група «Б») за-

вдань сформовані недостатньо, що відповідає стру-ктурі мовленнєвого дефекту при загальному недо-розвитку мовлення. У дітей обох груп фонематичні процеси потребують корекції. Проте, при виконан-ні завдань за комп’ютером діти легше і швидше впоралися із завданням, ніж діти які проходили обстеження на основі традиційних методик. Тобто, усі показники ІІ критерію у дітей групи «Б» знаходилися на більш високому рівні. Відсут-ність низького рівня стійкості та зосередженості уваги, свідчить про переваги застосування комп’ю-терних технологій у діагностиці фонематичних процесів. Обстеження дітей за допомогою комп’ю-терної гри, дозволило дітям виконати необхідні завдання за більш короткий час, більш зацікавлено та активно. Внаслідок того, що завдання на комп’ю-тері були яскравішими та більш привабливими для дітей, діти потребували менше часу для переклю-чення на інше завдання, менше відволікалися та краще зосереджувалися на завданнях. Таким чином характеристики уваги при про-веденні діагностики за допомогою комп’ютерної гри у дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня виявились вище, ніж у дітей при обстеженні за допомогою традиційної методики. Отже, проведене дослідження показало пере-ваги обстеження за допомогою комп’ютерної гри: високу мотивацію, активність дітей та менші за-трати часу, при чому в ході дослідження було ви-явлені можливості паралельного визначення рів-ня пізнавальних процесів. Недостатність розроблених методик викори-стання комп’ютерних технологій у логопедичній роботі визначає необхідність проведення подаль-ших досліджень з цієї тематики. 
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Таблиця 1.1 – Результати сформованості фонематичних процесів (критерій І) Рівень Група «А» Група «Б»   високий середній низький високий середній низький К-ТЬ % к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % сформованість фонематич-ного аналізу  1 20 2 40 2 40 1 20 2 40 2 40 сформованість фонематич-ного синтезу 0 0 2 40 3 60 0 0 3 60 2 40 сформованість фонематич-них уявлень 0 0 2 40 3 60 0 0 2 40 3 60   7% 40% 53% 7% 47% 47% 
Таблиця 2.2 – Результати характеристики процесів уваги (критерій ІІ) Рівень Група «А» Група «Б»   високий середній низький високий середній низький К-ТЬ % К-ТЬ % К-ТЬ % К-ТЬ % К-ТЬ % К-ТЬ % стійкість уваги 1 20 2 40 2 40 3 60 2 40 0 60 зосередженість уваги 0 0 3 60 2 40 2 40 3 60 0 60 переключення уваги 1 20 1 20 3 60 1 20 3 60 1 20   13% 40% 47% 40% 53% 7% 
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Виктория Кисличенко, Анна Шлапак. Диагностика сформированности фонематических про-
цессов у детей с ОНР III уровня средствами компьютерных технологий 

Статья посвящена проблемам диагностики сформированности речевых процессов у дошкольников. 
В статье рассматривается вопрос диагностики сформированности фонематических процессов у де-
тей с общим недоразвитием речи III уровня. Осуществлен основательный анализ работ отечественных 
и зарубежных ученых по вопросу сформированности фонетических процессов у детей старшего до-
школьного возраста . Указано анализ системы диагностики на логопедических занятиях с помощью 
компьютерных технологий. 

Разработаны и обозначены современная диагностика состояния сформированности процессов фо-
нематического восприятия. 

Изучено поэтапно состояние речи у детей старшего дошкольного возраста. 
Проанализированы обеспечения в дошкольных учебных заведениях средств и методов диагностики 

речи ребенка. Определены проблему компьютерного обеспечения на примере логопедического центра 
«Розвивайка» города Николаева. Обоснована необходимость и важность своевременной и качественной 
диагностики состояния сформированности фонематических процессов у дошкольников с общим недо-
развитием речи III уровня. Определены и намечены основные направления актуального совершенство-
вания процесса диагностики. Выделены и намечены основные тенденции и направления процесса  
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Вікторія КИСЛИЧЕНКО, Анна ШЛАПАК  Діагностика сформованості фонематичних процесів у дітей із ЗНМ ІІІ рівня засобами комп’ютерних технологій 
диагностики детской речи с помощью инновационных компьютерных технологий. Разработана и  
апробирована модель диагностики сформированности фонематических процессов, включая такие кри-
териев: 

– критерий І – сформированности фонетических процессов 
– Показатель 1 – сформированность фонематического анализа 
– Показатель 2 – сформированность фонематического синтеза 
– Показатель 3 – сформированность фонематических представлений 
– критерий II – устойчивость внимания 
– Показатель 1 – устойчивость внимания 
– Показатель 2 – сосредоточенность внимания 
– Показатель 3 – переключение внимания 
Ключевые  слова :  логопедическая работа, фонематическое процессы, компьютерные техноло-

гии. 
 
Viktoria Kyslychenko, Anna Shlapak. Diagnosis of the formation of phonemic processes in children 

with ONR III level by means of computer technologies 
The article is devoted to the problems of diagnosing the formation of speech processes in preschoolers. The 

article deals with the diagnostics of phonemic processes formation in children with general level 3 speech devel-
opment. A thorough analysis of the works of domestic and foreign scientists on the formation of phonetic proc-
esses in children of senior preschool wreath is carried out. The analysis of the system of diagnostics on logopedic 
classes using computer technologies is given. 

The modern diagnostics of the state of formation of the phonemic perception processes has been developed 
and outlined. 

The state of speech in older preschool children has been studied in stages. 
Provision of means and methods of diagnostics of the child's speech in preschool educational institutions is 

analyzed. The problem of computer support on the example of the Logopedic Center "Development" of the city of 
Nikolaev is outlined. The necessity and importance of timely and qualitative diagnostics of the state of formation 
of phonemic processes in preschool children with general underdevelopment of the level III speech are substanti-
ated. The main directions of actual improvement of the diagnostic process are identified and outlined. The main 
trends and directions of the process of diagnostics of the child's speech with the help of innovative computer tech-
nologies are separated and outlined. The model of diagnostics of phonemic processes formation is developed and 
tested, which includes the following criteria: 

– criterion I – formation of phonetic processes 
– Indicator 1 – phonemic analysis 
– Indicator 2 – the formation of phonemic synthesis 
– Indicator 3 – the formation of phonemic representations 
– criterion II – stability of attention 
– Indicator 1 – Stability of attention 
– Indicator 2 – focus 
– Indicator 3 – switching attention 
Keywords :  speech therapy, phonemic processes, computer technologies. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД  
ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  

ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
В статті обґрунтовано доцільність застосування функціонально-компетентнісного підходу до про-

фесійної підготовки фахівців із соціальної роботи, який поєднує вимоги як до змісту цієї підготовки, так і 
до здатностей майбутнього соціального працівника застосовувати набуті знання, вміння й навички під 
час безпосереднього виконання професійних функцій. Виявлено співвідношення професійних функцій і ком-
петентностей (загальних і спеціальних) магістрів із соціальної роботи, визначених Стандартом вищої 
освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Про-
аналізовано можливість формування окремих компетентностей в процесі вивчення навчальної дисцип-
ліни «Професійна надійність персоналу соціономічної сфери», передбачену магістерською підготовкою 
майбутніх соціальних працівників в ОНПУ. Запропоновано завдання щодо оцінювання відповідних компе-
тентностям результатів навчання в межах вивчення зазначеної навчальної дисципліни. 

Ключові  слова :  майбутній соціальний працівник, магістр із соціальної роботи, професійна підго-
товка, магістерська підготовка, інтегральна компетентність, загальні компетентності, спеціальні 
компетентності, результати навчання. 

Вікторія  КОРНЕЩУК Функціонально-компетентнісний підхід до магістерської підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи 

Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти являє собою цілеспрямований процес формування в них знань, умінь, навичок, особистісних і професійно важли-вих якостей, необхідних для ефективного вико-нання своїх функцій: діагностичної – встановлен-ня причин виникнення проблем клієнта; адвока-
тивної – захист інтересів клієнта і за необхідності представлення їх у державних органах і устано-вах; соціально-терапевтичної (компенсаторної) – підтримка клієнта в складних життєвих ситуаці-ях, надання різноманітної допомоги, соціальних послуг; соціально-профілактичної – застосування методів, що попереджають виникнення соціаль-них проблем; прогностичної – аналіз можливих змін у поведінці клієнта в майбутньому; проек-
тивної – планування результатів втручання; соці-
ального контролю – моніторинг поведінки, що відхиляється від норми, і застосування соціальних санкцій; організаційно-адміністративної – управ-ління і взаємодія з іншими соціальними інститу-тами тощо [3]. Змістове та інструментальне насичення со-ціальної роботи акумулює елементи багатьох су-міжних професійних галузей (психології, соціоло-гії, педагогіки, юриспруденції, медицини та ін.) на основі взаємного обміну інформацією і техноло-гіями. Поєднати ці елементи в професійній підго-товці майбутніх фахівців із соціальної роботи до-зволяє функціональний підхід, який передбачає багатоаспектний розгляд об’єктів і проблемних 

ситуацій, виявлення суттєвих і прихованих взає-мозв’язків елементів і властивостей соціальної роботи, завдяки чому у студентів формується сис-темне мислення, підвищується професійний рі-вень і забезпечується необхідна якість професій-ної підготовки. Ефективність виконання функцій соціальної роботи забезпечується професійною компетент-ністю соціального працівника. Згідно з Законом України «Про вищу освіту», компетентність – це «динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світо-глядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти» [1]. Отже, професійна компетентність фахівця із соціальної роботи – це така якісна характеристика, що відображає, з од-ного боку, рівень його професійної підготовки щодо формування системи професійних знань, умінь і навичок, а з іншого, – здатність соціально-го працівника застосовувати набуті знання і дос-від для здійснення професійної діяльності. Відтак, функціонально-компетентнісний під-хід дозволяє поєднати мету професійної підготов-ки майбутніх фахівців із соціальної роботи у ЗВО з її результатом, адже передбачає формування у студентів саме тих компетентностей, які безпосе-редньо необхідні для виконання функцій соціаль-ної роботи як професійної діяльності. 
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Теоретичні і практичні засади професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у ЗВО представлені в роботах Р. Х. Вайноли, А. Й. Капської, О. Г. Карпенко, Н. М. Коляди, І. М. Мельничук, О. Г. Платонової, Л. І. Романовсь-кої, В. А. Поліщук, Р. В. Чубука та ін. Зокрема об-ґрунтовано доцільність застосування акмеологіч-ного (І. І. Боднарук) і праксеологічного (В. В. Са-віцька) підходів до навчання фахівців із соціаль-ної роботи. Запропонована стаття має на меті обґрунту-вати доцільність застосування функціонально-компетентнісного підходу до професійної підго-товки фахівців із соціальної роботи; показати мо-жливість формування загальних та спеціальних компетентностей магістрів із соціальної роботи, оцінювання відповідних їм результатів навчання на прикладі конкретної навчальної дисципліни. Доцільність застосування функціонально-компетентнісного підходу до професійної підго-товки майбутніх соціальних працівників визнача-ється тим, що саме професійні функції соціально-го працівника зумовлюють певні вимоги до його компетентностей, що в свою чергу визначає зміст навчання, його програмні результати, отримання яких під час цієї підготовки свідчить про набуття необхідної інтегральної компетентності і забезпе-чує можливість та успішність виконання соціаль-ним працівником своїх професійних функцій, а отже і функцій соціальної роботи в цілому (див. рис. 1). 

При цьому інтегральна компетентність, як «узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який виражає основні компетентністні характеристики рівня щодо навчання та/або професійної діяльно-сті», охоплює загальні та спеціальні компетентно-сті [2, 4]. Так, загальні компетентності – це універ-сальні компетентності, які не залежать від пред-метної галузі, але важливі для успішної подальшої професійної та соціальної діяльності людини в різних галузях та для її особистісного розвитку [2], тоді як спеціальні (фахові, предметні) компе-тентності – це компетентності, що залежать від предметної області, та є важливими для успішної професійної діяльності за певною спеціальністю. Результати навчання – це «знання, уміння, навич-ки, способи мислення, погляди, цінності, інші осо-бисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланува-ти, оцінити і виміряти та які особа здатна проде-монструвати після завершення освітньої програ-ми або окремих освітніх компонентів» [1; 2]. Магістерська підготовка є завершальним ета-пом професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у ЗВО. Як відомо, магістерський рі-вень вищої освіти «передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного ви-конання завдань інноваційного характеру відпо-відного рівня професійної діяльності» [1]. Згідно зі Стандартом вищої освіти за спеці-альністю 231 «Соціальна робота» галузі знань 23 «Соціальна робота» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (далі Стандарт), магістерська підготовка майбутніх соціальних працівників спрямована на формування в них такої інтеграль-ної компетентності, як «здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі соціальної ро-боти або у процесі навчання, що передбачає про-ведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і ви-мог» [6]. Аналіз сутності і специфіки соціальної роботи як професійної діяльності дозволяє визначити співвідношення професійних функцій магістрів із соціальної роботи та тих загальних і спеціальних компетентностей (див. [6]), що забезпечують мо-жливість та успішність виконання цих функцій в процесі професійної діяльності (табл. 1).  Представлене в табл. 1 співвідношення до-зволяє констатувати наявність щільного взаємоз-в’язку між професійними функціями соціального працівника та компетентностями, необхідними для виконання цих функцій в процесі соціальної 

Вікторія  КОРНЕЩУК Функціонально-компетентнісний підхід до магістерської підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи 

Рисунок 1 – Сутність функціонально-компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх соціальних працівників 
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роботи. Крім того, слід зауважити, що виконання кожної професійної функції забезпечується цілою сукупністю загальних та спеціальних компетент-ностей. Однією з навчальних дисциплін професійної підготовки магістрів із соціальної роботи в Одесь-кому національному політехнічному університеті є дисципліна «Професійна надійність персоналу соціономічної сфери» (3 кредити, 90 год.), вклю-чена до циклу професійної підготовки. Базовими дисциплінами для вивчення цієї дисципліни є: «Загальна психологія», «Психологія особистості», «Психологічна діагностика», «Менеджмент в соціальній роботі». Знання, отри-мані під час вивчення дисципліни, є основою для вивчення таких дисциплін, як-от: «Професійна кар’єра в соціономічній сфері», «Управління пер-соналом та організаційна діяльність», «Органі-зація діяльності органів соціального захисту насе-лення», «Корпоративна культура» тощо. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні  
– знати: сутність, структуру професійної надійності фахівців соціономічних профе-сій; математичну модель професійної на-дійності фахівців -соціономістів та зміст її параметрів; сутність і методики діагносту-вання показників професійної надійності фахівців-соціономістів; способи стандар-тизації результатів діагностування;  
– вміти: виявляти зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на професійну надійність фахівців за типових та нетипо-вих умов протікання професійної діяльно-сті в соціономічній сфері; застосовувати методику діагностування професійної на-дійності фахівців-соціономістів; стандар-тизувати результати діагностування за 

різними методиками; інтерпретувати ре-зультати діагностування, надавати оцінку щодо відповідності кандидатів на вакант-ну посаду в соціономічній сфері за критері-єм «професійна надійність». Вивчення дисципліни забезпечує формуван-ня у студентів таких компетентностей: 
– загальних: здатність до абстрактного мис-лення, аналізу та синтезу (ЗК1); здатність проведення досліджень на відповідному рівні (ЗК5); здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК8).  
– спеціальних: здатність до розуміння та ви-користання сучасних теорій, методологій і методів соціальних та інших наук, у тому числі методи математичної статистики та кількісні соціологічні методи, стосовно завдань фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціальної роботи (СК1); здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі соціальної роботи (СК4); здатність до оцінки процесу і ре-зультату професійної діяльності та якості соціальних послуг (СК6); здатність до спі-льної діяльності та групової мотивації, фасилітації процесів прийняття групових рішень (СК8); здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахів-ців (СК9); здатність до ефективного мене-джменту організації у сфері соціальної ро-боти (СК14).  Вивчення дисципліни «Професійна надій-ність персоналу соціономічної сфери» передбачає отримання таких результатів навчання: розв’язу-вати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог (РН1); показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей соціогу-манітарних наук (РН4); збирати та здійснювати кількісний і якісний аналіз емпіричних даних (РН5); самостійно й автономно знаходити інфор-мацію, необхідну для професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати професійні навички та якості (РН6); виконувати рефлексивні практики в кон-тексті цінностей соціальної роботи, відповідаль-ності, у тому числі для запобігання професійного вигорання (РН9); організовувати спільну діяль-ність фахівців різних галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної роботи, ініціювати командоутворення та координувати командну роботу (РН11); роз-робляти критерії та показники ефективності про-фесійної діяльності, застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати рекомендації що-
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Таблиця 1 – Співвідношення професійних функцій 

і компетентностей магістрів із соціальної роботи Професійні функції Компетентності Загальні Спеціальні діагностична ЗК1, ЗК9 СК2, СК3, СК12 адвокативна ЗК6, ЗК7, ЗК8, ЗК9 СК2, СК4, СК5,  СК9-СК13 соціально-терапевнична ЗК3, ЗК7-ЗК10 СК2, СК4-СК7, СК10-СК13 соціально-профілактична ЗК1- ЗК10 СК1-СК7, СК9, СК10, СК14 прогностична ЗК1, ЗК9 СК2, СК4, СК6, СК7 проективна ЗК2, ЗК10 СК1, СК3, СК6, СК7 соціального  контролю ЗК5, ЗК9 СК1, СК6, СК9, СК11, СК12 організаційно-адміністративна ЗК2, ЗК4, ЗК6, ЗК8, ЗК10 СК4-СК6, СК9-СК14 
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до забезпечення якості соціальних послуг та управлінських рішень (РН15).  Матриця відповідності результатів навчан-ня та компетентностей для навчальної дисцип-ліни «Професійна надійність персоналу соціо-номічної сфери» подано в табл. 2. Розглянемо можливість формування зазна-чених у табл. 2 компетентностей та оцінювання відповідних результатів навчання на прикладі зазначеної навчальної дисципліни.  Так, на лекційних заняттях з дисципліни студенти дізнаються, що проблема надійності становить інтерес для багатьох наук: кіберне-тики, біоніки, технічної теорії надійності, теорії інформації, інженерної психології, біоастронаф-тики, усіх галузей природничих й інженерних наук, де є потреба в стабільній, безпомилковій роботі механізмів, машин, технічних систем; а взята в соціальному контексті, проблема надій-ності постає у зв’язку з проблемами особистості, її діяльності і поведінки. Засвоєння такої навчаль-ної інформації сприяє формуванню в майбутніх соціальних працівників здатності до абстрактно-го мислення, аналізу та синтезу (ЗК1).  Абстрактного мислення, аналізу, креативнос-ті, здатності генерувати нові ідеї (ЗК1, ЗК8) пот-ребують практичні завдання, що їх вирішують студенти наприкінці кожної теми з навчальної дисципліни «Професійна надійність персоналу соціономічної сфери» [5]. Так, наприклад, магіст-ри із соціальної роботи мають: 
– прокоментувати тези: «вимоги професії відображають ті універсальні особливості, що необхідні фахівцю для успішного вико-нання професійної діяльності»; «надій-ність функціонування будь-якої системи внаслідок впливу зовнішнього і внутріш-нього середовища завжди містить у собі ненадійність як необхідний момент свого внутрішнього протиріччя»; «характер зв’язку і взаємодії «надійності–ненадій-ності» підпорядкований закону єдності і боротьби протилежностей та пояснюється його дією»; «професійна надійність фахів-ця соціономічної сфери діяльності є нас-лідком його системної, функціональної, надійності переробки інформації та мо-ральної надійності»; «одні й ті самі зовніш-ні чинники по-різному впливають на про-фесійну надійність фахівця залежно від ситуації, за якої ця діяльність здійснюєть-ся» та ін. (завдання типу 1); 
– висловити власну думку щодо правильно-сті тверджень: «для того, щоб кількісне значення професійної надійності потрапи-ло в активну зону, не обов’язково, щоб від-повідні йому значення всіх показників вхо-дили до активної зони»; «конструктивне 

вирішення протиріч між вимогами діяль-ності і реальними можливостями індивіда сприяють переходу з однієї зони до іншої, більш значущої, а деструктивне – навпа-ки – з більш значущої зони до нижчої, що в цілому впливає на прояв професійної на-дійності фахівця»; «кожна людина засвоює тільки одну або кілька сукупностей стра-тегій та застосовує їх упродовж усього життя незалежно від характеру ситуації»; «трудова мотивація може бути усталеною і неусталеною» та ін. (завдання типу 2); 
– використовуючи тезу, що «самоуправлін-ня – це здатність людини управляти своїм самопочуттям, уміння стримувати себе в критичних ситуаціях, мобілізовувати себе на вирішення певних завдань за різних умов», обґрунтувати залежність професій-ної надійності фахівця-соціономіста від його здатності до самоуправління (завдан-

ня типу 2); 
– схарактеризувати такі моделі поведінки, як «асертивні дії», «включення в соціаль-ний контакт», «пошук соціальної підтрим-ки», «обережні дії», «імпульсивні дії», «уникнення», «маніпулятивні дії», «асо-ціальні дії», «агресивні дії», та висловити власну думку щодо того, які із зазначених моделей поведінки негативно впливають на професійну надійність фахівця із соці-альної роботи (завдання типу 2); 
– навести приклади, що підтверджують те-зи: «досягнувши певної межі в кількісному виразі, надійність може перейти у свою протилежність (ненадійність), змінивши тим самим якісний стан будь-якої системи чи процесу»; «характерний для людини локус контролю є універсальним для будь-яких подій і ситуацій, з якими вона стика-ється» та ін. (завдання типу 3); 

Вікторія  КОРНЕЩУК Функціонально-компетентнісний підхід до магістерської підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи 
Таблиця 2 – Матриця відповідності результатів 

навчання та компетентностей для навчальної дисци-
пліни «Професійна надійність персоналу соціономіч-
ної сфери» 

 Компетентності Загальні Спеціальні ЗК1 ЗК5 ЗК8 СК1 СК4 СК6 СК7 СК8 СК9 СК14 РН1 +                   РН4 +     +             РН5   +   +   + +       РН6             +   +   РН9           +         РН11               + + + РН15   + +   + +       + 
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– навести приклади нетипових ситуацій со-ціальної роботи як професійної діяльності і проаналізувати можливу власну поведін-ку за таких ситуацій (завдання типу 4); 
– проаналізувати зовнішні чинники, що впливають на професійну надійність фа-хівця із соціальної роботи та навести прик-лади їх впливу за умов типових і нетипо-вих ситуацій професійної діяльності; ви-значити, які з наведених чинників можуть знизити саме Вашу професійну надійність лише в нетипових ситуаціях професійної діяльності, а які з цих чинників не впли-нуть на Вашу професійну надійність 

(завдання типу 4); 
– схарактеризувати соціальну роботу як професійну діяльність та окреслити по-милки, яких може припускатися соціаль-ний працівник; визначити можливі причи-ни їх виникнення і проаналізуйте наслід-ки, до яких може призвести кожна із ви-значених помилок (завдання типу 4); 
– проаналізувати свою поведінку і визначи-ти, яким чином Ви локалізуєте контроль над значущими для Вас подіями; ґрунтую-чись на такому аналізі, визначити, яким є Ваш локус контролю: інтернальним чи екстернальним; порівняти висновки, отри-мані під час самоаналізу, з результатами діагностування за методикою «Суб’єктив-ний контроль» (завдання типу 5); 
– спираючись на характеристику самоактуа-лізованої особистості, проаналізувати себе на самоактуалізованість; порівняти висно-вки, отримані під час самоаналізу, з ре-зультатами діагностування за методикою «Оцінка рівня самоактуалізації» (завдання 

типу 5); 
– за результатами самодіагностування за методиками «Шкала оцінки потреби в до-сягненні» і «Діагностування особистості на мотивацію до запобігання невдач Т. Елер-са» перевірити наявність взаємозв’язку між мотивацією досягнень, мотивацією до запобігання невдач з власною готовністю до ризику (завдання типу 5). Розвитку в студентів здатності до розуміння та використання сучасних теорій, методологій і методів соціальних та інших наук, у тому числі методи математичної статистики та кількісні со-ціологічні методи, стосовно завдань фундамен-тальних і прикладних досліджень у галузі соці-альної роботи (СК1) сприяє виконання низки ла-бораторних робіт [4], завдяки яким відбувається не тільки прищеплення навичок застосування мануалу методик, необхідних для виявлення про-фесійної надійності фахівців соціономічної сфери діяльності, практичне застосування теоретичних знань, здобутих під час лекційних занять з дисци-пліни та самостійної роботи студентів, але й фор-

муються вміння якісно інтерпретувати кількісні результати психологічних вимірювань. Зокрема для застосування методики «Експертна оцінка при формуванні кадрового резерву» студенти знайомляться з такими поняттями математичної статистики, як «математичне сподівання», «дис-персія», «середнє квадратичне відхилення» та розрахунковими формулами зазначених величин. Виконання лабораторних робіт сприяє фор-муванню у студентів здатності до оцінки процесу і результату професійної діяльності та якості соці-альних послуг (СК6), оскільки самодіагностуван-ня за методиками «Гнучкість мислення», «Суб’єк-тивний контроль», «Здатність до самоуправлін-ня», «Експертна оцінка при формуванні кадрового резерву», «Стратегії і моделі поведінки подолан-ня», «Визначення прагнення до ризику та рівня мотивації досягнення цілі й успіху», «Діагностика особистості на мотивацію до запобігання невдач Т. Елерса», «Оцінка рівня самоактуалізації», тес-том Стреляу передбачає також аналіз отриманих емпіричних відомостей в аспекті їх внеску у прояв професійної надійності фахівців-соціономістів, від якої залежить ефективність їхньої майбутньої професійної діяльності за фахом.  Здатність проведення досліджень на відпо-відному рівні (ЗК5) певною мірою формується в магістрів із соціальної роботи в процесі виконан-ня розрахунково-графічної роботи, яка є індивіду-альним завданням дослідницького характеру, спрямованим на узагальнення теоретичних знань та закріплення практичних умінь, здобутих під час лекційних та лабораторних занять. Розрахун-ково-графічна робота передбачає проведення сту-дентами самодіагностування та надання інтерп-ретації отриманих результатів за відповідною зоною прояву професійної надійності, розробку рекомендацій щодо підвищення власної профе-сійної надійності. Тема розрахунково-графічної роботи є однаковою для всіх студентів, але розра-хункова частина виконується індивідуально кож-ним студентом за результатами діагностування особистісних характеристик, знайдених шляхом виконання лабораторних робіт.  Виконання розрахунково-графічної роботи також прищеплює студентам навички застосуван-ня методів математичної статистики (СК1), оскільки математична модель професійної надій-ності, що її використовують майбутні соціальні працівники для виявлення зони прояву власної професійної надійності, являє собою рівняння лінійної множинної регресії. Оскільки за результатами діагностування показників професійної надійності, виявлення зони їх прояву і зони прояву професійної надійно-сті в цілому студенти розробляють рекомендації, 
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пропонують і проводять заходи щодо їх пода-льшого розвитку, то відбувається формування здатності майбутніх соціальних працівників до впровадження методів і технологій інновацій-ного практикування та управління в системі соціальної роботи (СК4); здатності до спільної діяльності та групової мотивації, фасилітації процесів прийняття групових рішень (СК8); здатності доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців (СК9), що, в свою чер-гу, є підґрунтям для розвитку здатності до ефективного менеджменту організації у сфері соціальної роботи (СК14). Оскільки заходи щодо підвищення профе-сійної надійності респондента розробляються відповідно до його індивідуальних особливос-тей, зон прояву показників професійної надійнос-ті, то це потребує від студентів неабиякої креати-вності, здатності генерувати нові ідеї тощо (ЗК8).  Наведені практичні завдання, лабораторні роботи і розрахунково-графічна робота з дисцип-ліни «Професійна надійність персоналу соціоно-мічної сфери» не тільки сприяють формуванню зазначених вище компетентностей, але й слугу-ють інструментом оцінювання відповідних ре-зультатів навчання. Матриця відповідності вико-нуваних студентами завдань і результатів на-вчання представлена в табл. 3. Як можна бачити з табл. 3, вивчення майбут-німи магістрами із соціальної роботи навчальної дисципліни «Професійна надійність персоналу 

соціономічної сфери» сприяє формуванню запла-нованих загальних і спеціальних компетентнос-тей, а також за допомогою спеціально дібраних практичних і теоретичних завдань дозволяє оці-нювати відповідні програмні результати нав-чання. Сподіваємось, що зазначена дисципліна, ра-зом із іншими навчальними дисциплінами, перед-баченими магістерською підготовкою майбутніх соціальних працівників, дозволяє реалізувати головну мету освітнього процесу: «підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у соціальній сфері або у процесі навчан-ня, що передбачає проведення дослідження та/або здійснення інновацій…» [6]. 
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Таблиця 3 – Матриця відповідності завдань з навчаль-
ної дисципліни «Професійна надійність персоналу со-
ціономічної сфери» і результатів навчання Типи  завдань Результати навчання РН1 РН4 РН5 РН6 РН9 РН11 РН15 Тип 1 + + +         Тип 2   +           Тип 3   +           Тип 4       + +     Тип 5       + +     Лабораторні роботи   + +       + Розрахунково-графічна  робота + + +     + + 
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Виктория Корнещук. Функционально-компетентностный поход к магистерской подготовке 
будущих специалистов по социальной работе 

В статье обоснована целесообразность применения функционально-компетентностного похода к 
профессиональной подготовке специалистов по социальной работе, который объединяет требования 
как к содержанию этой подготовки, так и к способностям будущого социального работника использо-
вать приобретенные знания, умения, навыки для непосредственного выполнения профессиональных 
функций. Представлено соотношение между профессиональными функциями и компетентностями 
(общими и специальными) магистров социальной работы, определенными Стандартом высшего обра-
зования по специальности 231 «Социальная работа» для второго (магистерского) уровня высшего обра-
зования. Проанализирована возможность формирования отдельных компетентностей в процессе изу-
чения дисциплины «Профессиональная надёжность персонала социономической сферы», предусмотрен-
ной магистерской подготовкой будущих социальных работников в ОНПУ. Предложены задания для оцен-
ки результатов обучения, соответствующих компетентностям, формируемым во время изучения дан-
ной дисциплины. 

Ключевые  слова :  будущий социальный работник, магистр социальной работы, профессиональ-
ная подготовка, магистерская подготовка, интегральная компетентность, общие компетентности, 
специальные компетентности, результаты обучения. 

 
Vіktoriia Korneshchuk. Functional competent approach to master training of future social work 

specialists 
The article substantiates the expediency of applying a functional competent approach to social work special-

ists training, which combines the requirements both with the content of this training and the ability of the future 
social worker to apply the acquired knowledge, skills and abilities in the direct execution of professional functions. 
The correlation of professional functions and competencies (general and special ones) of Masters in social work, 
determined by the Standard of higher education in specialty 231 «Social work» for the second (Master’s) level of 
higher education is determined. The possibility of forming separate competencies in the process of studying the 
discipline «Professional reliability of personnel of the socionomic sphere», provided by the Master’s training of 
future social workers at the Odessa National Polytechnic University, is analyzed, namely: the ability to think ab-
stractly, analyze and synthesize; ability to conduct research at the appropriate level; the ability to generate new 
ideas (creativity); ability to understand and use modern theories, methodologies and methods of social and other 
sciences, including methods of mathematical statistics and quantitative sociological methods, in relation to the 
tasks of fundamental and applied research in the field of social work; ability to implement methods and technolo-
gies of innovative practice and management in the social work system; ability to evaluate the process and result 
of professional activity and quality of social services; ability for joint activity and group motivation, facilitation of 
group decision-making processes; ability to bring knowledge and own conclusions to specialists and non-
specialists; ability to effectively manage the organization in the field of social work. The tasks for the competency 
assessment of the learning outcomes (solve complex problems and problems that require updating and integra-
tion of knowledge in the context of incomplete / insufficient information and conflicting requirements; to show in-
depth knowledge and systematic understanding of theoretical concepts, both in the field of social work and in 
other branches of socio-humanities; collect and perform quantitative and qualitative analysis of empirical data; 
independently and autonomously to find information necessary for professional growth, to acquire it, to acquire 
and produce new knowledge, to develop professional skills and qualities; implement reflective practices in the 
context of the values of social work, responsibility, including to prevent professional burnout; to organize joint 
activity of specialists of different industries and non-professionals, to carry out their preparation for social work 
tasks, to initiate team-building and to coordinate team work; to develop criteria and indicators of the effective-
ness of professional activity, to apply them in evaluating the work performed, to offer recommendations for qual-
ity assurance of social services and management decisions) within the study of the specified discipline are pro-
posed. 

Key  words :  future social worker, Master’s degree in social work, professional training, Master’s training, 
integral competence, general competencies, special competencies, learning outcomes.  
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Постановка проблеми. Зміни в суспільному, політичному та економічному житті в Україні роблять помітний вплив на розвиток нових тен-денцій в освіті, а також визначають роль і місце іноземної мови в ньому. Дуже актуальною і важ-ливою є сьогодні потреба суспільства в володінні двома і більше іноземними мовами. В різні часи мова успішно використовувалась державою як механізми забезпечення внутрішньої стабільності та посилення зовнішньополітичного впливу і са-ме зараз це поняття є невідривною складовою розвитку України. Саме знання у галузі мови є основоположними і ціннісними орієнтирами в процесі формування національної самосвідомості, визначення національної ідентичності та ство-рення іміджу держави у світі. Сьогодні навчання іноземним мовам відноситься до провідних фак-торів, значною мірою визначає успіх міжкультур-них контактів у діловій, професійній та військовій сферах діяльності.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В статті було проаналізовано дослідження закор-донних та вітчизняних науковців: Д.Бергман, А.Самс, О.Єльникова, М.Курвітс, Е.Попов, Н.При-ходькіна, О.Пилипчук.  
Постановка завдання. Метою статті є аналіз інноваційних та вельми цікавих методів навчання та викладання інозем-ної (англійської) мови. Мета даного дослідження полягає у визначенні стратегії яку краще обрати викладачеві для того, щоб допомогти курсантам та офіцерам вищих військових закладів освіти досягти високого рівня знань іноземної мови (англійської).  

Актуальність дослідження полягає не тільки в проведенні занять за новою методикою «Перевернутий клас» (Flipped classroom) в групах курсантів та офіцерів вищих військових закладів освіти, а й довести, що це впровадження поліп-шить і пришвидшить отримання знань з інозем-ної мови. У статі розглядається цілий ряд новітніх методів навчання які вже стали традиційним і відповідають потребам сучасного викладання іноземної мови у вищих закладах освіти.  Завданням дослідження є запропонувати спе-ціальну програму за новітньою методикою на-вчання «Перевернутий клас» (Flipped classroom) для кращого оволодіння іноземною (анг-лійською) мовою курсантами та офіцерами вищих військових закладів освіти, і довести, що завдяки цій методиці можна отримати високі результати володіння іноземною мовою у сфері професійного спілкування.  Навчання курсантів та офіцерів вищих війсь-кових навчальних закладів іноземної мови пред-ставляється на даному етапі розвитку українсько-го суспільства справою відповідальною і прирів-нюється до завдань державної важливості. Воло-діння хоча б однією європейською мовою, є основ-ним вимогами стандартів НАТО. Більше того, ви будете приємно здивовані, якщо довідаєтеся, що будь-який військовий може не тільки правильно говорити своєю рідною мовою, а й спокійно і впе-внено обговорює різні робочі моменти та обміню-ється досвідом зі своїми закордонними колегами іншими мовами. Для того, щоб досягти таких ре-зультатів треба використовувати сучасні та попу-лярні освітні методологічні педагогічні концепції, 
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ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНЬОГО МЕТОДУ  
«ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС» (FLIPPED CLASSROOM)  

ДЛЯ НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ ТА ОФІЦЕРІВ  
ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
У статті розкрито сутність понять «перевернутий клас» та «перевернуте навчання». Метою да-

ного дослідження є визначення стратегії, яку найкраще овибрати викладачеві, щоб допомогти курсан-
там і офіцерам вищих військових навчальних закладів досягти високого рівня знання іноземної мови 
(англійської мови). Розглядається проблема введення новітньої методики, як провідного інструмента 
при вивченні іноземної мови курсантами та офіцерами вищих військових закладів освіти. Проаналізова-
но всі позитивні та проблемні сторони навчання за допомогою методики «Перевернутий клас» (Flipped 
classroom). Визначені перспективи використання цієї методики, беручи до уваги світові приклади її впро-
вадження в навчальний процес у вищих військових закладах освіти. 

Ключові  слова :  перевернутий клас, перевернуте навчання, методологічні педагогічні концепції.  
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які пов'язані з інформаційними технологіями. 
Педагогічна концепція – складна, цілеспрямована, динамічна система фундаментальних знань про педагогічний феномен, що повно і всебічно розк-риває його сутність, зміст, особливості, а також технологію оперування з ним в умовах сучасної освіти. Композиційно виклад педагогічної кон-цепції як системи наукових знань і як форми по-дання результатів досліджень має включать такі розділи (за Є.В.Яковлевим, Н.О.Яковлевою): 

– загальні положення; 
– понятійно-категоріальний апарат; 
– теоретико-методологічні основи; 
– ядро; 
– змістовно-сенсовне наповнення; 
– педагогічні умови ефективного функціо-нування і розвитку досліджуваного фено-мена; 
– верифікація. Найбільш відомі з методологічних педагогіч-них концепцій такі: 1. Адаптивне навчання – це освітній метод, при якому використовується комп'ютер. Комп'ю-тер, як інтерактивний пристрій пристосовує на-вчальний матеріал під потреби курсанта або офі-цера, найчастіше це відбувається у формі відпові-дей на запитання та завдання. Сенс такого на-вчання полягає в тому, щоб за допомогою комп'ю-тера об'єднати інтерактивні можливості курсанта або офіцера і наставництво викладача, з яким во-ни можуть спілкуватися. Технологія включає ас-пекти, отримані з різних областей знань, включа-ючи інформаційні технології, педагогіку і психо-логію. 2. Віртуальний клас – це онлайн навчальне середовище. Середовище може базуватися в Ін-тернеті з доступом до нього через портал або створюватися програмним забезпеченням, для цього буде потрібно завантажити файли. Подібно до того, як у справжній класній кімнаті, курсант або офіцер у віртуальному класі бере участь у син-хронному обговоренні, що означає, що викладач і курсанти заходять у віртуальну навчальну клас одночасно. 3. МОНС – це абревіатура, що означає «масові відкриті онлайн курси». Вона відсилає слухачів до інтернет-класів, створених для великого числа учасників. Зазвичай слухачі МОНС переглядають відео-лекції – зазвичай нарізані на 10-15-хвилинні ролики – і беруть участь в онлайн обго-воренні на форумі разом з викладачами та інши-ми слухачами. Деякі МОНС вимагають від курсан-тів та офіцерів проходження перевірочних за-вдань і тестів, які передбачають вибір однієї пра-вильної відповіді із запропонованих, а деякі – ви-конання завдань, оцінюваних кількома людьми, 

до якої входять і самі слухачі. Деякі МОНС викори-стовують обидва варіанти перевірки знань. 4. Змішане навчання означає поєднання реа-льного навчання «обличчям до обличчя» з викла-дачем у класі та інтерактивних можливостей. У минулому цифрові матеріали грали додаткову роль і допомагали викладачеві. Наприклад, зміша-не навчання з традиційною освітою означає, що клас збирається «обличчям до обличчя» в один раз на тиждень замість трьох. Вся практична ді-яльність при вивченні нового матеріалу, яка рані-ше відбувалася в класі, зараз може бути перенесе-на в Інтернет. 5. «Перевернутий клас» (Flipped classroom) – це зворотній метод навчання, коли читання лек-цій і вивчення предмета відбувається онлайн, а домашнє завдання виконується в реальному класі. 6. Система управління навчальним процесом (LMS) – це програмний продукт або сайт, що вико-ристовується для планування, здійснення та оцін-ки конкретного навчального процесу. Зазвичай система управління навчальним процесом дає викладачеві можливість створювати і представ-ляти тим, хто навчається спеціальні, навчальні матеріали та стежити за участю курсантів та офі-церів у навчальному процесі та оцінювати їх участь. Система управління навчальним процесом також дає можливість курсантам та офіцерам бра-ти участь в інтерактивних процесах, наприклад, в обговоренні у відео-конференціях і в дискусійних форумах. 6. «Хмарне» навчання. По суті, хмара – це ори-гінальна вигадка, що дозволяє групі комп'ютерів, об'єднаних в мережу (зазвичай через інтернет), працювати як один. Також, хмара – це модель, що дозволяє масштабувати джерела згідно потреб. Чим більше користувачів використовують систе-му, тим більша кількість джерел буде залучено. «Хмарна освіта» – це винахід безстроковий і дуже популярний в наш час. Цей метод навчання є уні-версальним бо кожен з курсантів або офіцерів має доступ до інтернет мережі, що застосовується для електронної освіти – від онлайн класів акредито-ваних університетів до маленьких навчальних модулів, використовуваних на спеціалізованих курсах навчання. Одним з найбільш перспективних методів, що вже показав не погані результати є «Перевер-нутий клас» (Flipped Classroom). Цей метод упер-ше був розроблений в 2007 році двома викладача-ми середньої школи Джонатаном Бергманом та Аароном Семсом з Вудленд Парку штату Колора-до, США. Вони використовували програмне забез-печення, яке фіксує Power Point презентації, щоб записати свої лекції і розмістити їх в Інтернеті для студентів та слухачів, які пропустили свої 
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класи. Потім на зміну презентаціям прийшли ав-торські відеоролики. Далі викладачі швидко усві-домили, що підхід попередньої онлайн подачі тео-ретичного матеріалу вивільняє аудиторні години, які корисно задіяти для більш ретельного опра-цювання навчального матеріалу вже при особис-тому контакті на заняттях. Їх ідея з відео заняття-ми почала розповсюджуватися по всій країні, а її педагоги-винахідники почали використовувати онлайн-відео та подкасти більше і більше зі свої-ми студентами. Вони також виявили, що мотива-ція і інтерес в студентів, що використовують цей метод стрімко зросла разом із їхніми знаннями. Багато альтернативних шкіл та навчальних за-кладів дозволяють студентам вибрати свій графік навчання і використовувати програмне забезпе-чення, яке просуває студента в індивідуальному темпі. В США ця модель навчання вже використо-вуються більш ніж десять років [5]. Засновники цього методу навчання створю-вали в цілому принаймні три відео лекції на тиж-день. Ці відео зазвичай тривали близько п'яти або десяти хвилин, їх можна було спостерігати у себе вдома, або в школі, якщо студенти або слухачі не мали доступу в Інтернет. У той час як у класі, сту-денти витрачали час, роблячи лабораторні робо-ти та ішли до дому з великою кількістю нового неопрацьованого матеріалу, завдяки новому ме-тоду та за допомогою інтерактивних заходів сту-денти Дж.Бергмана та А.Семса, змогли працювати над домашніми завданнями, при цьому отримую-чи допомогу безпосередньо від своїх вчителів. Під час навчальних занять роль викладача – виступа-ти тренером або консультантом, заохочуючи сту-дентів на самостійні дослідження і спільну робо-ту. Ця модель широко використовується за різни-ми сценаріями в університетських аудиторіях і вже довела свою успішність [1]. На нашу думку, завдяки «Перевернутому кла-су» курсантам та офіцерам вперше надається пра-во відповідальності за власне навчання та знання. У перевернутому класі, лекції, по суті – це звичай-не курсантська та офіцерська домашня робота. Вислухавши лекцію на дому, курсанти та офіцери присвячують час в аудиторії зміцненню знань на тему нової лекції. Це дозволить тим, хто займа-ється за допомогою цього методу при вивченні іноземної мови, продемонструвати навички обіз-наності, прийти в клас вже переглянув відео-завдання та обговорити ключові незрозумілі пи-тання з викладачем.  При створенні гарного середовища «перевер-нутого навчання» (Flipped classroom), щоб залучи-ти курсантів та офіцерів до участі у навчанні, ви-кладачі можуть використовувати деякі з цих нові-тніх методів: 

– Всередині / зовні коло (Inside/outside cir-cle): це інтерактивна дискусія-вправа, де слухачі сідають, утворюючи два концент-ричні кола, які можуть в рівній мірі поши-рюватися. Курсанти та офіцери в рамках внутрішнього кола будуть звернені назов-ні, а курсанти та офіцери на зовнішньому колі будуть повернені всередину, таким чином це забезпечить партнера для кож-ного слухача. Після цього викладач дає завдання кожному слухачеві в середині кола, таким чином один курсант або офі-цер говорить, в той час як інший слухає, а потім сценарій відтворюється навпаки. 
– Групова вікторина (Group Quizzes): викла-дач розділяє курсантів та офіцерів на гру-пи з чотирьох чоловік (максимум). Кожна група завершить вікторину на основі фак-тів і питань, які вони обговорювали і які на пряму відповідають темі лекції. 
– Небезпека (Jeopardy): На основі реальних телевізійних подій, інструктор-викладач готує запитання, які будуть стосуватися та базуватися на різних темах, які відповіда-ють призначеній відео-лекції. Клас розби-вається на групи для вирішення питань, які вони отримують від викладача. Це та-кож може призвести до подальшого обго-ворення подій, відповідаючи на запитання. 
– Оксфордський-стиль дебатів (Oxford-style debate): до активної роботи залучається лише частина групи курсантів або офіце-рів, яка чітко поділяється на дві команди, так званих, головних промовців. Усі інші учасники становлять публіку, роль якої є дуже обмеженою. Певне провокаційне та зрозуміле формулювання тези розмежовує дві команди, які у дебатах називаються сторонами. Промовці, котрі захищають дискутовану тезу, є сторона пропозиції, ті, що виступають проти – сторона опозиції. Кожна команда має можливість для спрос-тування і висновків. Глядачам рекоменду-ється створити «T-діаграми», щоб відсте-жувати цікаві моменти «за» і «проти» дис-кусій. Це створить нові привабливі питан-ня, які можуть війти далеко за межі обго-ворення. 
– Людське бінго (Human bingo): карти бінго, які містять питання або твердження роз-дають кожному курсанту або офіцеру. В кожного учасника є можливість знайти одногрупника, який знає (або думає, що він / вона знає) відповідь на його питання або твердження. Всі учасники мають певну кількість часу, щоб співпрацювати і отри-мувати «бінго», протягом відведеного їм часу. Вони можуть використовувати одно-го і того ж курсанта або офіцера, щоб від-повісти на максимум два запитання. Коли час минув, питання на які не відповіли об-говорюються в класі [2]. 
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Ми вважаємо, що основним недоліком методу «Перевернутий клас», становить той факт, що ви-кладач повинен ретельно готуватися для кожного заняття. Для запису лекцій потрібен час, і всі он-лайн матеріали повинні бути доступні в одному місці для зручності доступу курсантів та офіцерів. Вчителі та викладачі навчальних закладів, що використовують цей метод також повинні адап-туватися до технології. Другий недолік, який тре-ба мати на увазі – це те, що не всі курсанти та офі-цери мають доступ до інтернету в казармах або вдома, таким чином вони повинні одержати те саме завдання на електронному накопичувачі або на електронну пошту. Якщо цього не зробити, то курсанти та офіцери, які не переглянули відео та не вчилися вдома, можуть прийти в клас непідго-товленими [4]. На відміну від традиційних методів навчання, викладач грає «допоміжну роль» в «Перевер-нутому класі» (Flipped classroom), тобто, він або вона є провідником змісту навчання в класі. Перш за все, це метод викладання вимагає, щоб викла-дачі активно змінювали свою роль, а також зміни-ли традиційну концепцію освіти і дозволили кур-сантам та офіцерам домінувати у навчанні, бути більш креативними. По-друге, викладачі повинні повною мірою розуміти потреби тих хто навча-ється, з точки зору курсантів та офіцерів, і пропо-нувати їм спеціальні рекомендації та курси завдя-ки яким ті зможуть ефективно використовувати свій вільний час на вивчення іноземної мови, щоб досягти «індивідуалізованого навчання». Цей ме-тод на нашу думку може стати заохочувальним механізмом для отримання високих результатів серед курсантів та офіцерів вищих військових за-кладів освіти, бо він допоможе їм у подальшій ін-теграції у новітні методи навчання та прискорить оволодіння іноземною мовою не тільки в класі, а й самостійно. У режимі використання методу «Перевер-нутий клас» курсанти та офіцери перетворюють-ся на головний об’єкт навчання, і це перетворен-ня очевидно тому, що це вимагає від них здатнос-ті та вмінь які потрібні в автономному навчанні. Є три основні етапи для досягнення трансформації звичайної подачі матеріалу в класі, а саме, «до класу», «в класі» і «після-класу». Щоб зв’язати усі ці етапи разом викладачеві треба ретельно підго-тувати матеріал для курсантів та офіцерів, де ключовим стануть навчальні відео ролики . На нашу думку одним з важливих моментів, які треба взяти до уваги – це те, що під час заняття всі кур-санти та офіцери в групі мають брати участь в обговоренні певної теми або проблеми в класі, всі повинні бути залучені в процес обговорення, всі повинні взаємодіяти з викладачем та одногруп-

никами ефективно і ділитися зібраною або отри-маною інформацією. Проходження всіх трьох ла-нок може не тільки допомогти курсантам та офі-церам ефективно розвивати здатність автономно-го навчання, але також може розвивати мовчазне розуміння між ними та викладачем, з метою під-вищення ефективності командної роботи. На нашу думку, не треба сподіватись, що кур-санти або офіцери будуть дивитися або читати складені вами матеріали тільки тому, що ви їм так сказали. Їх можна заохотити за допомогою сервісу Edmodo.сom та сайту з цікавими відео TED.com. За допомогою цих освітніх платформ викладач змо-же завантажувати вже створений відео контент разом з презентаціями, відповідними завданнями, а також перевірити їх перед заняттям в аудиторії. Крім того, на початку кожного практичного за-няття викладач може запропонувати курсантам та офіцерам нескладні інтерактивні опитування і вправи, які будуть мотивувати та заохочувати їх робити наступні завдання.  На тлі збільшення часу самостійного навчан-ня курсантів та офіцерів, зростає необхідність диференціації завдань за рівнями складності, оскільки одні курсанти та офіцери будуть сприй-мати весь обсяг інформації легко та швидко, а інші можуть не впоратися з завданнями. На нашу думку ця новітня система навчання є революційною в новітній освіті, бо методика «Перевернутий клас» (Flipped classroom) може перетинатися з методикою «змішаного навчан-ня», «навчання дізнання» і інших методів навчан-ня, що на меті мають зробити навчання більш гнучким і активним, а участь курсантів та офіце-рів більш цікавою та надає їм право самим конт-ролювати темп навчання та свободу дії. Завдяки високорозвиненим Інтернет-технологіям, що створили і забезпечують гарні умови для реаліза-ції і популяризації методики «Перевернутий клас» (Flipped classroom) у вищих військових на-вчальних закладах, курсанти та офіцери можуть відвідувати онлайн-курси та лекції через Інтер-нет, а також вести спілкування і взаємодіяти з викладачами та іншими курсантами та офіцерами за допомогою сучасної та унікальної методики, не входячи в клас. Таким чином, впровадження та просування методики «Перевернутий клас» (Flipped classroom) на наш погляд, призведе до ряду змін в роботі викладача. 
Висновки та перспектива досліджень. Ми може зробити висновок, що переваги методу «Перевернутий клас» дуже вагомі тому виклада-чам іноземних мов і не тільки треба брати до ува-ги, що в наш час все більше і більше курсантів та офіцерів мають смартфони, планшети та ноут-буки, за допомогою цих цифрових дівайсів вони 
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також можуть завантажити відео заняття або пев-ний курс та переглянути його де завгодно. Кур-санти та офіцери можуть дивитися відео, викори-стовуючи різні додатки, з досвіду багатьох шкіл та вищих навчальних закладів США, де вже розроб-лені та вже працюють власні он-лайнові системи навчання. Кожен курсант або офіцер може встано-вити цей додаток та отримати миттєвий зворот-ній зв'язок з викладачем, вибираючи свої власні фахові дисципліни та години на їх вивчення, щоб обійти стандартні графіки навчання. Завдяки цьо-му курсант або офіцер сам планує своє навчання і має більше вільного часу, щоб зайнятися напри-клад спортом, спеціальною підготовкою чи улюб-леним хобі. Тобто тим, хто навчається надається 

право відповідальності за власне навчання. Кур-санти та офіцери ВНЗ приходять на заняття з ві-дома і готові вчитися. За допомогою додаткових посилань вони мають можливість виконувати додаткові завдання, що значною мірою поліп-шить їх знання з іноземної мови. Дані апробації такого методу навчання тільки зараз починають публікуватися в Україні, але до цих пір, в школах та вищих навчальних закладах з «переверну-тими» класами в Америці, процент студентів, які не змогли вивчити учбовий матеріал з англійсь-кої мови було знижено з 50% до 19%. Найнеймо-вірніше з усього те, що проблеми з дисципліною знизилися з 736 випадків у семестр 249, це майже 40% успіху у навчанні студентів та слухачів [3]. 
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Кузьменко Ю.А. Использование современного метода «Перевернутый класс» (Flipped 

classroom) для обучения курсантов и офицеров высших военных учебных заведений иностран-
ному языку 

В статье раскрыта сущность понятий «перевёрнутый класс» и «перевернутое обучение». Рассмат-
ривается проблема введения современной методики, как основного инструмента при изучении ино-
странного языка курсантами и офицерами высших военных учебных заведений. Проанализированы все 
позитивные и негативные стороны обучения с помощью методики «Перевернутый класс» (Flipped 
classroom). Определены перспективы использования этой методики, принимая во внимание мировые 
примеры ее внедрения в учебный процесс. 

Ключевые  слова :  перевернутый класс, перевернутое обучение, методологические педагогические 
концепции. 

 
Yuliia Kuzmenko The use of the modern “Flipped classroom” method for teaching cadets and offi-

cers of higher military educational institutions a foreign language 
The purpose of the article is to analyze innovative and very interesting methods of teaching foreign (English) 

language cadets and officers of higher military educational institutions. The aim of this research is to determine 
the strategy that is best chosen by the teacher in order to help cadets and officers of higher military educational 
institutions to achieve a high level of knowledge of a foreign language (English). 

The relevance of the research is not only to take classes under the new «Flipped classroom method» in groups 
of cadets and officers of higher military educational institutions, but also to prove that this implementation will 
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improve and accelerate the acquisition of knowledge of a foreign language. In the article a number of advanced 
teaching methods that have already become traditional are examined and the needs of modern teaching of a for-
eign language in higher education institutions are met. 

The article reveals the essence of the «inverted class» (Flipped classroom) concepts and «inverted learning». 
In the article all the positive aspects of learning with the help of using the concept of «inverted class» (Flipped 
classroom) are analyzed. The prospects for the use of this concept are determined, taking into account world ex-
amples of its introduction into the educational process in foreign educational institutions. 

The research objective is to offer a special program on the Flipped Classroom learning methodology to better 
learn foreign (English) language by cadets and officers of higher military educational institutions, and to prove 
that with the help of this technique high levels of foreign language skills in the field of professional communica-
tion can be achieved. 

The author studies the differences between the traditional and flipped lessons, and taking into account new 
functions of a teacher in the lecture-room and the teacher as a tutor. The article describes main advantages and 
possible disadvantages of the flipped-class learning. 

Keywords :  inverted class (Flipped classroom), inverted learning, methodological pedagogical concepts. 
 

Юлія КУЗЬМЕНКО · Використання новітнього методу «перевернутий клас» (flipped classroom)  для навчання курсантів та офіцерів вищих військових закладів освіти іноземної мови 



133 №  3  ( 6 6 ) ,  в е р е с е н ь  2 0 1 9 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2019-66-3 

DOI: 10.33310/2518-7813-2019-66-3-133-138 
УДК 378:316.61:364-43:005.336.2 

Людмила  КУРІННА  
методист науково-методичного відділу, 

викладач кафедри соціальної роботи комунального закладу вищої освіти  
«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, 

аспірантка кафедри освіти та управління навчальним закладом  
Класичного приватного університету, м. Запоріжжя, Україна e-mail: kurinnaya-lv@i.ua 

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ  
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
Автором статті акцентовано увагу на проблемі формування соціокультурної компетентності 

майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки. Обґрунтовано вибір методу моде-
лювання як одного з найбільш доцільних для її вирішення. Розглянуто підходи інших науковців до дослі-
джуваного питання. Надано власну дефініцію поняття «модель формування соціокультурної компе-
тентності» у контексті авторського дослідження. Представлено опис розробленої моделі формування 
соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки. 
Охарактеризовано цільовий, змістовий, організаційний та результативний блоки, виділені у складі за-
пропонованої моделі. 

Ключові  слова :  модель, моделювання, соціокультурна компетентність, соціальний працівник, 
професійна підготовка. 

Людмила КУРІННА · Модель формування соціокультурної компетентності  майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки 

У контексті реформування сучасної педагогі-чної освіти особливої актуальності набуває про-блема формування соціокультурної компетентно-сті майбутніх соціальних працівників у ході їх фа-хової підготовки. Це обумовлено тим, що від рівня професійної компетентності соціальних працівни-ків у значній мірі залежить життя і доля найбільш вразливих категорій населення, які можуть нале-жати як до української, так і до будь-якої іншої культури. У процесі професійної підготовки в умо-вах закладу вищої освіти майбутні фахівці оволо-дівають комплексом необхідних знань, умінь, на-вичок, здатностей, якостей тощо, за допомогою яких зможуть у подальшому системно та якісно організувати власну фахову діяльність. Про актуальність проблеми формування соці-окультурної компетентності майбутніх соціаль-них працівників у процесі професійної підготовки свідчить нормативно-правовий документ «Стан-дарт вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціаль-на робота» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти», затверджений наказом Міністерст-ва освіти і науки України від 24.04.2019 р. № 557, у якому зазначено, що до переліку обов’язкових спеціальних (фахових, предметних) компетентно-стей, якими має володіти випускник закладу ви-щої освіти, входять здатність до співпраці у між-народному середовищі та розпізнавання міжкуль-турних проблем у професійній практиці, а також здатність до надання підтримки та допомоги клі-єнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, етнічних, гендерних та ін-ших особливостей [5, 7]. 

Визначена проблема зумовила пошук шляхів її вирішення, а конкретніше – побудову цілісної системи формування соціокультурної компетент-ності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки, представлену у вигляді моделі. Працюючи над розробкою моделі формуван-ня соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної під-готовки, ми спиралися на наукові праці таких вче-них як Н. Дідур [1], О. Квасник [2], Л. Ліпшиць [3], Ю. Рябова [4], П. Сулейманова [6] та ін. Так, П. Сулеймановою розроблено модель процесу формування соціокультурної компетентності сту-дентів [6, 12], Л. Ліпшиць – модель формування соціокультурної компетентності майбутніх судно-водіїв міжнародних рейсів [3, 150], О. Квасник – модель формування соціокультурної компетент-ності фахівця інженерно-технічного напряму [2, 11], Н. Дідур – модель формування соціокуль-турної компетентності майбутніх учителів почат-кової школи у процесі фахової підготовки [1, 251], Ю. Рябовою – модель підготовки майбутніх соці-альних працівників до професійної діяльності в багатонаціональному середовищі [4, 103]. За результатами аналізу наукової літератури з проблематики дослідження нами було зроблено висновок про відсутність розробленої науково обґрунтованої та експериментально перевіреної моделі формування соціокультурної компетент-ності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки. Зважаючи на це, доціль-ною є розробка означеної проблеми, що зумовлює 
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вибір теми наукової статті у відповідному форму-люванні. Мета статті – представити опис моделі фор-мування соціокультурної компетентності майбут-ніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки. Необхідність оптимізації процесу формуван-ня соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників у ході професійної підго-товки зумовила пошук інструментарію, який сприяв би досягненню запланованого результату. Як найбільш доцільний, нами було обрано метод моделювання. Це пояснюється тим, що за його допомогою можна зрозуміти характер залежності між структурними компонентами соціокультур-ної компетентності, виявити та проаналізувати особливості процесу її формування у майбутніх соціальних працівників. У контексті нашого дослідження під моделлю формування соціокультурної компетентності ми розуміємо цілісну систему, яка включає в себе певні структурні компоненти, що спрямовані на професійне становлення майбутніх соціальних працівників у процесі їх професійної підготовки у закладі вищої освіти. Працюючи над розробкою моделі формуван-ня соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної під-готовки, нами було розглянуто підходи інших на-уковців до даного питання. Акцентуємо увагу на декількох з них. Дослідницею О. Квасник розроблено модель формування соціокультурної компетентності фа-хівця інженерно-технічного напряму [2, 11]. В структурі моделі вченою визначено такі складові: теоретико-методологічну, організаційно-змісто-ву, процесуально-діяльнісну, оцінно-результа-тивну. Теоретико-методологічна складова розкри-ває мету, що забезпечує формування соціокуль-турної компетентності студентів, підходи (системний, компетентнісно-діяльнісний, цінніс-ний, культурологічний, особистісно орієнтова-ний), принципи (науковості, цілісності, системно-сті, компетентності, прогностичності, спадковості, індивідуалізації), компоненти структури соціо-культурної компетентності. Організаційно-змістова складова характери-зує мету та зміст етапів формування соціокуль-турної компетентності (метою першого етапу є мотивація навчальної діяльності студентів і фор-мування соціокультурної компетентності, сут-ність етапу полягає у розумінні значення та зміс-ту соціокультурної компетентності для майбут-ньої фахової діяльності і бажання нею оволодіти; на другому етапі формуються вміння і навички 

соціокультурної компетентності (розуміння, інтер-претація, практичне застосування), змістом етапу передбачено накопичення соціокультурних знань та досвіду діяльності, тренування відповідних на-вичок та умінь і застосування їх у фаховій діяльнос-ті; третім етапом передбачено оцінювання отрима-них результатів, аналіз даних, формулювання або розробка рекомендацій, у зміст етапу закладено опанування новими формами та методами форму-вання соціокультурної компетентності). Процесуально-діяльнісна складова відобра-жає зміст дисциплін, форми, методи, прийоми, умови, засоби формування соціокультурної ком-петентності студентів. Оцінно-результативна складова висвітлює критерії, показники та результат сформованості соціокультурної компетентності [2, 11]. У дисертаційному дослідженні вченої Ю. Рябової представлено модель підготовки май-бутніх соціальних працівників до професійної ді-яльності в багатонаціональному середовищі [4, 103]. Дослідниця структурувала модель за та-кими блоками, як організаційний, змістовий, діаг-ностичний та результативний. Організаційний блок включає в себе мету під-готовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в багатонаціональному середовищі, компоненти готовності майбутнього соціального працівника, серед яких виокремлено культурологічний, когнітивний та емоційний. Цей блок ґрунтується на підходах та принципах. Змістовий блок справляє вплив через специ-фіку організації процесу, та через розкриття сут-ності педагогічних умов, а також етапів підготов-ки фахівців до майбутньої професійної діяльності. Діагностичний блок містить критерії оціню-вання та рівні готовності майбутніх соціальних працівників до майбутньої професійної діяльності в багатонаціональному середовищі. Результатом впровадженої моделі майбут-нього соціального працівника є відповідний рі-вень готовності соціальних працівників до профе-сійної діяльності в багатонаціональному середо-вищі, що представлено в моделі результативним блоком [4, 100–101]. Отже, розроблені науковцями О. Квасник та Ю. Рябовою моделі структуруються за блоками (або складовими), кожен з яких має своє змістове наповнення. Спираючись на погляди вчених на досліджу-ване нами питання та з метою оптимізації проце-су формування соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників у ході профе-сійної підготовки, нами було розроблено відпові-дну авторську модель (рис. 1). Розглянемо її більш детально. 
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Рисунок 1 – Модель формування соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників  у процесі професійної підготовки 
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Модель формування соціокультурної компе-тентності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки включає в себе наступні блоки: цільовий, змістовий, організацій-ний та результативний. Цільовий блок моделі містить такі складові: мета, завдання, принципи, підходи. Метою є формування соціокультурної компе-тентності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки. Завданнями було визначено такі: формуван-ня стійкої мотивації до здійснення соціокультур-ної діяльності; оволодіння знаннями, уміннями та навичками, необхідними у майбутній професійній діяльності; розвиток здатності приймати рішення у різних ситуаціях професійної діяльності; форму-вання здатності до самоаналізу власної поведінки та вчинків. В основу розробки моделі було покладено наступні принципи: систематичності й послідов-ності, науковості, доступності, зв’язку навчання з життям, професійної спрямованості, міцності за-своєння знань, умінь та навичок, свідомості і ак-тивності, індивідуального підходу, емоційності, наочності. Модель було розроблено з урахуванням таких підходів, як: діяльнісний, компетентнісний, кому-нікативний, соціокультурний, аксіологічний, осо-бистісно орієнтований, системний, культуроло-гічний. Змістовий блок моделі можна охарактеризу-вати за допомогою таких складових, як компонен-ти та предметний зміст. Нами було виділено наступні компоненти соціокультурної компетентності майбутніх соці-альних працівників: мотиваційно-ціннісний, ког-нітивний, комунікативний та рефлексивний. Предметний зміст представлено професійно орієнтованими дисциплінами («Спеціалізовані служби в соціальній сфері», «Деонтологія соціаль-ної роботи», «Служби соціального забезпечення», «Етнопедагогіка»), окремі модулі яких були спря-мовані на оптимізацію процесу формування соціо-культурної компетентності майбутніх соціальних працівників, і авторським спецкурсом «Соціокуль-турна компетентність майбутніх соціальних пра-цівників». Організаційний блок моделі представлений наступними складовими: організаційно-педа-гогічні умови, етапи, форми, методи та засоби. Організаційно-педагогічними умовами, що сприятимуть ефективному формуванню соціо-культурної компетентності майбутніх соціальних працівників, було визначено наступні: підтримка у майбутніх соціальних працівників мотивації до формування соціокультурної компетентності; 

дотримання системності та етапності у процесі формування соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників; удосконален-ня процесу професійної підготовки майбутніх фа-хівців за рахунок насичення навчального матеріа-лу соціокультурним змістом. Результативність формування соціокультур-ної компетентності майбутніх соціальних праців-ників визначається послідовністю дотримання наступних етапів: мотивування студентів до фор-мування соціокультурної компетентності; набут-тя студентами соціокультурних знань, формуван-ня у них умінь та навичок соціокультурної діяль-ності; оцінювання та самооцінювання отриманих результатів. Взаємопов’язаними складовими організацій-ного блоку є форми, методи та засоби. Розглянемо їх детальніше. До форм, спрямованих на формування соціо-культурної компетентності майбутніх соціальних працівників, було віднесено такі: лекції, практич-ні заняття, семінари, тренінги, самостійну роботу. Ефективними методами, які варто застосову-вати у процесі формування соціокультурної ком-петентності майбутніх фахівців, є: ділові та рольо-ві ігри, моделювання та обговорення соціокуль-турних ситуацій, бесіда, дискусія, мозковий штурм, спостереження, пояснення. Засобами, що сприятимуть оптимізації проце-су формування соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників, було визначе-но такі: інструкції, роздатковий матеріал, мето-дичні рекомендації, літературні та інформаційні джерела, відео-інформаційні матеріали. До складу результативного блоку моделі вхо-дять: критерії, рівні та результат. У якості критеріїв сформованості соціокуль-турної компетентності майбутніх соціальних пра-цівників нами було виділено такі: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, комунікативний та реф-лексивний. Соціокультурна компетентність у майбутніх соціальних працівників може бути сформована на одному із таких рівнів: високому, середньому або низькому. Результатом процесу, відображеного в моде-лі, є сформованість соціокультурної компетентно-сті майбутніх соціальних працівників. Таким чином, розроблена нами модель фор-мування соціокультурної компетентності майбут-ніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки являє собою цілісну систему, що скла-дається з цільового, змістового, організаційного та результативного блоків. Кожен з них має від-повідне змістове наповнення. У складі цільового блоку було виділено мету, завдання, принципи та 
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Людмила Куринная. Модель формирования социокультурной компетентности будущих со-
циальных работников в процессе профессиональной подготовки 

Автором статьи акцентировано внимание на проблеме формирования социокультурной компе-
тентности будущих социальных работников в процессе профессиональной подготовки. Обоснован вы-
бор метода моделирования как одного из наиболее целесообразных для ее решения. Рассмотрены подхо-
ды других ученых к исследуемому вопросу. Дана собственная дефиниция понятия «модель формирова-
ния социокультурной компетентности» в контексте авторского исследования. Представлено описа-
ние разработанной модели формирования социокультурной компетентности будущих социальных ра-
ботников в процессе профессиональной подготовки. Дана характеристика целевого, содержательного, 
организационного и результативного блоков, выделенных в составе предложенной модели. 

Ключевые  слова :  модель, моделирование, социокультурная компетентность, социальный ра-
ботник, профессиональная подготовка. 

підходи. Складовими змістового блоку є компо-ненти та предметний зміст. Організаційний блок охарактеризовано за допомогою наступних скла-дових: організаційно-педагогічні умови, етапи, форми, методи та засоби. Результативний блок представлений такими складовими, як критерії, рівні та результат. 

Перспективами подальших досліджень у да-ному напрямку є експериментальна перевірка ефективності розробленої нами моделі формуван-ня соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної під-готовки та її удосконалення у разі виявлення в ході апробації певних недоліків. 
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Liudmyla Kurinna. Model of formation of social and cultural competence of social workers to-be in 
course of professional training 

The author of the article pays special attention to the problem of formation of social and cultural competence 
of social workers to-be in course of professional training, the topicality of which is confirmed by corresponding 
legal and regulatory framework. Moreover, the author also substantiates the choice of method of simulation as 
one of the most reasonable for its solution. 

The own definition of the notion “the model of formation of social and cultural competence” was provided in 
the context of author’s research. It was formulated as follows: “it is the integral system including certain struc-
tural components oriented to the professional becoming of social workers to-be in course of their professional 
training at higher educational establishments”. 

The attention was also focused on the approaches of other scientists to the matter under research. The author 
considers the models developed by the scientists O. Kvasnyk and Yu. Riabova, being of interest to author's re-
search. The researcher O. Kvasnyk developed the model of formation of social and cultural competence of the pro-
fessional of engineering and technical field. The structure of such model includes the following components: theo-
retic and methodological, organizational and sense bearing, procedural and activity, estimative and efficient. The 
scientist Yu. Riabova represented the model of training of social workers to-be for the professional activity in mul-
tinational environment. The model is structured according to the following blocks: organizational, sense bearing, 
test and efficient. Each specified block (or component) has own subject matter. 

The article also represents the description of the model of formation of social and cultural competence of 
social workers to-be in course of professional training developed by the author. It also provides the characteristic 
of destination, sense bearing, organizational and efficient blocks identified in the structure of proposed model. 
Destination block is represented by such components as the purpose, task, principles and approaches. The compo-
nents and subject content are the constituents of sense bearing block. The organizational block is characterized 
with the availability of the following components: organizational and pedagogical conditions, stages, forms, 
methods and means. The criteria, levels and result are identified in the structure of the efficient block. 

Keywords :  model, simulation, social and cultural competence, social worker, professional training.   

Людмила КУРІННА · Модель формування соціокультурної компетентності  майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки 



139 №  3  ( 6 6 ) ,  в е р е с е н ь  2 0 1 9 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2019-66-3 

Постановка проблеми. В умовах глобаліза-ційних змін відбувається переорієнтація на роз-виток особистості дитини як основний ресурс,що визначає поступальний рух суспільства. То-му,система освіти в Україні потребує оновлення та збагачення змісту педагогічного процесу на засадах гуманізації, який забезпечував би повно-цінний розвиток та становлення життєво компе-тентнісної творчої особистості, максимального розкриття її природного потенціалу та задатків. Саме у старшому дошкільному віці та у початковій школі відбувається формування життєвої, освіт-ньої компетентності дитини, її успішного особис-тісного розвитку впродовж навчання в загальноо-світньому закладі. Гуманізація освіти передусім створює сприятливі психологічні та соціально-психологічні умови діяльності учнів, враховує їхні вікові та індивідуальні особливості , виявляє здіб-ності і стимулює їхній всебічний розвиток.  У новітніх нормативних документах (Законі України «Про освіту», Концепції Нової української школи, Державному стандарті початкової освіти) підкреслена необхідність набуття учнями ключо-вих компетентностей, що дають можливість роз-витку успішного навчання, самовираження, само-пізнання, соціальної адаптації і збереження як фізичного, так і психічного їх стану [5, с.4]. Такий розвиток освіти в Україні зумовлює необхідність активного впровадження у навчальний процес інноваційних технологій,сучасних педагогічних методів та засобів навчання, а також використан-ня нововведень у практичну діяльність педагога. Сучасний вчитель музичного мистецтва повинен бути добре ознайомленим з інноватикою в педа-гогічній та мистецькій галузях і бути готовим до швидкого впровадження освітньо-мистецьких 

інновацій в процес своєї професійної діяльності. Одним із ефективних шляхів вирішення поставле-них завдань перед освітньою галуззю являється впровадження у навчально-виховний процес арт-
терапевтичної інноваційної гуманістично зорієн-тованої технології, що передбачає створення психологічно-комфортного освітнього середови-ща шляхом актуалізації педагогічного потенціалу засобами арт-терапевтичного впливу (вокало-терапія, проведення рухливих музичних ігор, му-зикотерапія, музикомалювання (хромотерапія, ізотерапія), тощо). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Терапевтичні ідеї гармонізації особистості мали місце у поглядах видатних зарубіжних педагогів-гуманістів (Й. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, Я. Коменсь-кий, Я. Корчак, М.Монтесорі) та вітчизняних (А.Макаренко, С. Русова, В. Сухомлинський, К.Ушинський). Проблематика формування особистості су-часної дитини засобами арт-терапії відображена у працях сучасних учених в галузі педагогіки (М. Алєксєєва, О. Деркач, І.Лисенкова, Г.Побереж-на), психології ( О.Вознесенська, Т. Глухова). У дос-лідженнях Л. Масол найбільш ґрунтовно розкрито сутність впровадження компетентнісного підходу до змісту загальної мистецької освіти.  Нові ефективні методи реабілітації та профі-лактики,а також нетрадиційні підходи, щодо під-вищення резервних можливостей розвитку дити-ни висвітлено у програмах оздоровчо-освітньої роботи «Веселкова музикотерапія», «Музично-оздоровчі мандрівки» І. Малашевської. Практичний досвід використання таких арт-терапевтичних засобів у роботі з дітьми як ізоте-рапія та хромотерапія подано у працях 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНОГО 

 ВПЛИВУ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 
У статті висвітлюється проблема впровадження у навчально-виховний процес арт-

терапевтичних технологій як засобу психолого-педагогічної адаптації особистості в умовах глобаліза-
ції суспільства. Розкрито роль музичного мистецтва у впливі на емоційно-почуттєву сферу виявлення 
та розвитку природних здібностей,творчого вираження особистості, з’ясовано доцільність викорис-
тання різновидів музикотерапії у музично-творчій діяльності молодших школярів. Музикомалювання, 
вокалотерапія, рецептивне сприймання музики, ритмотерапія, що сприяють подоланню психологічного 
дискомфорту у навчальній діяльності учнів, спонукають до творчого самовираження особистості, пі-
знання дитиною світу мистецтв. 

Ключові  слова :  арт-терапія, технологія,інновація, профілактика ,ізотерапія, хромотерапія, му-
зико малювання, емоції. 
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Я.Скрипник. Ідеї та окремі елементи концепції музично-раціональної психотерапії розкрито у навчальному посібнику для студентів вищих на-вчальних закладів В. Петрушина – «Музична пси-хотерапія». 
Мета статті. Розкрити значення музичного мистецтва у розвитку особистості учнів, висвітли-ти особливості використання його арт-терапев-тичного потенціалу у впливі на емоційно-почуттєву сферу, самовираження та саморозвиток молодших школярів. 
Результати дослідження. Глобальні зміни та інноваційні виклики сучасного суспільства спо-нукають до актуалізації та реалізації в навчально-виховному процесі головних завдань національ-ної освіти,що задекларовані у нормативних дер-жавних документах. У Законі України про дош-кільну освіту задекларовано важливість «збере-ження та зміцнення фізичного, психічного та ду-ховного здоров`я підростаючого покоління» [6, с.4]. Характерними переживаннями сучасних ді-тей є відчуття дисгармонії та внутрішнього дис-балансу,що становить суттєву перешкоду в їх пов-ноцінній життєдіяльності,особистісному розвит-ку, а також стає причиною психологічної неста-більності, проявів депресивного стану та різних захворювань. Сучасні діти перенасичені негатив-ною інформацією, в потоці якої неусвідомлено–надмірно вони перебувають, отримуючи від неї шкідливий руйнівний вплив. Дитяча нервова сис-тема не встигає адаптуватися до шаленого темпу і ритму життя, тому їй притаманний неспокій, нер-вовість, гіперактивність, погіршення продуктив-ної діяльності та виникнення психосоматичних захворювань. Дана проблематика набуває особли-вої актуальності в освітньо-педагогічній галузі та потребує створення нових ефективних методів і прийомів реабілітації та профілактики, нетради-ційних підходів, що підвищують резервні можли-вості організму дитини в навчально-виховному процесі. Одним із інноваційних видів освітньої діяльності, що допоможе захистити дитину від шкідливого впливу сьогодення та пробудити за-хисні механізми її організму – є арт-терапія. «Використання арт-терапевтичних інстру-ментів спеціалістом дозволяє клієнту встановити контакт з ранніми чи актуальними переживання-ми, сприяє відреагуванню сильних емоцій, пере-живань,виразити які за допомогою слів буває на-багато важче» [3]. Таким чином, володіючи арсе-налом арт-терапевтичних інструментів, педагог у своїй професійній діяльності зможе допомогти учневі у власному самовираженні та самопізнан-ні,а також, у вмінні презентувати себе світу. Шля-хом актуалізації арт-терапевтичного потенціалу традиційних засобів психолого-педагогічного 

впливу (гра, музика, танець, спілкування) перед-бачено створення психологічно-комфортного освітнього середовища у навчально-виховному процесі молодших школярів [4, с.32]. Одним із вагомих висновків науковців явля-ється поділ арт-терапії на три форми: 
– активна (створення продукту творчості, зокрема-малюнок, скульптура, музична композиція, танець); 
– пасивна (використання художніх творів, які вже створені: розгляд картин, читання книги, прослуховування музичного твору); 
– змішана (використання вже створених витворів мистецтва: музичні твори, карти-ни, казки, тощо) для створення власних творчих продуктів. Саме такий зв`язок мистецтв з сутністю лю-дини залишається актуальним і активно викорис-товується у європейських арт-терапевтичних школах [1]. Найбільш обґрунтованою являється класифі-кація мистецтв німецького філософа і художника Р.Штайнера, де він мистецтво ділить на дві сфери: – сфера мистецтв,які працюють з матеріаль-ним: а) мистецтво оформлення простору(середовища); б) мистецтво створення динамічної пласти-ки і об`ємних форм; в) мистецтво вираження форм зо допомо-гою ліній та кольору. – сфера мистецтв,які працюють із нематеріа-льним: а) мистецтво володіння словом; б) мистецтво володіння рухами; в) мистецтво володіння соціальним просто-ром. [3]. Застосування арт-терапевтичних технік спри-яє досягненню наступних результатів: 
– розвитку творчих здібностей; 
– росту самопізнання; 
– розвитку емоційно-морального потенціалу; 
– формування вмінь вирішувати конфліктні ситуації,зняття напруги,релаксації; 
– формування вмінь виражати емоції; 
– розвитку комунікативних навиків,навичок соціальної підтримки і взаємної довіри [4, с.48]. Отже, впровадження в навчально-виховний процес інноваційної арт-терапевтичної технології як одного з ефективних шляхів вирішення ряду завдань,зокрема,формування почуття задоволен-ня й насолоди від навчально-пізнавальної діяль-ності,збереження індивідуальності кожного учня та вихованця, дасть можливість вчителю бачити внутрішній світ кожної дитини.  Використання арт-терапевтичних прийомів та методів в роботі вчителя музичного мистецтва 
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може відбуватися на будь-якому етапі заняття, використовуючи їх як складову частину художньо-творчої діяльності учнів. Арт-терапевтичні зав-дання в процесі занять, можуть бути найрізнома-нітнішими: від звичайного малювання до апліка-ції, ліплення, колажу. Як відомо, через малюнок дитина може ви-плеснути негативні почуття та поділитися пози-тивними емоціями, а арт-терапія – це лікування за допомогою залучення дитини до мистецтва, через яке дитина може самостійно висловлювати свої почуття, потреби та мотивацію своєї поведін-ки, діяльності й спілкування, що так необхідні для її повноцінного розвитку та для пристосування до навколишнього середовища, соціума [8, с.7]. Застосування арт-терапевтичних методів ду-же ефективне у роботі з дітьми,які мають вади зору, оскільки, вони комплексують, замикаються в собі, зазнають труднощів в просторовій орієнта-ції та розпізнанні кольорів. У роботі з дітьми зі зниженим зором, або для корекції зору слід вико-ристовувати два напрями арт-терапії:  
– хромотерапію; 
– ізотерапію, застосування яких допоможе відновити та покращити зір, зняти напру-ження та розвинути окоруховий апарат[8]. Проблеми вирішення зміцнення фізичного здоров`я, гармонізації емоційних станів, моделю-вання поведінки дитини та активізація її творчо-го потенціалу окреслена у розробці парціальної програми «Веселкова музикотерапія» І.Малашев-ської. В ній авторка опиралася на ідеї «ритмо-пластичного виховання», які висвітлені у праці Еміля Жак-Далькроза – «Ритм» ,та на важливість значення фольклору, народних ладів і ритмів у дитячому вихованні, що розкриті у працях Бели Бартока. Підвищенню резервних сил дитячого організ-му сприяє ефективний різновид арт-терапії – во-калотерапія. Арт-терапевтичний вплив вокально-го звуку на організм дитини, здійснюється через вібрації частот,наприклад, звук «А»-позитивно впливає на верхні дихальні шляхи, «І»-головний мозок, гіпофіз, «Є»-гортань, щитовидну залозу. 

Доцільність впровадження вокалотерапії у навча-льно-виховний процес полягає у своєрідній му-зично-звуковій гімнастиці. Практичне значення містять в собі вокалотерапевтичні вправи для дітей молодшого шкільного віку, зокрема: «Голо-си природи», «Пташині співи», «Дикі тварини» . Танцювально-рухова терапія здійснюється через такий вид роботи як музично-танцювальна діяльність на заняттях музичного мистецтва та музично-оздоровчих заняттях. Вона спрямована на підготовку до загальної емоційно-психоло-гічної розрядки,тому здебільшого належить до емоційно-активізувальних видів діяльності. Осно-вна мета їх полягає у вивільненні нереалізованої енергії,зокрема, гіперактивних дітей,та сприяння розгальмованості дошкільників, особливо за-мкнутих та дітей із браком уваги. Провідним ме-тодом у цьому виді діяльності є імпровізація на основі емоцій, викликаних музикою, що дає змогу заглибитися кожній дитині у свій внутрішній світ і відпустити відповідну емоцію (страх. гнів, обра-зу) [6, с.18]. Застосування музикомалювання (поєднання музики і малювання) у практичній роботі дітей, дасть можливість розвивати в них творчу актив-ність та творчу уяву. рухливі музичні ігри, драма-тизація під музику усуне психоемоційне напру-ження та виховає толерантність у спілкуванні 
Висновки і перспективи подальших дослі-

джень. Для ефективного використання арт-терапевтичної технології у навчально-виховному процесі потрібно використовувати якомога біль-шу кількість арт-терапевтичних напрямків у їх поєднанні на уроках музичного мистецтва в ДНЗ та ЗОШ. На даний час для обґрунтування практи-ки арт-терапевтичної роботи з дітьми педагогіч-но найбільш впровадженими є ті, що орієнтовані на процес психічного, морально-духовного, корек-ційного розвитку особистості. На нашу думку, потенціал музичного мистец-тва є одним з найбільш суттєвих і життєво-необхіднтх чинників розвитку особистості, само-вираженні та самопізнанні учнів молодшого шкільного віку. 
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Эрика Куцын. Педагогический потенциал арт-терапевтического воздействия музыкального 

искусства 
В статье розкрыта проблема внедрения в учебно-воспитательный процес арт-терапевтических 

технологий как средство психолого-педагогической адаптации личности учеников в условиях глобали-
зации общества. Розкрыта роль и влияние музыкального искусства на эмоционально-чувствительную 
сферу,розкрытия и развития естественного таланта, творческого выражения личности. Выяснена 
роль использования разных видов музыкотерепии в сфере музыкально-творческой деятельности млад-
ших школьников. Музыкорисование, вокалотерапия, изотерапия, рецептивное восприятие музыки, рит-
мотерапия, которые способствуют извлечению психологического дискомфорта в учебной деятельно-
сти младших школьников, подталкивают к творческому самовыражению их личности, познанию мира 
искусств. 

Ключевые  слова :  арт-терапия, технология, инновация, профилактика, изотерапия, хромотера-
пия, музыкорисование, эмоции. 

 
Erika Kutsyn. Pedagogical potential of art-therapeutic influence of musical art 
The article considers the problem of the introduction into the educational process of art-therapeutic tech-

nologies as a means of psychological and pedagogical adaptation of the individual in the conditions of society 
globalization. The role of musical art in influencing the emotional and sensual sphere of revealing and develop-
ment of natural abilities, creative expression of personality is revealed, the expediency of using varieties of music 
therapy in music-creative activity of younger students is clarified. Music education, vocal therapy, receptive per-
ception of music, rhythm therapy, which contribute to overcoming psychological discomfort in students' educa-
tional activities, encourage the creative expression of personality, the child's knowledge of the art world.The edu-
cation system in Ukraine requires updating and enriching the content of the pedagogical process on the basis of 
humanization, which will contribute to the full development of the individual, the formation of vital competences 
for the maximum disclosure of his or her natural inclinations and creative potential. It is in the primary school 
that the foundations for the formation of the experience of educators (younger students), their needs, which moti-
vate learning, knowledge and skills, which are formed in different educational environment, different social situa-
tions and condition the formation of attitude to them, are laid. The state normative document (The Law of 
Ukraine "On Education") emphasizes the need for students to acquire key competences that enable the develop-
ment of successful learning, self-expression, self-knowledge, social adaptation and preservation of their physical 
and mental state. Such development of education in Ukraine makes it necessary to actively introduce into the  
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educational process the innovative technologies and modern pedagogical approaches, among which art-
pedagogy is a new trend that integrates theoretical knowledge and methodological developments in psychology, 
art and pedagogy. With the help of music, drawing, fairy tales, theatre teachers can unite the class, identify prob-
lems of the child in time, form their life values, motivate them to study. The professional activity of a music art 
teacher in the context of educational reform and the introduction of inclusive education as a form of providing 
equal access to quality education for children with special educational needs, presupposes the need to master 
innovative technologies for the use of musical art as a method of comprehensive and multidimensional stimula-
tion of personality development, child's condition, behavioural abnormalities, and also as a form of art treatment. 
One of the effective ways of solving the set tasks before the educational industry is the introduction of innovative, 
art-therapeutic – humanistic-oriented technology in the educational process, which involves the creation of a 
psychologically-comfortable educational environment by updating the pedagogical potential by means of art 
education (vocal therapy, art therapy, music therapy, (etc.).  

Key  words :  art therapy, technology, innovation, prevention, isotherapy, chromotherapy, music drawing, 
emotions.  
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Постановка проблеми. Сучасна національна система логокорекційної допомоги для дошкіль-ників із тяжкими порушеннями мовлення різного ґенезу ефективно функціонує при освітніх, ліку-вальних та реабілітаційних установах. Одним із критеріїв, що характеризує систему логокорекційного впливу є її учасники, які одно-часно та послідовно реалізують процес корекції мовлення. Такими учасниками є корекційні педа-гоги (логопеди), спеціальні (практичні) психоло-ги, інші фахівці (педагогічного та медико-реабілі-таційного фаху), власне, дитина з порушеннями мовлення і обов’язково члени її близького ото-чення – сім’я! Адже, сім’я природньо має макси-мальні можливості щодо позитивного впливу на психофізичний розвиток власної дитини й, у ви-падку порушень мовлення, прискорювати та оп-тимізувати процес надання корекційної, розви-вальної, освітньої допомоги. Але очевидним є той факт, що навчально-виховний потенціал родини дитини-логопата не застосовується повноцінно. На сучасному етапі розвитку суспільства спільно з формуванням гуманістичної спрямова-ності освіти інтенсивно розвивається ідея психо-лого-педагогічного супроводу всіх суб’єктів освіт-

нього процесу, що виникла в рамках проблеми надання ефективної кваліфікованої допомоги. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день під психолого-педаго-

гічним супроводом розуміють підтримку психіч-но здорових людей, у яких на певному етапі роз-витку виникають особистісні труднощі. Супровід може бути досить ефективним при вирішенні складних сімейних ситуацій, стосунків між парт-нерами, батьками, дітьми, в урегулюванні неприє-мностей на роботі, при переживанні стресу чи дистресу тощо. Супровід розглядають як систем-ну інтегративну технологію соціально-психоло-гічної та педагогічної допомоги особистості та як один із видів соціального патронажу. Однією зі складових психолого-педагогічного супроводу є логопедичний супровід – пріоритет-ний напрям роботи фахівців різного профілю із родинами, що виховують дітей з порушеннями мовлення, що здійснюється з метою підвищення якості процесу корекції мовлення дітей означеної категорії. Питаннями сімейного виховання дітей із по-рушеннями мовлення займалися Г. Волкова, Ю. Гаркуша, Г. Гуровець, С. Григорян, Н. Рижова, 
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОБОТИ З СІМ’ЄЮ,  
ЩО ВИХОВУЄ ДИТИНУ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 

У статті представлено провідні ідеї науковців щодо логопедичного супроводу сімей, які виховують 
дітей з порушеннями мовлення та окреслено напрями розв’язання означеної проблеми. Зокрема, автора-
ми схарактеризовано різні колективні й індивідуальні форми роботи та способи представлення логоко-
рекційної інформації, що забезпечують ефективну комунікацію фахівців із батьками та справляють 
потужний освітній вплив на батьків, тим самим підвищуючи ефективність корекційно-розвивальної 
роботи з дітьми-логопатами. 

Ключові  слова :  сім’я, дитина з порушеннями мовлення, взаємодія, логопедичний супровід, форми 
логокорекційної роботи, види логопедичної інформації. 
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Л. Ефіменкова, Н. Крилова, В. Лубовський, О. Мастюкова, Е. Міронова, А. Московкіна, Н. Новоторцева, Л. Носкова, В. Селіверстов, Т. Філічева, Г. Чиркіна та ін. Науковці вважають організацію правильного сімейного виховання таких дітей однією із умов створення для них роз-вивального середовища [4]. Дослідники наголошують на необхідності підвищення психолого-педагогічної культури ба-тьків. Найважливішими передумовами для підви-щення ефективності роботи педагогічного колек-тиву освітнього закладу, де навчається дитина з порушеннями мовлення, науковці називають формування в батьків мотивованого ставлення до корекційної роботи, підвищення логопедичних знань та активне їх включення в цей процес. 
Мета: представити характеристику та сучасні актуальні напрями логопедичного супроводу сі-мей, що виховують дітей з порушеннями мовлення. 
Виклад основного матеріалу. Науковцями доведено про позитивний вплив ціннісної систе-ми орієнтирів батьків на формування дитячої осо-бистості, що є основою здорового емоційного клі-мату в сім’ї; почуття любові та довіри між батька-ми (близькими) спрямовуються на дитину, що втілюється в її свідомості та супроводжується по-зитивними емоційними переживаннями. Напрям батьківсько-дитячих відносин розглядався у пра-цях Ю.Аркіна, О.Вишневського, О.Духновича, Н.Лубенець, А.Макаренка, Я.Мамонтова, С.Русової, В.Сухомлинського, К.Ушинського, Я.Чепіги; експе-риментально-прикладному аналізу характерис-тик батьківсько-дитячих взаємин присвячено дослідження Р.Белла, О.Варги, В.Гарбузова, Є.Ейдеміллера, О.Захарова, О.Карабанової, Р.Овчарової, М.Сапоровської, О.Смирнової, В.Смєхова, В.Століна, Р.Хавули, Е.Шефер та інших [2]. Аналіз літературних джерел свідчить про те, що поява в сім’ї дітей з особливостями психофізи-чного розвитку завжди пов’язана з емоційними труднощами, виснаженням членів сімей. Особис-тісні особливості батьків визначають їхнє став-лення до дефектів дитини, частина батьків серйо-зно стурбовані відхиленнями у розвитку дитини, інші, висловлюючи тривогу, нічого не роблять для того, щоб допомогти своїй дитині. Багато ба-тьків зовсім не звертають уваги на недоліки в розвитку мовлення своїх дітей [2, 4, 5]. Отже, науковці констатують необхідність ви-вчення сімей, що мають дітей означеної категорії, і розробку системи заходів щодо надання цим сі-м’ям психолого-педагогічної допомоги (Л.Вавіна, А.Висоцька, Т.Дегтяренко, Т.Ілляшенко, В.Кисли-ченко, С.Конопляста, Р.Кравченко, С.Миронова, Ю.Рібцун, М.Рождєствєнська, О.Романенко, 

Л.Ханзерук, О.Чеботарьова, А.Шевцов, В.Шпак, Д.Шульженко та інші) [1, 2, 5]. Найбільш численну групу дітей з особливос-тями психофізичного розвитку складають діти із мовленнєвими порушеннями. Тривалий час діти даної категорії та особливості їх навчання і вихо-вання розглядалися такими авторами, як О.Архіпова, О.Вінарська, Г.Волкова, Л.Волкова, В.Воробйова, В.Глухов, Б.Гріншпун, Г.Жаренкова, Г.Каше, Р.Лалаєва, Р.Левіна, Л.Лопатіна, С.Ляпі-девський, Н.Нікашина, О.Орлова, О.Правдіна, В.Селіверстов, Є.Соботович, Л.Спірова, Т.Туманова, Т.Філічева, М.Хватцев, Н.Чевелєва, Г.Чіркіна, С.Шаховська та інші [4]. Особливості розвитку дітей з мовленнєвими порушеннями є обтяжливими для психіки бать-ків. Саме порушення мовлення або їх повна відсу-тність є передумовою до виникнення комуніка-тивного бар’єру, відчуженості в батьківсько-дитячих стосунках. Проблеми мовленнєвого роз-витку дитини виступають як фактор, що знижує можливості соціального спілкування дитини. Ди-тина з мовленнєвими порушеннями може розгля-датися батьками як така, яка має менші соціальні перспективи в майбутньому. Для фахівців, які працюють із дітьми з різними мовленнєвими па-тологіями, взаємодія з батьками – логопедичний супровід – набуває все більшої значущості. Розробками проблем створення та удоскона-лення системи психолого-педагогічного та, зокре-ма, логопедичного, супроводу сімей, що вихову-ють дітей з вадами мовлення займалися такі вче-ні, як Л.Вавіна, В.Кисличенко, С.Конопляста, Ю.Рібцун, М.Рождєствєнська, О.Романенко Н.Жукова, О.Корнєв, О.Мастюкова, В.Сорокін, Т.Філічева, Л.Шипіцина та ін.) свідчить про недо-статність вивчення можливостей батьків у проце-сі корекції мовлення, про несформованість вимог до участі родини у логокорекції, відсутність єди-ної системи інформування батьків та попере-дження мовленнєвих розладів [4]. 
Логопедичний супровід розглядається нами як взаємодія усіх учасників корекційного процесу; він реалізується, як одночасно-послідовна систе-ма роботи і починається зі взаємодії між педагога-ми (логопеди) й фахівцями іншого профілю (спеціальні психологи, лікарі, реабілітологи) із дитиною, а далі специфіку навчально-виховної взаємодії з дитиною-логопатом (під керівницт-вом педагога) продовжують батьки. Успіх логопедичного супроводу значною мі-рою залежить від тісного контакту педагогів із батьками, від єдності вимог, прийомів роботи з дітьми. Взаємодія педагогів та батьків здійсню-ється на всіх етапах роботи з дитиною, починаю-чи з первинного обстеження, результати якого 
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повідомляються. Також родина систематично ін-формується про специфіку, зміст та результати корекційно-розвивальної роботи з дітьми. Отже, корекційно-виховна робота з дітьми-логопатами – це максимально розпланована систе-ма, частиною якої є логопедизація всього навчаль-но-виховного процесу, життя дитини у родині, адже, цілеспрямована, систематично спланована, комплексна робота логопеда, психолога, виховате-лів, усвідомлене й зацікавлене включення у цей процес батьків – найважливіший аспект підвищен-ня результативності навчання, виховання та ко-рекції мовлення дітей означеної категорії [2, 4]. Головною метою впливу є зміна самосвідомо-сті батьків, формування у них позитивного сприй-няття особистості дитини з порушеннями мов-лення. Така позиція дозволить батькові знайти новий життєвий сенс, гармонізувати взаємини з дитиною, підвищити власну самооцінку, оптимі-зувати самосвідомість, мотивувати на викорис-тання гармонійних моделей виховання, що в пер-спективі забезпечить оптимальну соціальну адап-тацію дитини. У цілому для різних батьків, які виховують дитину з вадами мовлення, характерні наступні типи поведінки в стосунках з дитиною: батьки розгублені; батьки скаржаться на проблему, або заперечують стан дитини з вадами мовлення; ба-тьки шукають шляхи вирішення проблем [6, 7]. Головне завдання дошкільної установи в ро-боті з батьками дітей з порушеннями мовлення полягає у формуванні психолого-педагогічної та логопедичної компетенції батьків. Під ними варто розуміти певний рівень знань про психофізіоло-гічні особливості розвитку дітей певного віку та засоби педагогічного пливу з метою усунення мовленнєвих порушень. Розв’язання означеного завдання в сучасних умовах можливе в процесі організації створення логопедичного супроводу, як складової системи психолого-педагогічного супроводу батьків дітей-логопатів. Долучаючись до думки сучасних корекціоніс-тів, можемо стверджувати, що створення системи логопедичного супроводу, у режимі взаємодії всіх учасників освітнього простору (дитина–логопед–вихователь (інші спеціалісти)–батьки) дозволяє розширити класичну схему супроводу, що полягає у наданні консультативної і практичної допомоги батькам та має проводитися в таких напрямах [2, 4, 6]: 
– гармонізація дитячо-батьківських відно-син; 
– допомога батькам у формуванні адекват-ної оцінки стану дитини; 
– оптимізація соціальних контактів родини; 

– психолого-педагогічна просвіта батьків; 
– навчання батьків прийомам корекційно-логопедичної роботи з подальшим контро-лем за її здійсненням. На нашу думку, система логопедичного су-проводу може бути представлена у вигляді двох узагальнених напрямів роботи [1]: 
1) Логопедичний: передбачає придбання знання про періоди й особливості мовленнєвого розвитку дитини в онтогенезі, розвиток уміння активізувати мовленнєве спілкування дітей, фор-мування знань про прояви мовленнєвих пору-шень у дошкільників, створення мотивації для участі в спільній з логопедом і вихователями ко-рекційній роботі з дітьми, формування вмінь ви-конувати завдання логопеда та використовувати прийоми корекційно-логопедичної роботи. Все це сприяє проведенню систематичної корекційної роботи за завданням логопеда й вихователя, до-триманню однакових вимог і наступності логопе-дичного впливу, проведення систематичної коре-кційної роботи за завданнями логопеда й вихова-теля. 
2) Психологічний: передбачає формування знань про хід мовленнєвого розвитку дитини в онтогенезі, формування знань про вікові психоло-го-педагогічні особливості дітей, розвиток нави-чок створення мотивації для мовленнєвого спіл-кування дітей, розвиток уміння створити умови для нормального загального й мовленнєвого роз-витку дітей, створення шляхів взаємодії дітей та батьків. Можемо виділити колективну та індивіду-

альну форми роботи, що проводяться з батьками. 
Колективну роботу можна реалізувати, як: батьківські збори, консультації, семінари, фрон-тальні відкриті заняття, майстер-класи, круглі столи, виставки посібників, бібліотеки ігор та вправ, відеотеки, свята на мовленнєву тематику, дні відкритих дверей, конференції. До індивідуальних форм роботи входять такі види: індивідуальні бесіди, індивідуальні практикуми, перегляд індивідуальних занять, записки-рекомендації, зошит для домашніх зав-дань, анкетування, домашня бібліотека. Нині цікавою та досить ефективною й інтера-ктивною формою супровідницької роботи з бать-ками є використання хмарних технологій як для індивідуальної, так і колективної роботи. Акту-альність використання хмарних технологій зумо-влена пришвидшеним темпом життя, недостатні-стю вільного часу, моральним за старінням вико-ристання традиційних методів взаємодії. Для реалізації завдань логопедичного супро-воду батьків, які виховують дітей з порушеннями мовлення засобами хмарних технологій викорис-
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товують наступні різновиди хмаро орієнтованих технологій [1, 3]: 
– блоги; 
– онлайн-конференції (скайп- чи вайбер-зустрічі); 
– спілкування в різноманітних месенджерах та соціальних мережах. 
Блог – «мережевий журнал чи щоденник по-дій» – це веб-сайт, головний зміст якого – записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно дода-ються. Для блогів характерні короткі записи тим-часової значущості. У логопедичному блозі педа-гог може розміщувати короткі повідомлення та фото, відео, посилання на літературу, розвиваючі ігри для дітей. Цей вид взаємозв’язку має ряд переваг: інди-відуалізація інформації, економія часу, наявність зворотнього зв’язку. Але на жаль, існують недолі-ки даного виду взаємозв’язку: блог відображає лише певну кількість записів, а також ведення блогу потребує наявності певних знань і вмінь області веб-конструювання [1]. 
Онлайн-конференції за допомогою сервісів Skype, Viber тощо допомагають проводити класи-чні форми взаємодії у реальному часі, але без без-посередньої присутності учасників цього заходу. Потрібно мати лише гаджет, підключення до ме-режі та знаходитися в будь-якій точці світу аби вийти на зв’язок і вирішувати нагальні питання щодо навчання, виховання та корекції мовлення дитини. Використання менеджерів та соціальних мереж дозволяє педагогу виконувати безліч за-вдань:  
– консультування; 
– відповіді на запитання; 
– розміщення рекомендацій для батьків; 
– розсилання запрошень та певної інформа-ції. Даний вид діяльності є зручним для економії часу батьків, але потребує надмірного викорис-тання часу педагога щодо масового розсилання матеріалів [3]. Також порівняно новим кроком у взаємодії фахівців із сім’єю є використання медіахостингів та стрічок часу. Ці додатки дають змогу просте-жити динаміку мовленнєвого розвитку кожної окремої дитини (адже є обмеження, тому, ця ін-формація персоналізована і призначена лише для кожної конкретної сім’ї). Стрічка часу являє собою часову шкалу, на яку можна нанести певні події в хронологічній послідовності (фрагменти занять, 

теги (посилання) на літературу та інші сайти для детального пояснення того, що відбувається на екрані). При цьому батьки також можуть прийма-ти участь у створенні стрічки часу, додаючи відео виконання домашніх завдань логопеда, фрагмен-тів мовленнєвої активності дитини. За необхідно-сті можна додавати форуми в стрічки часу для вирішення нагальних проблем та консультування батьків. Завдяки спільній роботі батьків, логопеда, психолога, вихователів та інших спеціалістів мож-на отримати бажані результати корекційно-розвивальної роботи, не маючи при цьому особис-того контакту, але приділяючи максимум уваги проблемам дитини у зручний для цього час. 
Висновки та перспективи подальших роз-

відок. Логопедичний супровід є важливим напря-мом роботи з сім’ями, які виховують дитину з мо-вленнєвими порушеннями. Це максимально адре-сна психологічна, педагогічна та корекційно-логопедична допомога з метою сприяння розвит-ку особистості дитини-логопата до досягнення нею максимально можливої самостійності. На сьо-годні існує велике різноманіття видів вищезазна-ченої взаємодії: від друкованої роздаткової про-дукції, інформації на логопедичному стенді, кон-сультацій, тренінгів, лекцій, майстер-класів до онлайн-консультацій, вебінарів, авторських бло-гів і т.п. На нашу думку, максимально інформативни-ми та інтерактивними є сучасні інформаційні тех-нології, що дозволяють усім учасникам такої взає-модії ефективно спілкуватися у зручній і ненав’я-зливій формі. Використовуючи різноманіття хмаро орієнто-ваних технологій, батьки мають можливість: сформувати знання про вікові психолого-педагогічні особливості дітей; володіти основни-ми знаннями про хід мовленнєвого розвитку вла-сної дитини; розуміти, розрізняти норму та відхи-лення від норми мовленнєвого розвитку; вміти налагоджувати ефективний взаємозв’язок із ди-тиною; створювати умови для нормального за-гального й мовленнєвого розвитку дітей; прово-дити систематичну роботу з розвитку мовлення дітей; активізувати мовленнєве спілкування ді-тей; бути мотивованими для участі в спільній з логопедом і фахівцями іншого профілю корекцій-ній роботі з дітьми; виконувати планові завдання логопеда, використовуючи елементи корекційно-логопедичної роботи. 
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Елена Ласточкина, Ольга Лянная, Виталина Литвиненко Современные направления работы с 

семьей, воспитывающей ребенка с нарушениями речи 
В статье представлены взгляды ученых о логопедическом сопровождении семей, воспитывающих 

детей с нарушениями речи и обозначены направления решения этой проблемы. В частности, авторами 
охарактеризованы коллективные и индивидуальные формы работы, а также различные способы пред-
ставления информации для коррекции речи, которые обеспечивают эффективную коммуникацию спе-
циалистов с родителями и оказывают мощное образовательное влияние на родителей, тем самым 
повышая эффективность коррекционно-развивающей работы для детей с нарушениями речи. 

Ключевые  слова :  семья, ребенок с нарушениями речи, взаимодействие, логопедическое сопровож-
дение, формы логопедического воздействия, виды логопедической информации. 

 
Yelena Lastochkina, Olga Liannaya, Vitalina Litvinenko Contemporary approaches to working with 

a family educating a child with speech disturbance 
The following article presents speech-therapy guidance for the families, who have kids with speech disorders, 

and outlines directions and means of solving the problem. 
The authors view speech-therapy guidance as interaction of all the participants in the correction process. 

Its implementation goes as a simultaneous, coherent system of work, which begins with interaction between the 
child, the therapist and experts in other specialties (psychologist, doctors, and rehabilitation specialists). After-
wards the work is meant to continue by parents supervised by the speech therapist.  

The article touches upon both group and individual work done in cooperation with parents. Group work – 
parents’ meetings, guidance, round tables, exhibitions, seminars, frontal-work lessons, workshops, games and ex-
ercises’ libraries, visual libraries, open days and conferences. Individual work – individual discourses, practicing, 
watching individual lessons, recommendation notices, homework notebooks, conducting surveys and home librar-
ies. 

The authors claim that the system of a speech-therapy guidance can be introduced as two general aspects in 
work:  

1) Speech-therapy aspect involves acquiring knowledge about phases and peculiarities of the child’s speech 
development, enhancing speaking communication among children, forming awareness of pre-school children 
speech disorders, motivation for cooperation with speech therapists, teachers and children, acquiring skills to 
follow the therapist’s advice and use all the correction exercises. The points mentioned above help to do the 
speech therapist supervised correction work, to adhere to the same requirements and the sequence of speech in-
fluence and conduct systematic correction work in accordance to the speech therapist’s advice. 
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2) Psychological aspect involves forming the knowledge about age-based psychological peculiarities of chil-
dren’s development, fostering motivation skills for speaking communication, developing the skill of providing ap-
propriate conditions for effective speech development, promoting ways of successful communication of children 
and parents. 

Nowadays there are different ways and forms of speech-therapy guidance for parents. The ones that proved 
to be the most informative and interactive are contemporary information technologies. Cloud technologies allow 
all the participants cooperate effectively in the way they that is comfortable for them. 

Key  words :  family, child with speech impairment, interaction, speech therapy support, forms of speech 
therapy, types of speech therapy information. 
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Фахова підготовка магістрантів музичного мистецтва постає періодом інтенсивного спряму-вання їх до набуття фахових компентностей, до творчої самореалізації. Саме у цей період студенти досягають того рівня музично-творчого розвитку, який дає змогу сформувати свої власні ціннісні уявлення щодо творчої самореалізації. Сучасний магістрант музичного мистецтва прагне розшири-ти горизонти музично-виконавських, музично-творчих можливостей, ознайомитись із альтерна-тивним музично-педагогічним досвідом, отримати досвід самореалізації у диригентсько-хоровому навчанні, і знайти способи творчого самовиявлен-ні у диригентсько-хоровому навчанні. 
Теоретичну основу дослідження склада-

ють роботи таких дослідників як Л. Анциферова, Л. Божович, В. Давидов, О. Леонтьєв, Г. Костюк, О. Ткаченко та ін. щодо розуміння особистості з її творчою продуктивною діяльністю. Проблемою щодо розвитку педагогічної творчості студентів під час фахового навчання опікувались такі дослі-дники як Ш. Амонашвілі, І. Бех, О. Бодальов, Є. Бондаревська, Б. Гершунський, І. Зязюн, О. Пєхо-та, С. Сисоєва, В. Сластьонін та інші. Нами врахова-но наукові дослідження Л. Масол, О. Музальової, О. Олексюк, Г. Падалки, В. Ражнікова, О. Рудниць-кої, О. Теплова, Г. Хусаїнової, О. Щолокової та ін-ших щодо активізації студентів під час творчої роботи з навчальним матеріалом навчанні, а та-кож розробки організаційно-методичних засобів організації навчальної діяльності майбутніх фахі-вців. Метою статті є діагностика сформованості творчої самореалізації магістрантів музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорового на-вчання. 

Методи дослідження: методи опитування (бесіда, анкетування, психолого-педагогічне тес-тування студентів), ранжування, низка діагности-чних методик.  Здійснення діагностувального експерименту передбачало розроблення критеріального апара-ту. Виходячи з того, що поняття «критерій» розу-міється дослідниками як мірило для визначення, оцінки предмета чи явища [2, 149], тому критерія-ми творчої самореалізації магістрантів музичного мистецтва є такі її характерні ознаки, на основі яких відбувається оцінка рівня її сформованості. Метою проведення діагностувального експе-рименту було визначення вихідного рівня сфор-мованості творчої самореалізації магістрантів музичного мистецтва. Так, нами проведено анке-тування з магістрантами музичного мистецтва для того, щоб з’ясувати їх ставлення до творчої самореалізації. Далі, студентам було запропонова-но проранжувати, по мірі значущості, компоненти творчої самореалізації (пізнавально-моти-ваційний, гностично-цільовий, комунікативно-конструктивний, технічно-проектний, творчо-орієнтований). Попередньо було проведено бесіду з метою ознайомлення респондентів із сутністю, значенням та структурою досліджуваного конст-рукту. Результати ранжування показали, що магі-странти музичного мистецтва (41 %), у якості пріоритетного виділили творчо-орієнтований компонент. На другому місці виявився особистіс-ний компонент (технічно-проектний 32 %), на третьому – пізнавально-мотиваційний (27 %).  Крім цього респондентам було запропонова-но надати відповіді на такі запитання: 1. Що ви розумієте під терміном «творча самореалізація»? 2. Чи властива Вам творча самореалізація під час 
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У статті представлена методика діагностувального експерименту щодо визначення вихідного 
рівня сформованості творчої самореалізації магістрантів музичного мистецтва в процесі диригентсь-
ко-хорового навчання. Визнaчeно критeрiї тa покaзники досліджуваного утворення. Методами дослі-
дження виступили: методи опитування, ранжування; діагностичний експеримент. Практичне значен-
ня одержаних результатів дослідження полягало в розробці методики діагностики творчої самореалі-
зації магістрантів музичного мистецтва. Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо в розроб-
ці експериментальної моделі творчої самореалізації магістрантів музичного мистецтва. 

Ключові  слова :  критерії, показники, діагностична методика, рівні сформованості, творча само-
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диригентсько-хорового навчання? 3. Як Ви вва-жаєте, яким чином вчитель музичного мистецтва творчо самореалізовується під час педагогічної діяльності з учнями шкільного віку? 4. Який із компонентів «творчої самореалізації» є більш зна-чущим і чому?  Наступним кроком нашої роботи було вияв-лення рівня сформованості творчої самореалізації за кожним критерієм.  Перший діагностувальний зріз мав на меті визначення спонукального критерію, який дозво-ляє виявити міру мотиваційної спрямованості магістрантів музичного мистецтва до творчої са-мореалізації, що розглядався за такими показни-ками: вияв інтересу до музично-педагогічної ді-яльності вчителя музичного мистецтва; вияв обіз-наності у галузі хорової музики; позитивне став-лення до творчої самореалізації вчителя музично-го мистецтва. Нами були використані такі мето-дики діагностики: «Мотиви вибору діяльності викладача (Є. Ільїн); «Мотивація на професійну діяльність» (методика К. Замфір в модифікації А. Реана); «Мотивація навчання у вищому на-вчальному закладі» (Т. Ільїна); методика для ви-значення прагнення до успіху (Т. Елерса); «Потреба в досягненні» (Ю. Орлова). Проведене звукове тестування уможливило отримання да-них щодо обізнаності магістрантів музичного ми-стецтва у галузі хорової музики. Другий діагностувальний зріз був спрямова-ний на виявлення емоційно-ціннісного критерію, який відображає емоційну наповненість свідомо-го відношення до музично-педагогічної діяльнос-ті вчителя музичного мистецтва, показниками якого було визначено: здатність до регулювання власного емоційного стану; здатність емоційно впливати на аудиторію; готовність до формуван-ня художньо-естетичних вражень учнів. Методи-ками, за якими визначався означений критерій, були: тест когнітивних здібностей Р. Торндайк, Е. Хаген; введення оцінювальних листів щодо здат-ності магістрантів емоційно впливати на аудито-рію під час заліку з хорового диригування; тест «Готовність до формування художньо-естетичних вражень учнів». Третій діагностувальний зріз було спрямова-но на визначення практично-розвивального кри-терію, що свідчить про ступінь сформованості знань магістрантів щодо оперування даними, та розглядався за такими показниками: готовність магістрантів застосовувати знання під час вико-ристання засобів мультимедіа; готовність до включення в активні форми міжособистісного спілкування; сформованість досвіду творчої робо-ти з використанням засобів мультимедіа. У цьому процесі було впроваджено тест на виявлення го-

товності магістрантів до застосування фахових знань під час використання засобів мультимедіа в процесі творчої роботи над хоровим твором. Творче завдання «Творчий бумеранг» спрямоване на отримання даних щодо готовності магістран-тів до обміну досвідом у дистанційній формі. На-ступне творче завдання «Творча робота засобами мультимедіа» потребувало розробки певних твор-чих завдань для виконання магістрантами музич-ного мистецтва. Четвертий діагностувальний зріз було спря-мовано на визначення змістовно-процесуального критерію, що характеризує ступінь диригентсько-хорової підготовленості щодо засвоєння комплек-су музично-теоретичних знань, диригентсько-технічних і вокально-хорових умінь, показниками якого було визначено: усвідомлення ролі органі-зації музично-творчої діяльності школярів; вільне оперування музичним матеріалом; вміння визна-чати форми та методи вокально-хорової роботи зі школярами. Нами проведено анкетування для з’ясування питання щодо усвідомлення магіст-рантами сутності процесу організації музично-творчої діяльності школярів. Творче завдання «Зацікавлення школярів хоровою музикою» спря-моване на виявлення магістрантів вміння оперу-вати музичним матеріалом у навчальних цілях. Наступне творче завдання впроваджено з метою виявлення рівня обізнаності щодо методів і форм вокально-хорової роботи вчителя музичного мис-тецтва зі школярами. П’ятий діагностувальний зріз було спрямова-но на визначення результативного критерію, що відображає здатність магістрантів музичного ми-стецтва до самостійного та оригінального вирі-шення поставлених завдань, та розглядався за такими показниками: практичне використання знань і вмінь у самостійній роботі; варіативність виконання завдань; вирішення творчих завдань із використанням інноваційних технологій. Під час цього діагностичного зрізу було впроваджено експрес навчальну гру «Організація музично-творчої діяльності школярів». Для виявлення рів-ня здатності студентів до розробки декількох варі-антів подачі школярам навчального завдання роз-роблене творче завдання «Цілеспрямованість». Навчальне завдання «Творче вирішення» передба-чало залучення магістрантів музичного мистецтва до використання в навчальній роботі знань щодо інноваційних педагогічних технологій. Нами впродовж констатувального етапу екс-периментального дослідження здійснювалось отримання певних результатів, їх оцінювання, узагальнення. Це дало змогу виявити три рівні сформованості здатності магістрів музичного  мистецтва до творчої самореалізації в процесі  
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диригентсько-хорового навчання, а саме: низь-кий, середній та високий рівні. 
Високий рівень охоплює 16 % студентів, які здатні оперувати набутими знаннями, а також творчо переосмислювати навчальний матеріал. Вони демонструють стійкий інтерес до музично-педагогічної діяльності вчителя музичного мис-тецтва, прагнуть до вияву обізнаності у галузі хорової музики. Позитивне ставлення до творчої самореалізації виявляється у навчальній діяльно-сті творчо-дослідницького характеру. Це виявля-ється і в здатності до регулювання власного емо-ційного стану. У вияві особистісної позиції сту-дентів щодо інтерпретації музичного твору ви-значається здатність до емоційного впливу на аудиторію. Визначено, що студенти цього рівня висловлюють обґрунтовані оцінні судження щодо музично-естетичного розвитку учнів на уроках музичного мистецтва, та можливості формування в них художньо-естетичних вражень. Показовою рисою є володіння студентами вмінням викорис-товувати можливості засобів мультимедіа для знаходження способів вирішення навчального завдання. Демонструють яскравий відгук під час організації самостійної роботи, що передбачає міжособистісне спілкування в мережі Інтернет. Студенти прагнуть до саморозвитку під час твор-чої роботи з використанням засобів мультимедіа. Студенти цього рівня володіють достатніми вмін-нями для здійснення організації музично-творчої діяльності школярів із залученням різноманітних форм музично-педагогічної комунікації, та з вико-ристанням музичних творів різних за стилем і жанром. У студентів, які належали до високого рівня виявлено наявність вміння визначати фор-ми та методи вокально-хорової роботи зі школя-рами, що потребують виявлення фахових знань і практичного опрацювання у самостійній роботі. Студенти цього рівня здатні до варіативного ви-конання навчальних завдань. Важливу роль відіг-рає наявність умінь магістрантів музичного мис-тецтва щодо використання інноваційних техноло-гій у вирішенні творчих завдань. До середнього рівня було віднесено 35,2 % студентів. Вони відповідально ставились до дири-гентсько-хорової підготовки, та виявляли інтерес до музично-педагогічної діяльності вчителя му-зичного мистецтва. Уміння й навички диригент-сько-виконавської діяльності часто мають техніч-ний характер, не торкаючись обізнаності у галузі хорової музики. Такі студенти позитивно став-ляться до творчої самореалізації вчителя музич-ного мистецтва, виявляють свідоме відношення до збагачення емоційно-естетичного досвіду і здатні до врегулювання власного емоційного ста-ну. Завдяки свідомому виконанню хорового твору 

студенти виявляли здатність емоційно впливати на аудиторію під час художнього висловлення інтерпретації цього музичного твору. Проте сту-дентами виявлено недостатньо глибокі знання щодо особливостей музично-естетичного розвит-ку учнів шкільного віку. Зацікавленість процесом застосування засобів мультимедіа проявлялось лише тоді, коли перед магістрантами музичного мистецтва були поставлені прості завдання. Під час залучення студентів до міжособистісного спі-лкування у міжнародній мережі Інтернет вони потребували педагогічної підтримки. Ця підтрим-ка також здійснювалась під час виконання студе-нтами творчих завдань із використанням засобів мультимедіа. Для представників цієї групи харак-терний ситуативний інтерес до організації музич-но-творчої діяльності школярів. Переважно за допомогою викладача вони можуть використову-вати музичний матеріал у навчальній роботі, та визначати форми та методи вокально-хорової роботи зі школярами. Студенти володіють певни-ми фаховими знаннями, здатні до їх використан-ня у самостійній роботі, однак варіативне вико-нання завдань здійснювалось за вказівкою викла-дача. Під час навчальної роботи над творчим за-вданнями студенти здатні використовувати інно-ваційні педагогічні технології.  До низького рівня віднесено 48 % студентів, які характеризувались заниженим інтересом до музично-педагогічної діяльності вчителя музич-ного мистецтва, та такої її складової як вокально-хорова робота зі школярами на уроках музичного мистецтва. Їх ставлення до творчої самореалізації вчителя музичного мистецтва виявлене як нес-формоване. У цих студентів був зафіксований низький рівень знань щодо хорової музики, а та-кож щодо реалізації хорознавчої обізнаності у презентативних формах. У студентів, які належа-ли до низького рівня здатності до творчої само-реалізації, виявлено недостатньо розвинуте вмін-ня до регулювання власного емоційного стану під час сприймання музичного твору, навчальної ро-боти над ним, і художнього виконання в навчаль-них умовах. Виявлено відсутність здатності емо-ційно впливати на аудиторію під час виконання хорового твору. Студенти не є підготовленими до формування художньо-естетичних вражень учнів. Обізнаність щодо використання можливостей засобів мультимедіа в начальній роботі над хоро-вим твором виявлено на початковому рівні. Сту-денти не виявляють інтерес до форм міжособисті-сного спілкування в мультимедіа середовищі з навчальною метою. Залучення студентів віднесе-них до низького рівня здатності до творчої робо-ти з використанням засобів мультимедіа призве-ло до епізодичного виконання навчального  
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Вей ЛІМІН Діагностика творчої самореалізації магістрантів музичного мистецтва завдання. Студенти не виявляють знань щодо організації музично-творчої діяльності школярів, що передбачає здійснення вокально-хорової ро-боти. Обмеженою є обізнаність щодо форм і мето-дів вокально-хорової роботи зі школярами. Оці-нювання хорових творів знаходиться на рівні «подобається – не подобається», що і постало пе-репоною для навчальної роботи з певним музич-ним матеріалом. Недостатність фахових знань стала на заваді їх застосуванню у самостійній ро-боті над хоровим твором, а також варіативному виконанню навчальних завдань. Студенти відне-сені до цього рівня не проявляли зацікавленість до використання інноваційних педагогічних тех-нологій у вирішенні творчих завдань. Результати діагностичного зрізу свідчать про рівні сформованості творчої самореалізації магіс-трантів музичного мистецтва за спонукальним критерієм. Так, за показником вияв інтересу до музично-педагогічної діяльності вчителя музич-ного мистецтва 16 % студентів виявили високий рівень, середній рівень 35,2 %, решта до низького рівня. Другий показник – вияв обізнаності у галузі хорової музики виявився більшим у студентів, яких віднесено до середнього рівня 36,2 %, а за третім показником – позитивне ставлення до тво-рчої самореалізації вчителя музичного мистецтва 17 % студентів виявили високий рівень і 34,2 % середній рівень.  За емоційно-ціннісним критерієм: до високо-го рівня віднесено 16% студентів за показником здатність до регулювання власного емоційного стану становить, а до середнього рівня віднесено 35,2 % студентів. За показником – здатність емо-ційно впливати на аудиторію віднесено 14% сту-дентів до високого рівня та 36,2% студентів до середнього. За показником – готовність до форму-вання художньо-естетичних вражень учнів – у 15 % студентів виявлено високий рівень, 50,8 % студентів віднесено до низького рівня, а решт студентів до середнього.  За практично-розвивальним критерієм: показ-ник – готовність магістрантів застосовувати знан-ня під час використання засобів мультимедіа у  17 % студентів виявлено високий рівень, у 48,8 % низький рівень, а решта студентів виявила серед-ній рівень. Другий показник – готовність до вклю-чення в активні форми міжособистісного спілку-вання у студентів із високим рівнем становив  15 %, у студентів із середнім рівнем – 36,2%. Тре-тій показник – сформованість досвіду творчої ро-боти з використанням засобів мультимедіа у сту-дентів високого рівня вище (16 %), а студентів віднесених до низького рівня відповідно (48,8 %).  За змістовно-процесуальний критерієм: по-казник – усвідомлення ролі організації музично-

творчої діяльності школярів; у студентів із висо-ким рівнем є нижчим (15 %), ніж у студентів із середнім рівнем (37,2 %). Другий показник – віль-не оперування музичним матеріалом у студентів віднесених до високого рівня становив 17 %, а у студентів віднесених до середнього рівня стано-вив 36,2 %. Третій показник – вміння визначати форми та методи вокально-хорової роботи зі шко-лярами у студентів віднесених до високого рівня становив 16 %, та водночас 48,8 % студентів від-несено до низького рівня. За результативним критерієм: за показни-ком – практичне використання знань і вмінь у самостійній роботі виявлено 18 % студентів від-несених до високого рівня, що є значно меншим ніж студентів віднесених до низького рівня  48,8%. Другий показник – варіативність виконан-ня завдань у студентів віднесених до високого рівня становив 17 %, у студентів віднесених до середнього рівня становив 34,2 %. Третій показ-ник – вирішення творчих завдань із використан-ням інноваційних технологій у студентів віднесе-них до високого рівня 16 %, що є менше ніж у сту-дентів віднесених до низького рівня 48,8%.  Таким чином, високий рівень сформованості творчої самореалізації магістрантів музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорового на-вчання першої групи склав 16 %, а саме 10 магіст-рантів музичного мистецтва. У 22 магістрантів музичного мистецтва результати відповідають середньому рівню сформованості творчої саморе-алізації, а от 48 % студентів становить 30 магіст-рантів музичного мистецтва віднесено до низько-го рівня. Усе це спонукає до організації спеціаль-ної та систематичної роботи щодо формування в магістрантів музичного мистецтва такого дослі-джуваного конструкту, як творча самореалізація. Отже, аналіз результатів нашого дослідження дає змогу актуалізувати увагу на тому, що період фахового навчання магістрантів музичного мис-тецтва характеризується їх потребою у творчій самореалізації. Враховуючи вище зазначене ми розглядали самостійність та ініціативність студе-нтів як показники їх творчої самореалізації у ди-ригентсько-хоровому навчанні. Вивчення взірців музичного мистецтва – важливий канал інформа-ції, а різні види навчальної діяльності, міждисцип-лінарні зв’язки формують необхідні комунікативні вміння для здійснення навчальної роботи над му-зичним твором, прийняття музичних законів і за-кономірностей, відстоювання власної думки щодо інтерпретації музичного твору, співвідношення власних інтересів та інтересів інших суб’єктів на-вчального процесу, відповідальність за процес набуття фахових компетентностей. Свідомість приналежності до мистецького кола творчих  
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особистостей, солідарність надають магістрантам музичного мистецтва надзвичайно важливе по-чуття емоційного піднесення, що є поштовхом для самореалізації. Готовність магістранта музичного мистецтва до творчої самореалізації під час дири-гентсько-хорового навчання характеризується активною навчальною діяльністю спрямованою до підвищення індивідуального рівня розвитку, актуалізацією музично-творчих здібностей. Нами з’ясовано, що творча самореалізація актуальна для періоду навчання магістрантів музичного мистец-тва у ВНЗ, тому що відбувається усвідомлення ни-ми вимог до cучасного вчителя музичного мистец-тва, та виникає прагнення реалізувати свій музич-

но-творчий потенціал. Досвід самореалізації магіс-трантів музичного мистецтва постає тим ресур-сом, який є умовою для їх фахового розвитку. Про-ведене дослідження дозволило виявити початко-вий рівень сформованості творчої самореалізації магістрантів музичного мистецтва в процесі дири-гентсько-хорового навчання. З огляду на одержані результати констатувального етапу експеримен-ту, ми дійшли висновку щодо необхідності розроб-ки експериментальної моделі творчої самореаліза-ції магістрантів музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорового навчання та подальшого проведення цілеспрямованої роботи з формування досліджуваного конструкту. 

Вей ЛІМІН Діагностика творчої самореалізації магістрантів музичного мистецтва 

Список  використаних  джерел  1. Гречаник Н. І. Методична підготовка студентів педагогічних університетів до творчої самореалізації в процесі ви-вчення диригентсько-хорових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Н. І. Гречаник. – Київ : Б. в., 2012. – 20 с.  2. Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – Москва : Изд. центр «Академия», 2000. – 176 с. 3. Кушнир М. Технології індивідуального навчання / М. Кушнир, Л. Липова, С. Ревенський // Рідна школа. – 2001. –  № 8. – С. 16–19. 4. Педагогічні технології : теорія і практика : Навчальний посібник / [ред. проф. М. В. Гриньової]. – Полт. держ. пед.  ун-т. ім. В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2004. – 180 c.  5. Сегеда Н. І. Підготовка майбутнього вчителя музики до професійної самореалізації : автореф. … канд. пед. наук /  Н. І. Сегеда. – Київ, 2002. – 24 с.   
References 1. Hrechanyk N. I. Metodychna pidhotovka studentiv pedahohichnykh universytetiv do tvorchoyi samorealizatsiyi v protsesi vyvchennya dyryhent·sʹko-khorovykh dystsyplin : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk / N. I. Hrechanyk. – Kyyiv : B. v., 2012. – 20 s. 2. Kodzhaspyrova H. M. Pedahohycheskyy slovarʹ / H. M. Kodzhaspyrova, A. YU. Kodzhaspyrov. – Moskva : Yzd. tsentr «Akademyya», 2000. – 176 s. 3. Kushnyr M. Tekhnolohiyi indyvidualʹnoho navchannya / M. Kushnyr, L. Lypova, S. Revensʹkyy // Ridna shkola. – 2001. –  № 8. – S. 16–19. 4. Pedahohichni tekhnolohiyi : teoriya i praktyka : Navchalʹnyy posibnyk / [red. prof. M. V. Hrynʹovoyi]. – Polt. derzh. ped. un-t. im. V. H. Korolenka. – Poltava : ASMI, 2004. – 180 c.  5. Seheda N. I. Pidhotovka maybutnʹoho vchytelya muzyky do profesiynoyi samorealizatsiyi : avtoref. … kand. ped. nauk /  N. I. Seheda. – Kyyiv, 2002. – 24 s.  

 
Вей Лимин. Диагностика творческой самореализации магистрантов музыкального искусства 
В статье представлена методика диагностического эксперимента по определению исходного уров-

ня сформированности творческой самореализации магистрантов музыкального искусства в процессе 
дирижерско-хорового обучения. Обозначены критерии и показатели исследуемого феномена. Методами 
исследования выступили: методы опроса, ранжирование; диагностический эксперимент. Практическое 
значение полученных результатов исследования состояло в разработке методики диагностики твор-
ческой самореализации магистрантов музыкального искусства. Перспективы дальнейших научных ис-
следований видим в разработке экспериментальной модели творческой самореализации магистрантов 
музыкального искусства. 

Ключевые  слова :  критерии, показатели, диагностическая методика, уровни сформированности, 
творческая самореализация, магистранты музыкального искусства. 

 
Wei Limin. Diagnosis of creative self-realization of undergraduates in musical art 
The article presents a methodology for diagnosing experimentally identifying a vivid vividness of the forma-

tions of creative self-realization of the magistrates of the musical mystery in the process of the choir-choir move-
ment. Today’s master student of musical mystery in Prague has expanded the horizons of musically-vikonavsky, 
musically-creative talents, be aware of alternative musical and pedagogical activities, deny your own self-
realization, and learn more about the Criteria have been introduced to the testimonials of the pre-approved ap-
proval. The following methods were implemented: methods of nutrition, ranking; diagnostic experiment. By a 
method of conducting a diagnostic experiment, a voucher of a vivid vividness of the formations of creative self-
realization of magistrates of a musical mystery was formed. So, we conducted a questionnaire with masters of the 
musical mystery in order to ensure that they are put before creative self-realization. Dalі, the students were blown 
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away for profiling, according to the world’s significance, the components of creative self-realization (cognitive-
motivational, gnostic-tsilovy, communicative-constructive, techno-design, creative-design). There was a great 
deal of discussion with the knowledge of respondents from day to day, the significance of the structure of the pre-
vious construct. Prospects for fake science rozvidok vbacha вmo in the development of experimental models of 
creative self-realization of magistrants of musical mystery. From now on, an analysis of the results of our achieve-
ment so that I can actualize respect for the fact that the period of fierce joining the masters of the musical mys-
tery is characterized by their need for creative self-realization. Vrakhova’s students, on purpose, looked at self-
sustainability and student initiative, as well as indicators of their creative self-realization from the choir choir. 

Key words: criteria, indicators, diagnostic methodology, evenly formed, creative self-realization, magistracy 
of musical mystery. 
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ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ 
 СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ  

ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
У статті висвітлені гострі проблеми національно-патріотичного виховання студентів. Проаналі-

зована роль вищого навчального закладу у формуванні світоглядних і громадянських якостей особисто-
сті, які проявляються в усвідомленні своєї духовної, історичної, національної, культурної та іншої при-
належності до Вітчизни, як вищого принципу функціонування. Розглянуто шляхи та засоби формування 
патріотизму студентської молоді у поза навчальній виховній діяльності. Проаналізовано умови засто-
сування активних методів та форм патріотичного виховання, спрямованих на моральний і духовний 
світогляд студентської молоді. Визначені найбільш ефективні методи формування патріотизму як 
шляхи впливу на почуття молоді, волю та свідомість. 

Ключові  слова :  патріотизм, патріот, виховання, національна свідомість, студентська молодь, 
позанавчальна виховна діяльність. 

Віталій ЛЕЛЕКА Шляхи та засоби формування патріотизму студентської молоді у поза навчальній виховній діяльності 

На сьогодні доволі гостро постало питання патріотизму та патріотичного виховання. Воєнні дії на Донбасі, анексія Криму, Революція Гіднос-ті – це деякі із доленосних історичних подій, які переживає Україна. При цьому збереження єднос-ті нерозривно пов'язано з виявами такого фено-мена як патріотизм. Він стає своєрідним фунда-ментом, що об'єднує різні верстви населення й соціальні групи в єдине ціле та робить їх потуж-ною перетворюючою силою, здатною забезпечи-ти ефективні зміни в розвитку суспільства.  Актуальність формування ціннісних орієнта-цій студентської молоді зумовлена необхідністю розбудови демократичної України та національ-ного відродження. У Державній національній про-грамі «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Законах України «Про освіту», «Про загальну середню осві-ту», «Концепції виховання особистості в умовах розвитку української державності», «Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності» як стратегічні визначаються завдання виховання в особистості любові до України, усвідомлення нею свого гро-мадянського обов’язку на основі загальнолюдсь-ких духовних цінностей національних і, утвер-дження якостей громадянина-патріота України як творчого і культурного потенціалу нашого наро-ду і світоглядного чинника його розвитку. Форму-вання національної інтелігенції, сприяння збага-ченню і оновленню інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти – завдання, що стоїть перед вищими навчальними закладами на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців [1, 18; 2]. 

Завжди помітну роль відігравав патріотизм у житті українського суспільства. Аналіз літератур-них джерел дає можливість зробити висновок, що його зміст, генезис і еволюція були і залишається предметом особливої уваги багатьох соціологів, істориків, політологів, філософів, літераторів. Виховання любові до рідної мови, до своєї землі, поваги до історичного минулого, форму-ванню національної самосвідомості знайшли своє відображення у працях педагогів Х.Алчевської, Г.Ващенка, О.Духновича, І.Огієнка, С.Русової, К.Ушинського, Я.Чепіги де розкриваються багато-гранні аспекти патріотичного виховання особис-тості. У багатьох працях В.Сухомлинського, А.Макаренко було відображене чітке розуміння прищеплювання молоді високих почуттів відда-ності і вірності Батьківщині, пошани до її трудів-ників. У сучасній педагогічній науці окремі аспек-ти патріотичного виховання розробляють О.Бандура, Н.Волошина, А.Капська, В.Неділько, Є.Пасічник, Б.Степанишин. Засади патріотичного виховання досліджували психологи П.Блонський, Л.Виготський, Г.Костюк, О.Леонтьєв, О.Петровсь-кий, І.Синиця, П.Якобсон. Проблема патріотично-го виховання студентської молоді перебуває в полі зору сучасних науковців. В інтернет-ресурсах знаходимо дисертаційні дослідження О.Абрамчук, О.Стьопіної, Р.Петронговського, С.Рашидової та інших, присвячені питанням патріотичного вихо-вання.  В процесі патріотичного виховання процесі формуються не лише світоглядні уявлення, мора-льні й духовні цінності, а й відбувається станов-лення особистості, здатної захищати інтереси 
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держави та діяти задля її розвитку. Нині розумін-ня патріотизму є неоднозначним. Це можна пояс-нити складною природою цього поняття, багатоа-спектним змістом і різноманіттям форм прояву. На сьогоднішній час патріотизм виступає мораль-ною основою, внутрішнім об'єднуючим чинником, що стимулює розвиток українського суспільства. Патріотизм включає в себе наступні складові: лю-бов до Батьківщини, національні традиції, куль-турна спадщина й історичне минуле. Патріотизм як соціально-історичне явище у різних аспектах розглядається філософськими, гуманітарними, педагогічними науками. Патріо-
тизм – це моральний і політичний принцип, соці-альне почуття, змістом якого є любов і відданість вітчизні, гордість за його минуле і сучасне, бажан-ня захищати інтереси батьківщини. Патріотичне 
виховання – це основа духовного розвитку особис-тості, складова частина національного світогляду і поведінки молодої людини щодо ставлення до рідної країни, до всіх націй і народів; це вихован-ня любові до Батьківщини, відданості їй, активної праці, спрямованої на примноження трудових традицій, звичаїв свого народу [11; 12].  В умовах існування демократичного сус-пільства патріотизм підноситься на вищий рі-вень, поширюється на всі верстви населення краї-ни, пронизує всі сфери суспільного життя, має цілеспрямований характер, що виявляється у сві-домому ставленні людей до праці, суспільно-політичної діяльності, непримиримості до будь-яких порушень прав людини, норм і правил демо-кратичного існування. Отже, патріотизм є одним з найважливіших чинників розвитку демократич-ного суспільства [8, 49].  У «Концепції громадянського виховання осо-бистості в умовах розвитку української державно-сті» вказується, що головною метою громадянсь-кого виховання є формування «свідомого грома-дянина, патріота, професіонала, тобто людини, з притаманними їй особистісними якостями, з ри-сами характеру, світоглядом і способом мислення, вчинками та поведінкою, спрямованими на само-розвиток та розвиток демократичного громадян-ського суспільства в Україні» [6,4]. Основним завданням національно-патріо-тичного виховання є формування у студентської молоді високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, пошани до вітчизняних істо-ричних діячів, готовності до виконання громадян-ських і конституційних обов’язків. Патріотизм, громадянськість повинні об’єднувати українців, зберегти те, що протягом століть було нашою ме-тою, – незалежність та цілісність держави.  На сьогоднішній день важливо відродити в українському суспільстві почуття свідомого пат-

ріотизму як духовно-моральної і соціальної цінно-сті, сформувати в молодого покоління громадян-сько-активні, соціально-значущі якості, орієнто-вані на рішення політичних й економічних проб-лем України й захисту її кордонів. Напрямки реалізації мети виховання грома-дянина-патріота:  
– виховання поваги до Конституції України, законів України, державної символіки; 
– утвердження у свідомості і почуттях осо-бистості патріотичних цінностей, переко-нань і поваги до культурного й історично-го минулого України;  
– усвідомлення взаємозв’язку між індивіду-альною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю;  
– визнання та забезпечення у реальному житті прав особистості як найвищої цінно-сті держави і суспільства;  
– сприяння набуттю студентською молоддю патріотичного досвіду на основі готовнос-ті до активної участі у процесах державот-ворення, спроможності визначати форми і засоби своєї участі у життєдіяльності гро-мадянського суспільства, спілкуванню з соціальними інститутами, органами влади, дотримуючись законів, захищаючи права людини, розв’язуючи конфлікти відповід-но до демократичних принципів;  
– формування етнічної та національної сві-домості, любові до рідної землі, держави, родини, народу, визнанню духовної єднос-ті населення усіх регіонів України, спільно-сті культурної спадщини і майбутнього; 
– формування мовної культури, оволодінню і вживанню української мови як духовного коду нації;  
– утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспіль-ства, культивуванню кращих рис українсь-кої ментальності – працелюбності, свобо-ди, справедливості, доброти, чесності, бе-режного ставлення до природи;  
– виховання життєздатної особистості, що пов’язане із розвитком духовної, емоційно-вольової та мотиваційної сфер;  
– підвищення престижу військової служби як виду державної служби, культивуванню ставлення до військовослужбовця [4; 5]. Патріотичне виховання є запорукою націо-нальної безпеки України, оскільки формує у сту-дентського загалу рішучу готовність виконувати громадські та конституційні обов'язки: ставати на захист незалежності та територіальної цілісно-сті Батьківщини, шанувати її державних символів. Позитивне ставлення до різноманітних видів суспільно-корисної, краєзнавчо-пошукової, на-вчальної діяльності, а також здатність до вияв-лення внутрішніх мотивів самоствердження та 
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самовираження (яв визначальних атрибутів роз-витку когнітивного, етноідентифікаційного, емо-ційно-мотиваційного та практичного компонен-тів) сприяє розвитку патріотичної свідомості сту-дентської молоді. [7, 22-23]. 
Емоційно-мотиваційний компонент патріоти-зму – це бажання студентів активно включатися в краєзнавчо-пошукову, предметно-перетворю-вальну діяльність, та у діяльність зі збереження історичної пам’яті рідної місцевості, пам’яток культури, визначних осіб конкретного регіону. 
Когнітивний компонент патріотизму – пі-знання студентами атрибутів власної держави, розуміння власних прав і обов’язків, переконання у напрямку розвитку України як майбутньої демо-кратичної держави. 
Етноідентифікаційний компонент патріотиз-му – глибокое розуміння своєї єдності з українсь-ким народом, знання звичаїв, традицій свого на-роду, його складної долі та передбачення подаль-шої історичної перспективи його прогресивного зростання. 
Практичний компонент патріотизму перед-бачає вміння студентів здійснювати пошуково-краєзнавчу, предметно-перетворювальну, альтру-їстично-волонтерську та науково-дослідну діяль-ність [10, 76].  Можна виділити наступні умови для ефектив-ного патріотичного виховання студентського за-галу: 
– використання виховного потенціалу на-вчальних предметів з метою патріотично-го виховання студентів;  
– залучення студентської молоді до участі в соціально-значимих проектах патріотич-ного спрямування;  
– активне вивчення майбутніми учителями національно-культурної спадщини україн-ського народу [9, 352-353]. Організаційно-педагогічна система патріо-тично виховання студентської молоді базується на сукупності принципів: 
– принцип духовно-морального дійства (наприклад, вшанування пам'яті загиблих воїнів), який полягає не у формі вербаль-ного відношення до будь-якої події, а у формі перетворюючої доцільно-корисної діяльності; 
– принцип духовно-морального занурюван-ня у героїчне минуле свого краю, героїв малої Батьківщини; 
– принцип вторинного емоційного пережи-вання героїчних подвигів співвітчизників; 

– принцип готовності до наслідування герої-ки патріотизму яскравих особистостей свого краю [3, 58]. Організаційно-педагогічна система патріо-тично виховання буде ефективною у разі створен-ня відповідних умов в освітньо-виховному прос-торі університету: 
– патріотично-військове виховання, як і пат-ріотичне виховання в цілому, розглядаєть-ся як духовно-моральна цінність кожної особистості; 
– почуття патріотизму буде пронизувати всі дисципліни гуманітарного спрямування; 
– позааудиторна робота буде спрямована на збереження і примноження традицій пат-ріотично-військового виховання; 
– військова кафедра університету сумісно з кафедрами гуманітарного спрямування, з кураторами академічних груп буде впрова-джувати в університетське життя ідеологію ствердження реальності української націо-нальної державності, символів її державнос-ті, любові до великої і малої Батьківщини, через різноманітні форми та засоби форму-вати почуття честі, національної гідності; 
– систематичного проведення акцій з догля-ду та впорядкування меморіальних ком-плексів, могил загиблих воїнів, акцій "Пам'ять", систематичної краєзнавчо-тури-стичної роботи [3, 58]. Загальновизнані форми патріотичної вихо-вання студентської молоді, які, на нашу думку, є найбільш доцільними та ефективними: 
– зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної Війни; 
– науково-теоретичні конференції на патріо-тичну тематику; 
– тематичні вечори, уроки мужності; 
– поїдки місцями бойової слави; 
– місячники оборонно-масової роботи; 
– екскурсії до обласного краєзнавчого му-зею, меморіальних комплексів у пам'ятні дні Перемоги та визволення міста від німе-цько-фашистських загарбників тощо. Отже, виховання почуття патріотизму студе-нтської молоді – це довготривала і копітка робо-та, яка супроводжується корекцією різних негати-вних впливів на підростаючу особистість і цілесп-рямованими педагогічними діями, що спрямовані на досягнення позитивних результатів у вихован-ні патріотичних почуттів студентської молоді.  В подальшому є актуальним вивчення та роз-робка інноваційних та інформаційних технологій, що сприяють ефективному забезпеченню патріо-тичного виховання студентської молоді. 
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Виталий Лелека. Пути и средства формирования патриотизма студенческой молодежи в вне-

учебной воспитательной деятельности 
В статье раскрыты важнейшие проблемы национально-патриотического воспитания студентов. 

Проанализирована роль высшего учебного заведения в формировании гражданских и мировоззренческих 
качеств личности, которые проявляются в осознании своей исторической, культурной, национальной, 
духовной и иной принадлежности к Родине как высшего принципа функционирования. Рассмотрены пу-
ти и средства формирования патриотизма студенческой молодёжи вне учебной воспитательной дея-
тельности. Проанализированы условия применения активных форм и методов патриотического вос-
питания, направленных на моральное и духовное совершенствование студенческой молодежи. Опреде-
лены наиболее эффективные методы формирования патриотизма как пути влияния на сознание, волю 
и чувства молодежи. 

Ключевые  слова :  патриотизм, патриот, воспитание, национальное сознание, студенческая мо-
лодежь, внеучебная воспитательная деятельность. 
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Vitaliy Leleka. Ways and means of formation of patriotism of student youth in extracurricular edu-
cational activity 

The article reveals the most important problems of national-Patriotic education of students. The role of the 
higher educational institution in the formation of civil and ideological qualities of the person, which are mani-
fested in the awareness of their historical, cultural, national, spiritual and other belonging to the Motherland as 
the highest principle of functioning, is analyzed. Ways and means of formation of patriotism of student youth in 
out of educational activity are considered. The conditions of application of active forms and methods of Patriotic 
education aimed at moral and spiritual improvement of students are analyzed. The most effective methods of 
patriotism formation as ways of influence on consciousness will and feelings of youth are defined. 

At the present stage of development of the Ukrainian state, the issue of Patriotic education has become quite 
acute. Ukraine is going through fateful historical events – the revolution of Dignity, the annexation of Crimea, 
military operations in the Donbas. The relevance of the formation of value orientations of students is due to the 
need for national revival and construction of the Ukrainian democratic state. State national program 
"Education" ("Ukraine XXI century"), the Laws of Ukraine "On education", "On General secondary education", "the 
Concept of upbringing in the conditions of development of Ukrainian statehood", "the concept of civil education of 
the individual in terms of development of the Ukrainian statehood" as defined by the strategic objectives of educa-
tion in the personality of love of country, awareness of its civic duty on the basis of national and universal spiri-
tual values, the assertion of the qualities of a citizen-patriot of Ukraine as an ideological factor in the develop-
ment of cultural and creative potential of our people. 

The formation of the national intelligentsia, the promotion of enrichment and renewal of the intellectual gene 
pool of the nation, the education of its spiritual elite-a task that faces higher education institutions at the same 
level with the training of highly qualified specialists 

Keywords :  patriotism, patriot, education, national consciousness, student youth, extracurricular educa-
tional activities.  
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У системі загальної середньої освіти одне із основних місць займає початкова школа, де закла-дається фундамент розумових, моральних та емо-ційно-вольових якостей особистості. Курс матема-тики початкових класів є основою для осмислено-го засвоєння математичних знань, формування умінь і навичок, а також і отримання математич-ної освіти в цілому. Важливу роль у курсі математики початкової школи відіграють арифметичні задачі. Вони з од-ного боку, складають специфічний розділ програ-ми, зміст якого учні мають засвоїти, з другого – виступають як дидактичний засіб навчання, вихо-вання і розвитку школярів. Вивченню арифметичних задач молодшими школярами з типовим розвитком присвячені пра-ці А. Брушлінського, П. Гальперіна, В. Давидова, В. Крутецького, Н. Менчинської та ін. А також, дос-ліджували ефективні методи, шляхи формування у школярів молодших класів вміння розв’язувати арифметичні задачі М. Бантова, М. Богданович, М. Козак, А. Король, В. Мізюк, М. Моро Г. Поляк, А. Пчелко, С. Скворцова та ін. [2, 3].  Особливості розв’язування арифметичних задач учнями початкової школи з тяжкими пору-шеннями мовлення (надалі ТПМ) досліджували Н. Гаврилова, Ф. Гедрене, Є. Мастюкова, В. Тара-сун, Л. Томме та ін. [2, 4, 5, 6]. Зокрема, В. Тарасун звертає увагу на те, що в основі труднощів навчання дітей з ТПМ лежать такі причини: недорозвинення сукцесивних та симультанних (на перцептивному, мнестичному, 

мовленнєво-мисленнєвому рівнях) синтезів, як наслідок, у них недостатньо формуються загальні та спеціальні навчальні здібності [4, с. 179], що відображається в труднощах під час розв’язання арифметичних задач. Дослідження Л. Томме показують, що в учнів з ТПМ спостерігається вибіркова недостатність когнітивних функцій і процесів, які є базовими передумовами формування знань з математики і розв’язування арифметичних задач, зокрема, школярі з ТПМ з труднощами впізнають навіть добре знайомі об’єкти, що свідчить про неповно-цінність функцій, симультанності та сукцесивнос-ті сприймання, порушення зорового гнозису [6, с. 32-34]. Н. Гаврилова у пояснювальній записці до про-грами школи для дітей з ТПМ звертає увагу на те, що рівень засвоєння учнями з ТПМ навчального матеріалу з математики нижчий, ніж у дітей з ти-повим розвитком. У більшості молодших школя-рів з ТПМ спостерігаються труднощі засвоєння математичного матеріалу (зокрема, розв’язуван-ня арифметичних задач) впродовж усієї початко-вої школи. Однією з найважливіших причин вини-кнення таких особливостей оволодіння дітей з ТПМ навчальним матеріалом з цієї дисципліни є недостатня сформованість у них базових психіч-них процесів та функцій. Ці особливості були вра-ховані у програмі для спеціальної загальноосвіт-ньої школи для дітей з ТПМ [4, с. 255-259]. На нашу думку, саме розв’язування арифме-тичних задач сприяє розвитку та виникненню 
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ОСОБЛИВОСТІ ТРУДНОЩІВ  
НА ЕТАПІ СКОРОЧЕНОГО ЗАПИСУ АРИФМЕТИЧНОЇ ЗАДАЧІ  

МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ З ТПМ 
У запропонованій статті подано результати дослідження особливостей труднощів під час розв’я-

зування арифметичних задач, зокрема на етапі скороченого запису тексту арифметичної задачі молод-
шими школярами з тяжкими порушеннями мовлення та на їх основі виділено рівні сформованості даної 
навички. В результаті аналізу матеріалів дослідження нами було виявлено, що при побудові скороченого 
запису даних арифметичної задачі у молодших школярів з ТПМ зустрічалися три типи труднощів: не-
точний запис цифр та символів при оформленні скороченого запису арифметичної задачі; неправильний 
запис слів та цифр при побудові скороченого запису задачі; неправильне просторове розташування слів, 
символів при оформленні скороченого запису арифметичної задачі на аркуші паперу. За результатами 
аналізу матеріалів дослідження ми спостерігаємо досить значний відсоток молодших школярів з ТПМ 
до кінця початкової школи, які ще потребують допомоги в процесі роботи над побудовою скороченого 
запису тексту арифметичної задачі. 

Ключові  слова :  арифметична задача, загальноосвітня школа, молодший шкільний вік, скорочений 
запис, тяжкі порушення мовлення. 
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пізнавального інтересу. Він спрямовується на роз-в’язання питань, що з’являються в учнів. Адже в процесі роботи вчитель не повідомляє їм готових відповідей, а робить їх учасниками, здобувачами знань. Він стимулює їх до роздумів над незрозумі-лим і спонукає до запитань. Перед молодшими школярами відкриваються нові знання, які мо-жуть сприяти отриманню більшої інформації. Метою нашого дослідження було з’ясувати, які саме типи труднощів зустрічаються у молод-ших школярів з ТПМ на етапі побудови скороче-ного запису арифметичної задачі. У дослідженні брали участь молодші школярі з загальним недорозвитком мовлення ІІ-ІІІ рівня при первино збереженому інтелекті Кам’янець-Подільського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру, Львівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів „Довіра“, Васильківської спеціальної загальноосві-тньої школи-інтернату І-ІІ ступенів, Мізоцької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату  І-ІІ ступенів, а також на базі загальноосвітніх шкіл № 2, 7, 16 м. Кам’янець-Подільського, де навча-ються учні молодших класів з ТПМ на інклюзив-ному навчанні.  У попередніх працях нами було представлено результати дослідження на етапі читання, пере-казу, аналізу, синтезу тексту арифметичної задачі молодшими школярами з ТПМ.  В результаті аналізу матеріалів дослідження було виявлено, що у молодших школярів з ТПМ при здійсненні скороченого запису змісту ариф-метичної задачі зустрічалися три типи труднощів: неточний запис цифр та символів при оформленні скороченого запису арифметичної задачі; непра-вильний запис слів та цифр при побудові скороче-ного запису задачі; неправильне просторове роз-ташування слів, символів при оформленні скоро-ченого запису арифметичної задачі на аркуші па-перу (див. табл. 1). Нами було визначено, що труднощі у вигляді неточного запису цифр та символів при оформ-ленні скороченого запису арифметичної задачі проявлялися у наступних помилках: недостатньо каліграфічний запис цифр; замінювали цифру, що відрізняються певним елементом (1-7, 3-8) або розташуванням (14-41); не неправильно викорис-товували стрілки, дужки. Зокрема, при побудові скороченого запису змісту арифметичної задачі не точно записували цифри (недостатньо каліграфічно) 36 % дітей з ТПМ 1-го класу, 50 % – 2-го класу, 18 % – 3-го кла-су і 12 % – 4-го класу. А замінювали цифри, що відрізняються пев-ним елементом (1-7, 3-8) або розташуванням  (14-41) 26,4 % школярів з ТПМ 1-го класу, 15,5 % – 2-го класу, 5 % – 3-го класу і 14 % – 4-го класу. 

Не правильно використовували стрілки, дужки при побудові скороченого запису змісту арифме-тичної задачі у 1 класі 96,2 % молодших школярів з ТПМ, у 2 класі – 31 %, в 3 класі – 10 % і 10 % учнів з ТПМ 4-го класу допускали помилки даного типу.  Наступний тип труднощів, який ми простежу-вали при здійснення скороченого запису змісту арифметичної задачі молодшими школярами з ТПМ це – труднощі у вигляді неправильного запи-су слів та цифр, що проявлялись у наступних по-милках: допускали помилки у словах: пропускали букви, склади; замінювали одні букви іншими. При формуванні скороченого запису 26 % школя-рі з ТПМ 1-го класу допускали помилки у словах: пропускали букви, склади, 19 % – 2-го класу,  10 % – 3-го класу і у 8 % дітей з ТПМ 4-го класу спостерігали такі ж помилки. Замінювали одні букви іншими при побудові скороченого запису змісту арифметичної задачі 25 % молодших шко-лярів з ТПМ 1-го класу, 15,5 % – 2-го класу, 2 % –  3-го класу і 4 % – 4-го класу.  І третій тип труднощів, який ми простежува-ли при здійснення скороченого запису змісту ари-фметичної задачі молодшими школярами з ТПМ це – труднощі у вигляді неправильного просторо-вого розташування слів, символів при оформленні скороченого запису арифметичної задачі на арку-ші паперу, що проявлялись у наступних помилках: неправильно витримували відстань між словами, цифрами та прикладами; неправильно розташо-вували скорочений запис та арифметичні дії на листку паперу; неправильно записували числові дані у стовпчик. Зокрема, 19 % дітей з ТПМ 1-го класу неправильно витримували відстань між словами, цифрами та прикладами при побудові скороченого запису змісту арифметичної задачі, 26 % – 2-го класу, 10 % – 3-го класу і 10 % школя-рів з ТПМ 4-го класу. 94 % молодших школярів з ТПМ 1-го класу неправильно розташовували ско-рочений запис та арифметичні дії на листку папе-ру, 1,7 % – 2-го класу, 28 % – 3-го класу і 6 % – 4-го класу. 13 % дітей з ТПМ 1-го класу неправильно записували числові дані у стовпчик, 7 % – 2-го класу, 5 % – 3-го класу і 6 % – 4-го класу допуска-ли помилки даного типу. Труднощі здійснення скороченого запису змі-сту арифметичної задачі у дітей з ТПМ різнобічні: неточний запис цифр та символів при оформленні скороченого запису арифметичної задачі; непра-вильний запис слів, цифр при оформленні скоро-ченого запису арифметичної; неправильне прос-торове розташування слів, символів при оформ-ленні скороченого запису арифметичної задачі на аркуші паперу. Таким чином, такий тип труднощів, як неточ-ний запис цифр та символів при оформленні  
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скороченого запису арифметичної задачі був най-більш традиційною трудністю для молодших школярів з ТПМ 1-го класу (в середньому 53 %), а до 4-го класу ми спостерігали значне зниження відсотку (в середньому 12 %) учнів з ТПМ з даним типом труднощів. Для учнів 1-го класу найбільш характерним було неправильне використання стрілок, дужок, для 2-3-го класу – недостатньо каліграфічний запис цифр, а для школярів з ТПМ 4-го класу – Замінювали цифри, що відрізнялися певним елементом або розташуванням. Такий тип труднощів, як неправильний запис слів, цифр при оформленні скороченого запису 

арифметичної задачі проявлявся в більшого від-сотка (в середньому 25 %) учнів з ТПМ 1-го класу, але до 4-го класу ми спостерігали значну тенден-цію до зменшення (в середньому 6 %). А такий тип труднощі в, як неправильне про-сторове розташування слів, символів при оформ-ленні скороченого запису арифметичної задачі на аркуші паперу ми спостерігали у більшого відсот-ка (в середньому 42 %) дітей з ТПМ 1-го класу, але до 4-го класу простежували значне його зменшен-ня (в середньому 7 %). Зокрема, найбільш харак-терною помилкою для учнів з ТПМ 1-го та  3-го класів було неправильне розташовування 
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Таблиця 1 – Відсоткове співвідношення помилок, які допускали молодші школярі з ТПМ при побудо-

ві скороченого запису змісту арифметичної задачі, (у %) Тип труднощів при побудові скороченого запису змісту  арифметичної задачі Характер помилок при побудові скороченого запису змісту  арифметичної задачі Клас Відсоток дітей якими допускались помилки при побудові скороченого запису змісту арифметичної задачі 

Неточний запис цифр та симво-лів при оформленні скорочено-го запису арифметичної задачі 

недостатньо каліграфічний  запис цифр 
1 36 2 50 3 18 4 12 замінювали цифру, що відрізня-ються певним елементом (1-7, 3-8) або розташуванням  (14-41) 
1 26 2 15 3 5 4 14 

не правильно використовували стрілки, дужки 
1 96 2 31 3 10 4 10 

Неправильний запис слів, цифр при оформленні скороченого запису арифметичної задачі 
у скороченому записі допускали помилки у словах: пропускали букви, склади 

1 26 2 19 3 10 4 8 
замінювали одні букви іншими 1 24 2 15 3 2 4 4 

Неправильне просторове роз-ташування слів, символів при оформленні скороченого запи-су арифметичної задачі на ар-куші паперу 

неправильно витримували відс-тань між словами, цифрами та прикладами 
1 19 2 26 3 10 4 10 неправильно розташовували скорочений запис та арифметич-ні дії на листку паперу 
1 94 2 2 3 28 4 6 

неправильно записували числові дані у стовпчик 
1 13 2 7 3 5 4 6 
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скороченого запису та арифметичних дій на лист-ку паперу, для 2-го та 4-го класів – неправильне витримування відстані між словами, цифрами та прикладами.  В результаті підсумкового аналізу матеріалів дослідження нами було визначено рівні недороз-винення навички оформлення скороченого запи-су тексту арифметичної задачі молодшими шко-лярами з ТПМ. Ми визначили, що 4% учнів 1-го класу мали труднощі неточного запису цифр та символів при оформленні скороченого запису арифметичної задачі з глибоким рівнем недорозвинення, 2 % мали значний рівень недорозвинення, 31 % не-значний рівень недорозвинення і 63 % достатній рівень. Учнів 2 класу з глибоким рівнем недороз-винення виявлено не було, 16 % мали значний рівень недорозвинення, 34 % незначний рівень недорозвинення і 50 % достатній рівень. В 3 класі учнів з глибоким рівнем недорозвинення виявле-но не було, 3 % мали значний рівень недорозви-нення, 15 % – незначний рівень недорозвинення, 82 % склали учні з достатнім рівнем розвитку. У учнів четвертого класу глибокого та значного рівня недорозвинення не спостерігалось, незнач-ний рівень недорозвинення у 12 % дітей і достат-ній рівень розвитку ми простежили у 88 % молод-ших школярів з ТПМ. 2 % молодших школярів 1-го класу мали тру-днощі у вигляді неправильного запису слів, цифр при оформленні скороченого запису арифметич-ної задачі та глибокий рівень недорозвинення,  4 % значний рівень недорозвинення, 21 % не-значний рівень недорозвинення і 73 % достатній рівень. 2 % молодших школярів 2-го класу мали глибокий рівень недорозвинення, 3 % значний рівень недорозвинення, 10 % незначний рівень 

недорозвинення і 85 % достатній рівень. В 3 класі учнів з глибоким та значним рівнем недорозви-нення виявлено не було, 5 % склали діти з незнач-ний рівень недорозвинення, 95 % з достатнім рів-нем розвитку. У учнів четвертого класу глибокого рівня недорозвинення виявлено не було. Значний рівень недорозвинення спостерігався у 2 % дітей, незначний у 12% і достатній рівень розвитку ми простежили у 86 % молодших школярів з ТПМ.  21 % молодших школярів 1-го класу мали труднощі у вигляді неправильного просторового розташування слів, символів при оформленні ско-роченого запису арифметичної задачі на аркуші паперу та глибокий рівень недорозвинення, 43 % значний рівень недорозвинення, 30 % незначний рівень недорозвинення і 6 % достатній рівень. 2 % молодших школярів 2-го класу при побудові скороченого запису змісту арифметичної задачі неправильно розташовували скорочений запис на листку паперу та арифметичні дії і мали глибокий рівень недорозвинення, 9 % значний рівень недо-розвинення, 22 % незначний рівень недорозви-нення і 67 % достатній рівень. В 3 класі 3 % учнів мали глибокий рівень недорозвинення, 8 % – значний рівень недорозвинення, 17 % – незнач-ний рівень недорозвинення, 72 % склали учні з достатнім рівнем розвитку. У четвертому класі учнів з глибоким рівнем недорозвинення виявле-но не було, 4 % мали значний рівень недорозви-нення, 2 % незначний рівень недорозвинення, 94 % склали учні з достатнім рівнем розвитку. Таким чином, за результатами аналізу мате-ріалів дослідження ми спостерігаємо досить знач-ний відсоток молодших школярів з ТПМ до кінця початкової школи, які ще потребують допомоги в процесі роботи над побудовою скороченого запи-су тексту арифметичної задачі. 
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Людмила Лисова. Особенности трудностей на этапе сокращенной записи арифметической 

задачи младшими школьниками с ТНР 
В предлагаемой статье представлены результаты исследования особенностей трудностей при 

решении арифметических задач, в частности на этапе сокращенной записи текста арифметической 
задачи младшими школьниками с тяжелыми нарушениями речи и на их основе выделены уровни сфор-
мированности данного навыка. В результате анализа материалов исследования нами было выявлено, 
что при построении сокращенной записи данных арифметической задачи у младших школьников с ТНР 
встречались три типа трудностей: неточная запись цифр и символов при оформлении сокращенной 
записи арифметической задачи; неправильная запись слов и цифр при построении сокращенной записи 
задачи; неправильное пространственное расположение слов, символов при оформлении сокращенной 
записи арифметической задачи на листе бумаги. По результатам анализа материалов исследования 
мы наблюдаем довольно значительную часть младших школьников с ТНР к концу начальной школы, 
которые еще нуждаются в помощи в процессе работы над построением сокращенной записи текста 
арифметической задачи. 

Ключевые  слова :  арифметическая задача, общеобразовательная школа, младший школьный воз-
раст, сокращенная запись, тяжелые нарушения речи. 

 
Liudmyla Lisova. Peculiarities of difficulties at the stage of abridged recording of arithmetic tasks 

by younger schoolchildren with severe speech disorders 
The proposed article presents the results of the study of the peculiarities of difficulties in solving arithmetic 

problems, in particular at the stage of abbreviated writing of the text of the arithmetic problem by younger stu-
dents with severe speech impairment and on the basis of this level of formation of this skill. Arithmetic problems 
play an important role in elementary school mathematics. They, on the one hand, form a specific section of the 
program, the content of which students should learn, on the other – act as a didactic tool for teaching, upbringing 
and development of students. In our opinion, it is the solving of arithmetic problems that promotes the develop-
ment and emergence of cognitive interest. It addresses the issues that students have. After all, in the course of 
work, the teacher does not give them ready answers, and makes them participants, learners of knowledge. It en-
courages them to think over the incomprehensible and prompts questions. Younger students are discovering new 
knowledge that can help them gain more information. According to the results of the analysis of the scientific lit-
erature, we can see that the scientists point out that the reasons for learning difficulties of children with severe 
speech disorders are due to the following: difficulties in solving arithmetic problems. In students with severe 
speech impairment there is a selective lack of cognitive functions and processes, which are the basic prerequisites 
for the formation of knowledge in mathematics and solving arithmetic problems, in particular, students with se-
vere speech impairment with difficulty recognize even well-known objects, familiar objects, functions, simultane-
ity and succession of perception, disturbance of visual gnosis. The explanatory note to the school's program for 
children with severe speech impairment notes that the level of mastery of students with severe speech impairment 
in mathematics is lower than that of children with typical development. Most elementary students with severe 
speech impairment experience difficulty in learning mathematical material (such as arithmetic solving) through-
out primary school. One of the most important reasons for the emergence of such features of mastering children 
with severe speech impediments in this discipline is the lack of basic mental processes and functions in them. The 
proposed article draws attention to what types of difficulties are encountered in younger students with severe 
speech disorders at the stage of constructing a shortened arithmetic problem. As a result of the analysis of the 
materials of the study, we found that three types of difficulties encountered in the construction of the reduced 
arithmetic problem data record for the younger students with severe speech impairments: inaccurate recording 
of numbers and symbols in the design of the shortened arithmetic task record; incorrect recording of words and 
numbers when constructing a shortened task record; wrong spatial arrangement of words and symbols when 
designing a short record of an arithmetic problem on a piece of paper. In particular, such types of difficulties as 
inaccurate recording of numbers and symbols when designing a short record of an arithmetic problem are mani-
fested in the following errors: insufficient calligraphic recording of numbers; replaced with a number different to 
a certain element (1-7, 3-8) or location (14-41); did not misuse arrows, brackets; the incorrect spelling of words 
and numbers when constructing a shortened task record was manifested in the following errors: mistakes were 
made in words: letters, syllables were omitted; replaced some letters with others; incorrect placement of words, 
symbols while designing a short record of an arithmetic problem on a piece of paper manifested in such errors as: 
incorrectly maintained the distance between words, numbers and examples; improperly placed shortening and 
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arithmetic on a piece of paper; incorrectly entered numeric data into a column. As a result of the final analysis of 
the materials of the study, we determined the levels of underdevelopment of the ability to design a short text entry 
arithmetic problem for younger students with severe speech impairment (sufficient, significant, minor, sufficient). 
We found that among the 1st grade students the highest percentage of students was observed with a significant 
level of underdevelopment of this skill (63%), the lowest percentage was students with a deep level of underdevel-
opment of this skill (2%). Grade 2 students with deep underdevelopment were not found, the smallest number of 
students (16%) had a significant underdevelopment level and the highest – 50% was a sufficient level. In grade 3, 
students with a deep level of underdevelopment were not found, only 3% of students had a significant level of un-
derdevelopment, and a significant proportion of students (82%) were students with a sufficient level of develop-
ment. Fourth grade students had no profound and significant level of underdevelopment, a slight underdevelop-
ment in 12% of children and a sufficient level of development was observed in 88% of younger pupils with severe 
speech impairment. According to the results of the analysis of the study materials, we see a fairly large percentage 
of younger students with severe speech impairment by the end of elementary school who still need help in the 
process of constructing a short text entry of an arithmetic problem. 

Key  words :  arithmetic problem, general education school, younger school age, reduced enrollment, severe 
speech disorders. 
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В сучасних умовах інтеграції до європейсько-го простору освітньої системи в Україні, зростан-ня інформаційно-технологічного простору зміни-ло уявлення про ресурсне забезпечення початко-вої школи, яке проявляється в супроводі і впрова-дженні в навчальний процес інноваційних техно-логій. Актуальність даної статті визначається фо-рмуванням інформаційного суспільства, безпосе-редньо пов’язаного з проникненням інформацій-но-комунікаційних технологій в усі сфери людсь-кої діяльності на межі XX − XXI ст., в тому числі і систему початкової музичної освіти. Однак слід зауважити, що питання інформаційно-кому-нікаційних технологій для формування розуміння музики учнів початкових класів на уроках музики залишається поза увагою сучасних дослідників.  Шкільна музична освіта припускає цілеспря-мований педагогічний вплив на особистість і роз-глядається як процес музичного розвитку особис-тості учнів, формування їх моральної і естетичної культури, почуттів, ідеалів, музичного смаку і по-треб. Музична освіта учнів початкової школи – це своєрідне явище, яке сприяє розвитку особистості дитини. Крім того, мета початкової музичної осві-ти і виховання полягає у формуванні музичної культури як невід’ємної частини духовної культу-ри школярів, що відображає інтереси сучасного суспільства в розвитку духовного потенціалу під-ростаючого покоління. Завдання музичної освіти учнів початкової школи формується на основі цільової настанови. Проблема розуміння музики в учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій в різ-них її аспектах розглядалася в працях багатьох 

науковців. Науковий інтерес для нашої статті представили дослідження про інформатизацію суспільства і взаємодію людини і комп’ютера (Р. Абдєєв, Г. Бузук, Б. Гершунський, А.Ракитов, В. Рачков та ін.); розвиток особистості в музичній психології (Л. Бочкарьов, В. Петрушин, Б. Теплов, Г. Ципіна і ін.); психологічні аспекти використан-ня комп’ютерних технологій в музичній освіті (В. Мазепус, В. Цеханський); автоматизовані сис-теми навчання на базі комп’ютерної та аудіовізуа-льної техніки (Б. Андрєєв, Н. Дьяченко, Т. Ільїна, А. Смирнов та ін.); використання музично-комп’ютерних технологій за кордоном (А. Бентін, П. Горгес, А. Мерк, В. Роллін); комп’ютеризація музичної освіти (В. Медушевська, С. Полозов та ін.); розробка музично-апаратного і програмного забезпечення (С. Пучков, М. Шерман, А. Устинов, та ін.); формування і розвиток електронної музич-ної творчості в системі загальної музичної освіти (І. Айдарова, А. Бороздін, І. Красильников та ін.). Питання реалізації навчально-розвивального потенціалу музичного мистецтва на уроках музи-ки в початковій школі підіймає Т.Черниш. Автор зазначає, що використання музичних вправ у про-цесі музичного навчання учнів початкової школи допомагає розв’язати такі психологічно-педагогічні завдання: 1) розвиток комунікативних умінь і навичок;  2) корекція психічних та емоційних станів; 3) розвиток емоційної сфери дитячої особистості; 4) формування навичок самопрезентації; 5) налагодження емоційно-сприятливої атмос-фери у класному колективі.  
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Мелітопольського державного педагогічного університету імені Б. Хмельницького 
м. Мелітополь, Україна 

НАВЧАЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ  
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ РОЗУМІННЯ МУЗИКИ В УЧНІВ  

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОЦІ МУЗИКИ 
Стаття присвячена навчально-розвивальному потенціалу інформаційно-комунікаційних техноло-

гій для формування розуміння музики в учнів початкової школи на уроці музики. Розкривається викорис-
тання комп’ютерних программ (MIDI, Musical Instruments Digital Interface, Garage Band, FlexiMusic Comp-
oser, FL Studio, Finale, Sibelius) у навчальний процес на уроці музики учнів початкової школи. Висвітлю-
ються різноманітні й багатопланові психолого-педагогічні завдання інформатизації навчального про-
цесу в учнів початкової школи. Акцентується твердження щодо необхідності застосування музично-
комп’ютерних програм на уроці музики, що сприяє формуванню розуміння музики в учнів початкової 
школи на уроці музики. 

Ключові  слова :  навчально-розвивальний потенціал, інформаційно-комунікаційні технології, розу-
міння, учні початкової школи, урок музики. 
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Значна частина музичних вправ, сприяючи духовному та психічному оздоровленню дитини, ґрунтується на застосуванні імпровізації – во-кальної, ритмічної або пластично-рухової, що ши-роко простежується в ідеях педагогів-новаторів Ж. Далькроза та К. Орфа. Пропонуються такі на-прями музичної діяльності: вокальна та ритмічна імпровізація; музично-інструментальна діяль-ність; музично-рухові та пластичні ігри. Музичні вправи за кількістю учасників поділено на індиві-дуальні, парні, групові та колективні. Автор за-певняє, що впровадження інформаційно-комунікаційних технологій до системи шкільного навчання сприятиме зменшенню інтелектуалізму мистецької освіти та підсиленню її сутнісної осно-ви – емоційності [9].  Метою нашої статті є теоретичне обґрунту-вання актуальності питання формування розумін-ня музики засобами інформаціино-комуніка-ціиних технологіи як педагогічноı ̈проблеми поча-тковоı ̈школи.  Термін інформац́іино-комун́ікаціині тех-нол́огії (ІКТ, від англ. information and communica-tions technology, ICT) – це загальний вираз, який підкреслює роль та інтеграцію телефонних ліній, комп’ютерів, програмного забезпечення, які до-зволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інфо-рмацію. Іншими словами, ІКТ складається з теле-комунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Цей термін вперше використав у доповіді Денніс Стівенсон для уряду Великої Британії в 2000 році, який посприяв ство-ренню нового Національного навчального плану. Адже інформаційних технологій також стосують-ся, зокрема, й засоби масової інформації – періо-дична преса, радіо, телебачення, що існували ще до появи комп’ютерів. До того ж, зважаючи на те, що змістовим аналогом терміну “інформатичний” є взаємоуточнювальне словосполучення “комп’ю-терно-інформаційний”, то для вираження відпо-відних категорій у сфері інформатики та інформа-ційно-комунікаційних технологій є змога зменши-ти кількість використовуваних слів. Отже, розвит-ку сучасного вчителя потребує нові вимоги щодо інформаційно-комунікаційних технологій до уч-нів початкової школи на уроках мистецтва.  Сучасний вчитель повинен знати тенденції інформатизації початкової освіти, а саме: 1). психолого-педагогічні умови використання інформаційно-комунікаційних технологій у робо-ті з дітьми; 2). вміти користуватися новими інфо-рмаційними освітніми технологіями, застосовува-ти педагогічні можливості інформаційно-комунікаційних технологій у своїй професійній 

діяльності; 3). сприяти формуванню основ інфор-матичних компетентностей та інформаційної ети-ки у вихованців, сформувати в дітей адекватне уявлення про роль комп’ютерних технологій у їх житті. У процесі формування розуміння музики сприяє візуалізація навчальної інформації. Вико-ристання інформаційно-комунікаційних техноло-гій для візуалізації навчального матеріалу дає можливість зробити його більш доступним і лег-ким для сприйняття, систематизованим, наочним, що досягається завдяки інтерактивних, динаміч-них і мультимедійних засобів при його поданні [7, с. 128-133]. У ході дослідницької роботи ми окреслили, що одним з продуктивних шляхів впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в на-вчальний процес музичної освіти є застосування технології інтерактивного мультимедійного на-вчання. Так, І. Красильніков визначає, що interac-tive multimedia – це забезпечення можливості ро-боти користувача з інформацією, представленою в різних формах: аудіо, графіка та відео [6, с. 48]. Мультимедіа-технології (від лат. multi − багато; media − засіб, спосіб) надають вчителю музики в початковій школі можливість заміни багатьох ме-тодів, що стали непродуктивними. Такі технології дозволяють використовувати одночасно різні ви-ди інформації: письмовий текст, усну мову, рух та ін. Наприклад, Т. Балаховська пропонує кілька ва-ріантів тлумачення терміна “мультимедіа”: 
– комплекс різних видів інформації (текстів, статистичної графіки, анімації, мови, музи-ки, відеозображення); 
– обладнання, що дозволяє працювати з різ-ною інформацією; 
– інтерактивний програмний продукт, що поєднує всі перераховані види інформації. Це може бути будь-яка розвиваюча, на-вчальна, ігрова програма (енциклопедія, словник тощо) [2, с. 37]. Мультимедійні технології об’єднують в собі логічні і образні способи освоєння інформації на уроці музики. Тому під “мультимедійними техно-логіями” ми розуміємо використання спеціалізо-ваного комп’ютерного обладнання (інтерактивна дошка, проектор, комп’ютер або ноутбук, DVD-програвач, програми для створення мультимедіа), за допомогою якого можна відтворювати і нада-вати інформацію у вигляді текстів, зображень, навчальних комп’ютерних програм, що супрово-джуються звуком, відео, анімацією та іншими ві-зуальними ефектами відповідно до основної педа-гогічної мети. Зокрема, на екран мультимедіа мо-жна відобразити тему, основні завдання уроку, художні ілюстрації до теми, текст пісень тощо. 
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Важливо зазначити, що демонстраційний зоровий ряд тут виконує функцію стимулятора емоційно-образного сприйняття музики. Адже звісно, що формування музичного сприймання школярів є провідною проблемою сучасної музичної педаго-гіки сьогодення. Завдяки використанню мультимедійних тех-нологій на уроці підвищується рівень розуміння музики в учнів початкової школи. Застосування сучасних комп’ютерних технологій на уроках му-зики в початковій школі робить навчання яскра-вим, незабутнім, цікавим для учня, формуючи емоційно-позитивне ставлення до мистецтва.  Завдання музичної освіти молодших школя-рів формується на основі цільової настанови: Так, І. Айдарова класифікує музично-комп’ютерні про-грами і виділяє найбільш поширені форми і при-йоми використання інформаційно-комунікатив-них технологій на уроках музики: 
– адаптовані (використання готових ресур-сів без їх якісної зміни): електронні навча-льні комплекси, методичні посібники, ен-циклопедії; 
– модифіковані (використання готових ре-сурсів, з їх зміною): електронні колекції для уроків (відео, аудіо, фотоматеріали); електронні завдання для самостійної ро-боти на основі таких колекцій; 
– авторські (створення власних ресурсів) [1, с. 60-62]. На наш погляд, дослідник вірно характеризує форми і прийоми використання інформаційно-комунікаційних технологій, проте не зазначає потенційні можливості в плані міждисциплінар-них зв’язків.  В свою чергу, С. Полозов запропонував трирі-вневу диференціацію структури комп’ютерних програм: 1. В залежності від мети використання комп’ю-тера як засобу навчальної діяльності (комп’ютер не може виконувати навчальну функцію) або навчальної діяльності (комп’ютер виступає в якості інструменту пі-знавальної діяльності учнів).  2. В залежності від застосованих форм навчаль-ної роботи (презентаційні, тренувальні і тес-тові).  3. В залежності від характеру середовища на-вчання, яке утворюється із застосуванням пев-ної програми [8, с. 18]. За дослідженням А. Бороздіна [3, с. 27-31] му-зично-комп’ютерні програми поділяються на на-ступні групи: 1). музичні програвачі; 2). програми для співу караоке; 3). музичні конструктори; 4). музичні енциклопедії; 5). навчальні програми; 6). програми для імпровізації, написання музики. На нашу думку, зазначені вище класифікації комп’ютерних програм розширюють вибір вчите-

ля для використання їх на уроках музики, проте, не всі вчителі музики достатньо компетентні в їх застосуванні.  Крім комп’ютера в сучасній музичній культу-рі та освіті широко використовуються електронні технології виконання різних музичних інструмен-тів. Найпоширенішою з них є використання ін-струментів “cинтезаторів”, основою яких є клаві-шне введення (аналогічне фортепіано, клавеси-ну), коду звуку відповідно до системи кодування MIDI. Абревіатура MIDI означає Musical Instruments Digital Interface, тобто цифровий інтерфейс музич-них інструментів − стандарт цифрового звукоза-пису на формат обміну даними між електронними музичними інструментами [6, с. 53-55]. Поряд з цілісним розумінням музичного тво-ру, з’являється можливість паралельно з музикою бачити нотну партитуру. Виникають завдання з пошуку окремих музичних фрагментів і фраз, в тому числі − і по їх опису і нотному запису. При цьому, використовуються деякі можливості про-грам-нотаторів (Finale, Sibelius). Вони допоможуть учневі побачити нотну партитуру, почавши з па-сивного сприйняття нотного тексту і відповідно-го аудіо-матеріалу, перейти до активного розу-міння відповідності нотних позначень і звучання, тобто до грамотного сприйняття нотних текстів, а саме – усвідомлення будови музичних мотивів, фраз і форм, розумінню фактури і драматургії, агогіки і динаміки в музиці. Наступним способом візуалізації звучання є прослуховування музики з одночасним перегля-дом в MIDI-секвенсор. Це дає можливість зрозумі-ти структуру музичного твору і розшифрувати багато неочевидних для простого прослуховуван-ня складових. Традиційним і одним з найулюбле-ніших дітьми видів діяльності на уроці є музику-вання на найпростіших музичних інструментах (шумових). MIDI-секвенсор (Anvilstudio, Cakewalk Sonar) дозволяє кожному комп’ютеру звучати ці-лим оркестром тембрів: від ударно-шумових до тембрів органу або скрипки. Це означає, що учень може використовувати звучання всіх цих інстру-ментів для створення аудіозаписів або реального виконання. Крім того, стають можливими інстру-ментування і елементи аранжування кінестетич-них синтезаторів. Кінестетичний синтезатор як пристрій для введення звукової інформації за допомогою MIDI-клавіатура (або будь-який синтезатор з usb-виходом) дозволяє учневі легко вводити в ком-п’ютерну програму музичний фрагмент. Цей при-стрій із застосуванням відповідної програми дає учневі можливість стати як учасником групового співу так і виконавцем-інструменталістом. Для 
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розучування мелодії або гармонічного супроводу учень може використовувати відео-тренажери гри на клавіатурі. Як стверджує П. Живайкін, означені навчальні дії учня уможливлюють опа-нування нескладного матеріалу навіть учневі, який не володіє нотною грамотою. В результаті школярі набувають не тільки пісенну культуру (як при традиційному навчанні), а також і культу-ру гри на інструменті [4, с. 62-66]. Наступним видом навчальної діяльності учня на уроці музики може стати “музичне конст-руювання”. Подібний вид діяльності став мож-ливим завдяки так званим “музичним конструк-тором” (Garage Band, FlexiMusic Composer, FL Stu-dio). “Музичні конструктори” дозволяють учневі спілкуватися з музичними фразами. Даний вид діяльності поширює можливості учня початкової школи в області створення музики, адже щоб за-писати мелодію або гармонійну фактуру потрібно володіти необхідними знаннями, на викладання яких на уроці музики в школі просто не вистачає часу. Музичне конструювання як діяльність попу-лярна серед школярів, дозволяє досягти високого рівня мотивації до музичного навчання.  Однак, перед вчителем музики виникає за-вдання навчального процесу щодо інформаційно-комунікаційних технологій для формування розу-міння музики учня початкових класів на уроках музики. Так, на заняттях можуть бути розглянуті теми будови музики і термін “музична форма”. Раніше ці терміни були лише теоретичним мате-ріалом, який учні не засвоювали.  Творчість молодшого школяра може поступо-во поширюватися за рахунок використання реда-кторів і секвенсерів MIDI. Використання в почат-ковій школі на уроках музики комп’ютерних про-грам, таких як: нотний редактор (Finale, Sibelius), 

MIDI-секвенсор (Anvilstudio, Cakewalk Sonar) та “музичний конструктор” (Garage Band, FlexiMusic Composer, FL Studio) сприяють формуванню в уч-нів когнітивних умінь розуміння взаємозвʼязку між нотним позначенням та його звучанням, тоб-то до грамотного сприйняття нотних текстів, ус-відомлення будови музичних мотивів, фраз і форм, розумінню фактури і драматургії, агогіки і динаміки в музиці. Інформаційно-комунікаційні технології дають можливість бути не тільки слу-хачем, а й виконавцем-інструменталістом.  Отже, використання інформаційно-комуніка-ційних технологій на уроках музики сприяє на-вчально-розвивальному потенціалу учня почат-кової школи для формування здатності до розу-міння музики, а саме:  
– мотивації; 
– індивідуалізації й диференціації; 
– пізнавального розвитку дитини; 
– формування культури навчальної діяльно-сті та інформаційної культури.  Таким чином, проблема навчально-розви-вального потенціалу учнів початкової школи за-собами інформаційно-комунікаційних технологій не втрачає своєї актуальності. Впровадження ін-формаційно-комунікаційних технологій в на-вчальний процес для формування розуміння му-зики в учнів початкової школи на уроці музики – це складний процес, що зумовлений індивідуаль-ними психологічними особливостями, досвідом особистості, емоційно-почуттєвою сферою. Перспективою подальшого розгортання дос-ліджуваної проблеми є розробка методики впро-вадження інформаційно-комунікаційних техноло-гій на уроках музики в початковій школі з метою формування в учнів розуміння музики як важли-вого критерію загальнокультурної компетентнос-ті людини. 

Денис МАКОВСЬКИЙ · Навчально-розвивальний потенціал інформаційно-комунікаційних  технологій для формування розуміння музики в учнів початкової школи на уроці музики 

Список  використаних  джерел  1. Айдарова И. Уроки творчества за музыкальным компьютером [Текст] / И.Р.Айдарова / В.: Искусство в школе, –  2008. – С. 60-62. 2. Балаховская Т. Три назначения мультимедиа [Текст] / Т. Н. Балаховская – М.: Компьютер пресс. 2000. – С. 37 3. Бороздин А. Применение музыкально-компьютерных технологий на уроках музыки в общеобразовательной школе [Текст] / А. О. Бороздин // Музыка в школе, 2006. – С. 27-31 4. Живайкин П. MIDI-технология в картинках и таблицах / П. Л. Живайкин. – М.: Музыка и Электроника, 2006. – с. 62-66 5. Красильников И. Электронное музыкальное творчество в общеобразовательной школе / И. М. Красильников, Н. А. Глаголева. – М.: Ижица, 2004. – 65 с. 6. Лоянич А. Компьютер в помощь музыканту / А. А. Лоянич. – М.: НТ Пресс, 2006. – 256 с. 7. Осадчий В. Інформаційно-комунікаційні технології у процесі розвитку візуального мислення майбутніх учителів / В. В. Осадчий, К. П. Осадча. // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер: Педаго-гіка. – 2014. – №1. – С. 128–133. 8. Полозов С. Обучающие компьютерные технологии и музыкальное образование [Текст] / С. П. Полозов. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2002. – 208 с. 9. Черниш Т. Реалізація терапевтичного потенціалу музичного мистецтва на уроках музики в початковій школі /  Т. Черниш // Простір арт-терапії: горизонти стосунків: матеріали VII Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (м.Київ, 12 –14 березня 2014 р.) / Київський міський Будинок Вчителя, Інститут мистецтв НПУім. М.П. Драгоманова, Національний медичнийуніверситет ім. О.О. Богомольця. – К. : Вид-во “Міленіум”, 2010. –  С. 55 –59. 



171 №  3  ( 6 6 ) ,  в е р е с е н ь  2 0 1 9 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2019-66-3 

Денис МАКОВСЬКИЙ · Навчально-розвивальний потенціал інформаційно-комунікаційних  технологій для формування розуміння музики в учнів початкової школи на уроці музики 
References 1. Aidarova, I. (2008). Lessons of creativity behind a music computer Moscow: Education. [ in Russian]. 2. Balakhovskaya, T. (2000). The Three Assignments of Multimedia Moscow: Education. [ in Russian]. 3. Borozdin, A. (2006). Application of music-computer technologies to music lessons in a comprehensive school Moscow: Educa-tion. [ in Russian]. 4. Zhivaykin, P. (2006). MIDI-technology in pictures and tables Moscow: Education. [ in Russian]. 5. Krasilnikov, I. (2004). Electronic musical creativity in a comprehensive school Moscow: Education. [ in Russian]. 6. Lojanovich, A. (2006). Computer in aid of musician Moscow: Education. [ in Russian]. 7. Osadchyi, V. ( 2014). Information-communication technologies in the process of development of visual thinking of future teach-

ers Melitopol: Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies. [ in Ukraine]. 8. Polozov, S. (2002). Educational computer technologies and music education Saratov: Education. [ in Russian]. 9. Chernysh, T. (2010). Realization of the therapeutic potential of musical art at music lessons in elementary school Kiev: Peda-gogical sciences: theory, history, innovative technologies. [ in Ukraine]. 
 

Маковский Д.А. Учебно-развивающий потенціал информационно- коммуникационных тех-
нологий для формирования понимания музыки учащихся начальной школы на уроке музики 

Статья посвящена учебно-развивающей потенциала информационно-коммуникационных техноло-
гий для формирования понимания музыки у учащихся начальной школы на уроке музыки. Раскрывается 
использование компьютерных программ (MIDI, Musical Instruments Digital Interface, Garage Band, 
FlexiMusic Composer, FL Studio, Finale, Sibelius) в учебный процесс на уроке музыки учащихся начальной 
школы. Освещаются многообразны и многоплановы психолого-педагогические задачи информатизации 
учебного процесса у учащихся начальной школы. Акцентируется утверждение о необходимости приме-
нения музыкально-компьютерных программ на уроке музыки, способствует формированию понимания 
музыки у учащихся начальной школы на уроке музыки. 

Ключевые  слова :  учебно-развивающий потенціал, информационно- коммуникационные техноло-
гии, понимание, учащиеся начальной школы, урок музыки. 

 
Denys Makovskyi. Development potential of information and communication technologies for for-

mation of music understanding in primary school pupils 
The article is devoted to the educational and developmental potential of information and communication 

technologies for the formation of understanding of music in primary school students at the music lesson. Psycho-
logical characteristics of younger school age – inquisitiveness, emotionality, mental activity, immediacy, openness, 
trustworthiness, their belief in the undeniable authority of the teacher and willingness to fulfill any of his tasks 
are favorable conditions for affirmation of broad social motives at this age responsibility, understanding of the 
need for training etc. The possibility of a teacher in music lessons using various computer programs: MIDI, Musi-
cal Instruments Digital Interface, Garage Band, FlexiMusic Composer, FL Studio, Finale, Sibelius. The use of mod-
ern computer technology in music lessons in primary school makes learning bright, unforgettable, interesting for 
the student, contributing to the formation of cognitive skills in students, forming an emotional-positive attitude to 
the arts. After all, the use of information and communication technologies in the classroom increases the level of 
understanding of music in primary school students. 

Various and multifaceted psychological and pedagogical tasks of informatization of the educational process 
in primary school students are highlighted, namely: development of communication skills; correction of mental 
and emotional states; development of the emotional sphere of the child's personality; formation of self-
presentation skills; setting up an emotionally-supportive atmosphere in the classroom. The use of information and 
communication technologies in music lessons contributes to the educational and development potential of pri-
mary school students to form an understanding of music, namely: motivation; individualization and differentia-
tion; cognitive development of the child; forming a culture of educational activity and information culture. 

Thus, the problem of educational and development potential of primary school students by means of informa-
tion and communication technologies does not lose its relevance. The introduction of information and communi-
cation technologies into the educational process for forming the understanding of music in primary school stu-
dents in a music lesson is a complex process that is caused by individual psychological characteristics, personal 
experience, emotional and sensual sphere. 

Key  words :  educational and development potential, information and communication technologies, under-
standing, primary school students, music lesson.  
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Цифрова революція з її швидкими темпами невпинно входить в освітній простір. З кожним роком цифрові технології стають більш доступни-ми й досконалими, а діти включаються в цифро-вий світ майже з народження. Сьогоднішні школя-рі – це «цифрове покоління». Вони вправно справ-ляються з планшетами, смартфонами та VR-окулярами, їм до вподоби гейміфікація, робототе-хніка, 3D-моделювання й віртуальна реальність.  Система освіти стає джерелом цифрових змін, флагманом цифрових рішень і технологій. Як за-значає автор Українського освітнього проекту «EdEra», цифрових систем «7W» і «Гіпермаркет Знань» В.Співаковський «…сучасні підручники нудні, консервативні методи подання інформації учням на уроках вже віджили своє… Сучасна шко-ла не задовольняє потребу дітей швидко засвою-вати інформацію, а, значить, потребує апгрейду… Головне питання в системі освіти сьогодення – це «переупаковка» інформації: дані треба зробити цікавими і доступними…» [9].  Розвиток освіти привів до появи такі нові технології навчання як електронне (e-learning), мобільне (m-learning), усепроникаюче (u-learning), «перевернуте» (f-learning). Позитив їх в тому, що вони інтегруються з традиційною системою осві-ти й утворюють технологію «змішаного навчан-ня» (blended learning), яка поступово, але безупин-но, стає популярною як у закладах вищої, так у і загальної середньої освіти. Проте не всі педагоги правильно розуміють це поняття і по різному до нього відносяться. 

За останні роки чимало вітчизняних дослід-ників вивчали зміст і позитивно-негативні сторо-ни «змішаного навчання», зокрема, О. В. Барна, К. Л. Бугайчук, М. Ю. Кадемія, В. М. Кухаренко, О. В. Коротун, К. В. Копняк, О. О. Рафальська, Н. В. Рашевська, А. М. Стрюк, Г. В. Ткачук, Ю. В. Триус, Г. А. Чередніченко, Л. Ю. Шапран, Т. С. Шроль та інші. Слід вказати на здобутки вче-них і на висвітленні питання, пов’язані з вивчен-ням особливостей застосування окремих моделей змішаного навчання у закладах вищої освіти у процесі підготовки вчителів і фахівців різних спе-ціальностей у системі підвищення кваліфікації освітян (Є. В. Долинський, О. Г. Захар, К. А. Лісецький, І. В. Михайленко, Н. Ю. Олейник, О. П. Пасічник, Н. С. Ручинська, Ю. В. Триус, Г. А. Чередніченко, Л. Ю. Шапран тощо).  Варто зазначити, що в проаналізованих пра-цях науковців змішане навчання розглядається здебільшого у загальному плані, або з позиції ви-кладання певної навчальної дисципліни «мов-ного» спрямування; розкриваються особливості окремих моделей змішаного навчання при ви-вченні певних навчальних курсів. До того ж , оріє-нтовані здобутки вчителів-практиків з інформа-тики щодо застосування змішаного навчання на уроках у закладах загальної середньої школи поо-динокі й не системні. Отож вважаємо за доцільне провести більш ретельний аналіз наукових праць і визначити власне поняття «змішаного навчан-ня». Тому-то метою статті є аналіз поняття «змі-шане навчання» у працях іноземних і вітчизняних 
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ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД  

ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  
У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ  

Цифрові технології кожного дня збільшують вплив на розвиток суспільства, економіку, культуру й 
освіту. В закладах освіти впроваджують технологію змішаного навчання, яка стає все більш популяр-
ною. Однак не всі педагоги правильно розуміють сутність цього поняття.  

У статі висвітлено тлумачення вчених щодо сутності поняття «змішане навчання», наведено ав-
торське визначення цього поняття, розкрито основні його складові, які часто незрозумілі навіть осві-
тянам та переваги застосування цього навчання; запропоновано схему поєднання традиційного й елек-
тронного навчання у змішане. 

Зауважено, що до сучасного вчителя, в умовам розвитку цифрового суспільства, збільшуються ви-
моги щодо володіння інформативними компетенціями. Сучасний вчитель має вміти інтегрувати тра-
диційне навчання з електронним, розробляти цифрові ресурси та організовувати навчання із застосу-
ванням Інтернет та його сервісів. 

Ключові  слова :  цифрове суспільство, змішане навчання, інтеграція традиційного і електронного 
навчання, складові та переваги змішаного навчання, вимоги до вчителів.  
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дослідників та визначення співвідношень змішу-вання різних технологій у новій формі навчання. Зважаючи на те, що змішане навчання при-йшло до нас із зарубіжжя, то в першу чергу ми звернемося до аналізу робіт іноземних учених.  Так, Еллісон Розетт і Ребекка Воган Фразе (Alloson Rossett & Rebecca Vaughan Frazze, 2003) стверджують, що при змішаному навчанні поєд-нуються протилежні, на їх погляд, підходи: як фо-рмального, так і неформального навчання, на-вчання «віч-на-віч» і спілкування он-лайн, керова-ні дії зі сторони педагога і дії, які самостійно оби-раються педагогом для досягнення особистих цілей і цілей організації [14].  З попередніми авторами погоджується і Пур-нима Валіятан (PurnimaValiathan, 2002), але, дос-ліджуючи моделі змішаного навчання, поєднує три складові: аудиторне спілкування (face-to-face), «живе» он-лайн спілкування (live-learning) і самостійне навчання (self-pacedlearning). Та авто-рка зауважує, що немає жодної формули, яка б гарантувала досягнення цілей в організованій певним чином моделі навчальної діяльності, адже багато додаткових аспектів можуть внести свої корективи у заплановані дії [13].  Бакет Б. Аккоюнлу і Мерій Ілмаз Сойлу (Akkoyunlu B. & Soylu M.Y., 2006), досліджуючи відношення студентів до впровадження змішано-го навчання у середовище університетів, зазнача-ють, що змішане навчання – це не просто поєд-нання традиційного і дистанційного, це викорис-тання різних методів шляхом поєднання особисті-сного навчання і технологій дистанційного при роботі у класі для найкращого досягнення мети. Автори вказують, що розвиток комп’ютерних тех-нологій і засобів, за допомогою яких учні та сту-денти можуть вільно користуватися Інтернет пос-лугами, значно підвищують можливості дистан-ційної освіти, однак замінити викладача поки що повністю не вдалося [10]. Нашу увагу привернуло дослідження М. Ка-нер (M. Caner, 2004), який визначає змішане на-вчання як поєднання он-лайнового доступу до навчального контенту з кращими методиками безпосередньо в класі й «живого» пояснення, яке дозволяє персоналізувати навчання, побудувати урок для різних груп учнів [11, 24]. Вчений пропо-нує під час змішаного навчання для досягнення поставленої мети поєднувати: різні веб-технології (наприклад, живий віртуальний клас, самостійне комп’ютерне навчання, потокове відео, аудіо текст); різні педагогічні підходи (наприклад, біхе-віоризм, когнітивізм, конструктивізм, коннекти-візм) для отримання оптимального результату навчання з цифровими технологіями або без них; будь-яку форму цифрових технологій (наприклад, 

відеозапис, веб-навчання, фільм) з живим словом вчителя; цифрові технології з реальними практи-чними завданнями, щоб утворити гармонійний ефект навчання та набути практичного досвіду [11, 25]. Така думка автора підтверджує той факт, що цифрові технології значно впливають на хара-ктер, форму навчальних занять, різновид діяльно-сті учнів, проте головне місце, на нашу думку, має відводитися особистій взаємодії між учасниками освітнього процесу, хоча при цьому змінюється характер використання інформаційних техноло-гій для опосередкованих взаємодій. Місце змішаного навчання у сучасному і май-бутньому освітньому процесі яскраво показав Чарльз Грехан (Charles R. Graham, 2006) за допо-могою діаграми (див.рис.1). На думку вченого змі-шане навчання поступово займе передові позиції у порівнянні з традиційним, а комп’ютерні техно-логії стануть основою для організації навчання в цілому. Саме ж змішане навчання автор розуміє як «комбінацію навчальних систем «віч-на-віч», тобто традиційного з електронним (комп’ютер-ним) навчанням» [12, 27]. У працях українських науковців і педагогів-практиків також підкреслюється значна ефектив-ність змішаного навчання для нової української школи, хоча не всі автори однаково розтлумачу-ють це поняття. Так, К. Л. Бугайчук виділяє вузь-кий і широкий підходи до розуміння поняття і вказує, що у вузькому сенсі змішане навчання це «…цілеспрямований процес здобування знань, умінь та навичок, що здійснюється освітніми установами різного типу в рамках формальної освіти, частина якого реалізується у віддаленому режимі за допомогою інформаційно-комуніка-ційних технологій і технічних засобів навчання, які використовують для зберігання і доставки навчального матеріалу, реалізації контрольних заходів, організації взаємодії між суб’єктами на-вчального процесу (консультації, обговорення). У широкому сенсі – це різні варіанти поєднання форм і методів організації формального, нефор-мального, інформального навчання, а також само-навчання, що здійснюються для досягнення осо-бою заздалегідь визначених навчальних цілей зі збереженням механізму контролю за часом, міс-цем, маршрутами та темпом навчання» [2, 5]. От-же, вчений розмежовує організацію безпосеред-ньо освітнього процесу за допомогою поєднання різних форм і методів навчання та концепцією «навчання протягом життя». Інші визначення поняття «змішаного навчан-ня» у працях вітчизняних науковців подано у таб-лиці 1, з якої видно, що вчені, визначаючи «змішане навчання», застосовують такі поняття як «процес навчання», «освітня технологія», 
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«навчальна методологія», застосовують опис по-няття через «поєднання методів» або «інструмент модернізації». У нашому дослідженні «змішане навчання» ми розуміємо процес набуття учнями знань, умінь і навичок, що супроводжується раціональним по-єднанням традиційних та електронних техноло-гій, доцільно організований і планомірно перебу-дований учителем на основі інноваційних техно-логій.  Інтеграцію традиційного і електронного на-вчання можна подати у вигляді схеми (рис. 2). 

Виступаючи під час конференції у Львові у 2017 році міністр освіти України Л. Гриневич ска-зала, що «…суть нової української школи полягає в тому, щоб перейти від школи, де дітей напиха-ють знаннями, до школи компетентностей XXI століття, школи для життя. … Школа має складися не лише зі знань, а й умінь, ці знання треба засто-совувати у практичних ситуаціях, для особистіс-ного, професійного розвитку, а також для ціннос-тей, які допомагають орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі» [4]. Поєднання тради-ційних та електронних технологій дозволяє в ор-ганізації освітнього процесу активізувати їх най-сильніші сторони і мінімізувати слабкі. Сучасні інформаційно-комунікативні техно-логії відкривають доступ до нетрадиційних дже-рел інформації у різній формі, налагоджують ефе-ктивну взаємодію суб’єктів навчання, підвищу-ють ефективність самостійної роботи, надають нові можливості для творчості, дозволяють реалі-зувати принципово нові форми й методи навчан-ня. А застосування інноваційних педагогічних технологій активізує процес набуття знань, фор-мування вмінь і розвиток компетенцій.  На підставі узагальнення наукових праць уче-них [2; 6; 7; 8] у структурі змішаного навчання в умовах загальної середньої школи можливо виді-лити такі основні компоненти: 
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Таблиця 1 – Тлумачення сутності поняття 
«змішане навчання» українськими науковцями Автор Тлумачення сутності поняття  «змішане навчання» 
О. Барна [1, 26] 

«…освітня технологія, в рамках якої особа, що навчається, отримує знання, набуваю-чи навичок формує компетентності й са-мостійно он-лайн. Відбувається це очно із вчителем та іншими учасниками процесу навчання. Такий підхід дає можливість … поєднувати традиційні методики та акту-альні технології» 
М. Кадемія [5, 331] 

«…навчання, в межах якого студент одер-жує знання, очно і самостійно он-лайн, воно передбачає створення комфортного освітнього інформаційного середовища, системи комунікацій, що доставляють інформацію» 
В. Кухарен-ко [7, 50] 

«…навчальна методологія, викладання та підхід, який поєднує в собі традиційні методи в класі з комп‘ютерною опосеред-кованою діяльністю для навчання. Силь-ними сторонами навчання є комбінація різних технологій в єдиний інтегрований навчальний процес » 
Г. Ткачук [10, 11] 

«…цілеспрямований процес передачі й за-своєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, заснова-ний на поєднанні технологій традиційного, комп’ютерно-орієнтованого, дистанційно-го та мобільно-орієнтованого навчання» 
О. Криво-нос,  О. Коротун [6, 19] 

«…інструмент модернізації сучасної осві-ти на практиці представляється в ство-ренні нових педагогічних методик, що засновані на інтеграції традиційних під-ходів організації навчального процесу, де здійснюється передача знань та техноло-гії електронного навчання» 

Рисунок 1 – Прогресивна конвергенція традиційних та електронних середовищ у часі  (за Чарльзом Р. Грэмом, станом на 2006 рік [12, 28]) 

 

Рисунок 2 – Змішане навчання – це інтеграція  традиційного і електронного  
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1) класно-урочне навчання, яке передбачає тра-диційну форму спілкування в класі у напря-мах «вчитель – учень», «учень – вчитель» або «учень (група учнів) – (група учнів) учень»;  2) самостійна роботи учнів, яка включає індиві-дуальну роботу учнів як на уроці, так і вдома або у будь-якому зручному місці; 3) он-лайн навчання – це робота учнів з он-лайн документами (текстами, енциклопедіями, пошуковими системами і т.п.) або робота в он-лайн режимі (Інтернет-конференція, Skype тощо). Переваги змішаного навчання у закладах се-редньої освіти дозволяють вирішити головні за-вдання, які ставлять перед сучасною освітою, а саме: 1) розширити освітні можливості учнів за раху-нок збільшення доступності й гнучкості осві-ти, враховувати їх індивідуальні освітні пот-реби, темп і ритм засвоєння навчального ма-теріалу; 2) стимулювати формування суб’єктної позиції учнів, а саме підвищити рівень мотивації, са-мостійності, рефлексії й самоаналізу, соціаль-ної активності, і, як наслідок, підвищити ефе-ктивність освітнього процесу в цілому; 3) трансформувати стиль діяльності вчителя: перейти від трансляції знань до інтерактив-ної взаємодії з учнями, змінити роль учителя на помічника й консультанта для учнів; 4) персоналізувати освітній процес, спонукавши учня самостійно визначати свої навчальні цілі, способи їх досягнення відповідно до вла-сних освітніх потреб, інтересів і здібностей. Отже, змішана модель навчання надає нові можливості для підвищення й розвитку знань учнів. Змішане навчання – це зміна форми для надання навчального матеріалу, яка сама по собі приваблює дітей. Можливості мультимедіа та 3-D моделювання значно покращують сприйняття нових даних у порівнянні з текстовим матеріалом підручника, а тому вчитель може індивідуально дібрати контент відповідно до особливостей шко-лярів, до їх темпу сприймання і швидкості реагу-вання на відповідний матеріал.  По-перше, можливості Інтернет-простору дозволяють дібрати до кожного уроку різний за 

характером контент, що, у свою чергу, є організа-цією різних форм роботи на уроці.  По-друге, поступове ознайомлення з можли-востями інформаційних технологій сприяє підви-щенню мотивації учнів щодо самостійного ство-рення відповідного контенту для інших. Внаслі-док їх творчої роботи, з одного боку, збагачується база навчального матеріалу, а з другого – учні за-кріплюють знання і збагачують свій досвід у про-цесі використання нових технологій.  По-третє, «змішане навчанн» позитивно сприймається учнями, особливо коли їм надаєть-ся право самим вирішувати, де вчитися і коли вчитися. Учням подобається наявність волі в он-лайн-середовищі, можливість реалізації власних інтересів, і, як наслідок, у них формуються вміння самоактуалізації.  По-четверте, організація групової роботи над практико-орієнтованими завданнями замість тра-диційних уроків за схемою «прослухав → закрі-пив → відповів» підвищує інтерес до уроків і мо-тивацію до навчання взагалі. Однак учні мають володіти навичками самоконтролю, особистої відповідальності за навчальні результати. Це є важким і далекоглядним завданням вчителя – вчити учнів вчитися самостійно. Таким чином, результати проведеного дослі-дження показали, що у школи поступово проника-ють такі технології як технології віртуальної і доповненої реальностей. Вчителі мають бути го-тові не тільки до їх розуміння, а й використання. Крім того, сучасний вчитель має самостійно роз-робляти навчальний контент у текстовому, відео, мультимедіа і гіпермедіа форматі, цифрових осві-тніх ресурсах, налаштовувати системи керування освітнім контентом та організовувати навчання із застосуванням Інтернет та його сервісами. Відпо-відно до цього перед вищою освітою постає за-вдання посилення технологічної й методичної підготовки майбутніх вчителів, здатних не лише використовувати комп’ютери в інтерактивному навчанні та тестуванні, а й в таких його формах як телекомунікаційні проекти, віртуальні екскурсії, відеоконференції, вебінари, чат-бесіди, форуми з метою ефективної організації змішаного навчан-ня у закладах загальної середньої освіти.  
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Виктория Мизюк. Смешанное обучение как инновационный подход интеграции учебного 
процесса в учебных заведениях 

В статье приводится анализ научных походов отечественных и зарубежных ученых к определению 
сущности понятия смешанного обучения, формулируется авторское определение. Раскрыты преимуще-
ства смешанного обучения для учебного процесса, которое основано на повышении мотивации школьни-
ков к процессу познания и использовании электронных ресурсов как источников информации. В связи с 
этим поднимается вопрос об изменении роли учителя в классе, о новых требованиях к нему как совре-
менному учителю, компетентному в использовании ИКТ и Интернет технологиях.  

Ключевые  слова :  цифровое общество, смешанное обучение, интеграция традиционного и элек-
тронного обучения, компоненты и преимущества смешанного обучения, требования к учителям. 
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Viktoriia Mizyuk. Blended learning as a modern educational technology for integrating the learn-
ing process in education institutions 

Digital technologies increase the impact on society, economy and education every day. Schools gradually 
penetrate the technologies of virtuality and complemented reality; teachers must be prepared not only for their 
understanding, but also for their use. Currently, mixed learning becomes more popular in educational institutions, 
but not all teachers understand the essence of this concept. A generalized analysis of domestic scholars has shown 
that the notion of "mixed learning" relates to such concepts as "learning process", "learning system", "educational 
technology", "educational methodology", "combination of methods", "modernization tool", etc. On the basis of the 
analysis of literature on the concept of "mixed learning" in foreign and domestic researchers, the author presents 
her own definition, discloses the main components of mixed learning and its benefits in organizing educational 
activities in institutions of general secondary education; a scheme of combining traditional and e-learning in a 
mixed one is prepared. Digital technologies have a significant impact on the nature, the form of training, the kind 
of activity of students, allow the implementation of fundamentally new forms and methods of learning, and, as a 
consequence, increase the efficiency of educational process in a digital society. Before higher education there is 
the task of training specialists who can use a computer for the organization of interactive training and testing, 
video conferencing, participation in telecommunication projects, webinars, forums, etc. It is noted that modern 
teacher has to develop independently educational content in text, video, multimedia and hypermedia format, to 
use digital and educational resources, to set up educational content management systems and to organize train-
ing with the use of the Internet and its services.  

Key  words :  digital society, blended learning, integration of traditional and e-learning, the components and 
the benefits of mixed learning, requirements for teachers. 

  

Вікторія МІЗЮК  Змішане навчання як інноваційний підхід інтеграції навчального процесу у закладах освіти 
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Модернізація й оновлення системи освіти в Україні загострює проблему підготовки вчителів до інноваційних видів діяльності, серед яких інте-гроване навчання займає одне з провідних місць. Готовність учителів початкових класів до органі-зації інтеграційного навчально-пізнавального процесу є основним показником їх професіоналіз-му здобутим у системі післядипломної освіти.  Аналіз літератури [1; 4; 5; 7; 11; 13], присвяче-ної дослідженням і діагностуванню стану педаго-гічної сформованості готовності вчителів до різ-них аспектів їх професійної діяльності, виявив проблему перевірки ефективності якості підго-товки педагогів у системі післядипломної освіти, в процесі якої відбувається це формування. Нау-ковці констатують, що причини цих проблем по-в’язані із загальною невизначеністю критеріїв, показників і рівнів сформованості готовності вчи-телів до професійної діяльності. Розв’язання цієї проблеми у своїх досліджен-нях започаткували вчені К.О. Абульхнова-Славська, Б.Г. Ананьєв, Л.С. Виготський, М.І. Дьяченко, О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, В.О. Сластьонін та ін. Критерії та рівні готовності вчителів у системі післядипломної освіти вивчали О.О. Бабкова [1], Л.В. Васильченко [5], Л.С. Рибалко [10], В.В. Танська [12], В.Я. Ястребова [13] та ін., вчителів початкових класів О.В. Варецька [4], О.В. Нікулочкіна [7], О. Снігур, Л.О. Сущенко [11] та ін. Проте проблеми перевірки якості професій-ної сформованості готовності вчителів початко-вих класів до інтегрованого навчання в системі післядипломної освіти залишаються не вирішени-ми, а визначення її критеріїв, показників та рівнів потребують додаткового дослідження.  

Метою нашого дослідження є розкриття ме-ханізму діагностування стану готовності вчителів початкових класів до інтегрованого навчання як положення для подальшого застосування в про-цесі їх підготовки в системі післядипломної осві-ти. Досягнення поставленої мети обумовлене не-обхідністю розв’язання наступних задач: 
– визначити зміст дефініцій «критерій», «показник» та «рівень» сформованості го-товності вчителів; 
– обґрунтувати критерії, показники та рівні сформованості готовності вчителів почат-кових класів до інтегрованого навчання в післядипломній освіті. В енциклопедії освіти зазначено, що готов-ність до діяльності – це стан мобілізації психоло-гічних і психофізіологічних систем людини, які забезпечують виконання певної діяльності [6, 13]. Готовність – це стан відносної завершеності про-цесу підготовки, який залежить від сукупності засвоєних знань, умінь і навичок, індивідуальних особливостей особистості, типу вищої нервової діяльності та умов, за яких відбувається діяль-ність. Крім того, у наукових джерелах готовність розглядають як якість особистості, психічний стан, комплекс здібностей, особистісне утворен-ня, прояв індивідуально-особистісних якостей тощо. З метою розробки механізму діагностування стану сформованості готовності вчителів почат-кових класів до інтегрованого навчання визначи-мо зміст базових понять, до яких ми віднесли «критерій», «показник» та «рівень». Аналіз літера-тури дозволив встановити, що «критерій»: 
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КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ  
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ 

У статті представлено й теоретично обґрунтовано критерії, показники та рівні сформованості 
готовності вчителів початкових класів до інтегрованого навчання, проаналізовано різні підходи до ви-
значення компонентів і критеріїв готовності вчителів до різних аспектів їх професійної діяльності в 
дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців. 

Отримані наукові результати систематизовано в єдину таблицю «Критерії, показники та рівні 
готовності вчителів початкових класів до інтегрованого навчання», яка візуалізує висновки проведено-
го дослідження та робить акцент на дотриманні певної логіки запропонованих компонентів.  

Автором передбачено перспективу подальших наукових пошуків в створенні діагностичних мето-
дик для ефективного оцінювання показників професійної готовності та організації педагогічного експе-
рименту з їх впровадження в практику післядипломної педагогічної освіти.  

Ключові  слова :  критерії, показники, рівні, готовність вчителів, інтегроване навчання, початко-
ва освіта, система післядипломної освіти. 
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– в перекладі з грецької означає «положення для осудження» – ознака, яка є підґрунтям для оцінки, визначення або класифікації чогось; завжди виражає сутнісні зміни об’єкта та є знаннями межі, широти вияв-лення його сутності в певному вираженні [2, 214]; 
– це послідовність етапів, через які повинен пройти процес, який спрямований на якіс-не розв’язання поставлених задач [8]; 
– це якості, властивості та ознаки об’єкта дослідження, які дають можливість оціни-ти його стан і рівень функціонування й розвитку [12]; 
– вимоги, яким повинно задовольняти яви-ще або об’єкт [3, 94]. Автори сучасного економічного словнику Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовський та О.Б. Старо-дубцева підкреслюють, що критерій ефективності характеризує рівень ефективності системи, а кри-терій оптимальності – наскільки система близька до оптимального стану [9]. Показник, як один з якісних або кількісних складових критерію, є однією з характеристик об’єкту, процесу або явища та виражає їх стан. На думку В.В. Танської та Б.А. Райзберга, показники – це якісні або кількісні характеристики сформова-ності кожної окремої якості та міра сформованос-ті критерію [12], ознака, на підставі якої форму-ється оцінка якості об’єкта або процесу та ознака такої оцінки [9]. Під рівнем ми розуміємо ступень прояву по-казника критерію. Таким чином, для визначення ефективності процесу формування готовності учителів до про-фесійної діяльності необхідно визначити критерії, показники та рівні її сформованості. Результати аналізу дисертаційних дослі-джень деяких науковців, присвячених досліджен-ню й діагностуванню готовності вчителів до різ-них аспектів їх професійної діяльності, дали змогу виокремити різноманітні критерії: мотиваційно-ціннісний, процесуально-змістовий і регулятивно-рефлексивний (О.В. Нікулочкіна) [7]; мотивацій-ний, когнітивно-діяльнісний, рефлексивно-оцінювальний (Л.О. Сущенко) [11]; мотиваційно-ціннісний, змістово-гностичний, процесуальний, дослідницько-рефлексивний (С.О. Скворцова); мотиваційно-особистісний, предметно-змістовий, операційно-діяльнісний, теоретико-методологіч-ний (О.І. Таможня); мотиваційно-цільовий, когні-тивний, операційно-діяльнісний, емоційно-цін-нісний, особистісно-позитивний, дослідницько-рефлексивний (А.Л. Федорчук) та ін.  Аналіз зазначеної інформації дає підстави стверджувати про відсутність єдиного підходу до визначення критеріїв сформованості готовності 

вчителів до професійної діяльності, але більшість вчених підходять до вибору критеріїв з позиції мотиваційних, особистісних, когнітивних, діяльні-сних та рефлексивних структурних компонентів. Виходячи з цього, для визначення ефектив-ності професіональної готовності вчителів почат-кових класів до інтегрованого навчання у системі післядипломної освіти нами визначені наступні критерії, показники та рівні (табл. 1): 
Аксиологічно-мотиваційний критерій характе-ризує потреба успішного розв’язання задачі підви-щення ефективності навчально-виховного проце-су завдяки впровадженню інтегрованого навчання в початковій школі; наявність пізнавального інте-ресу вчителів до набуття нової системи знань, умінь і навичок реалізації інтегрованого навчання; сформованість ціннісного ставлення до педагогіч-ної професії та установка на її розвиток в умовах післядипломної освіти; сформованість позитивної мотивації на успіх у навчанні. 
Особистісно-креативний критерій визначає потреба в особистісному інтелектуальному роз-витку, самовдосконаленні та самореалізації педа-гога як професіонала; самооцінка своєї готовності до реалізації інтегрованого навчання в початко-вих класах; сформованість індивідуальних та про-фесійних якостей. 
Когнітивно-гносеологічний критерій характе-ризує розуміння мети, задач і змісту підготовки вчителів в процесі підвищення кваліфікації; сфор-мованість системи узагальнених теоретичних, методологічних, психолого-педагогічних та прак-тичних знань учителів з інтеграції навчання; обіз-наність щодо інтеграційних способів, методів, стратегій, графічних організаторів і педагогічних технологій реалізації інтегрованого навчання в початковій школі, усвідомлення їх доцільності та передбачення результатів застосування. 
Операційно-діяльнісний критерій визначає володіння професійними навичками й уміннями застосовувати знання з інтеграції навчання прак-тично; сформованість професійних умінь і нави-чок систематизувати засвоєні знання, встановлю-вати між ними міжпредметні зв’язки, інтегрувати їх з іншими знаннями та застосовувати в практич-ній педагогічній діяльності; здатність успішно застосовувати гностичні, проектувальні, конс-труктивні, організаторські та комунікативні тех-нологічні уміння для формування інтегрованого освітнього середовища навчального закладу; сформованість уміння узагальнювати та аналізу-вати отримані в ході дослідницької педагогічної діяльності результати, використовувати їх у по-дальших дослідженнях; сформованість уміння систематизувати та оприлюднювати власний  педагогічний досвід з інтеграції навчання на  
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Таблиця 1 – Критерії, показники та рівні готовності вчителів початкових класів до інтегрованого 

навчання 
Показники Рівні готовності вчителів до інтегрованого навчання Адаптивно-інтуїтивний (початковий) Емпірично-імітативний (низький) Евристично-пошуковий (середній) Креативно-продуктивний (високий) 1. Аксіологічно-мотиваційний критерій готовності вчителів до інтегрованого навчання 1. Потреба успішного розв’язання задачі підвищення ефекти-вності навчально-виховного процесу завдяки впроваджен-ню інтегрованого навчання в початко-вій школі 

Відсутність потреби в підвищенні якості навчально-вихов-ного процесу 
Прагнення до ус-пішного розв’язан-ня задачі підвищен-ня ефективності навчально-виховного процесу 

Потреба успішного розв’язання задачі підвищення ефекти-вності навчально-виховного процесу 
Сформованість влас-ної актуалізації до успішного розв’язання задачі підвищення навчального процесу 

Відношення до впро-вадження інтегрова-ного навчання в по-чатковій школі інди-ферентне 
Відношення до впровадження інте-грованого навчан-ня в початковій школі суперечливе 

Позитивне ставлен-ня до впровадження інтегрованого на-вчання в початковій школі 
Глибоке переконання в результативності впровадження інтег-рованого навчання в початковій школі 2. Наявність пізна-вального інтересу вчителів до набуття нової системи знань, умінь та навичок реалізації інтегрова-ного навчання 

Відсутність пізна-вального інтересу вчителів до здобу-вання нових знань, умінь та навичок інтеграції навчання 
Нестійкий пізна-вальний інтерес вчителів до здобу-вання нових знань, умінь та навичок реалізації інтегро-ваного навчання 

Наявність стійкого пізнавального інте-ресу вчителів до здо-буття нових знань, умінь та навичок реалізації інтегрова-ного навчання 

Змістовність і глибина професійного пізнава-льного інтересу вчи-телів до впроваджен-ня інтегрованого на-вчання у власній ді-яльності 3. Сформованість ціннісного ставлення до педагогічної про-фесії та установка на її розвиток в умовах післядипломної осві-ти 

Ставлення до профе-сії вчителя нейт-ральне Недостатньо сфор-моване ціннісне відношення до пе-дагогічної професії 
Сформоване ціннісне ставлення до педаго-гічної професії Готовність та здат-ність до самовдоско-налення, конструк-тивної самокритики Підвищення кваліфі-кації здійснюється вчителями за необ-хідності 

Позитивна установ-ка на підвищення педагогічної квалі-фікації 
Позитивна установ-ка на підвищення педагогічної кваліфі-кації в умовах після-дипломної освіти 

Глибоке переконання в результативності підвищення кваліфі-кації в умовах післяди-пломної освіти 4. Сформованість позитивної мотива-ції на успіх у навчан-ні 
Відсутність мотива-ції на успіх у навчан-ні Недостатньо сфор-мована мотивація на успіх у навчанні Сформована мотива-ція на успіх у навчан-ні Сформованість пози-тивної мотивації на пізнання нового 2. Особистісно-креативний критерій готовності вчителів до інтегрованого навчання 1. Потреба в особис-тісному інтелектуа-льному розвитку, самовдосконаленні та самореалізації 
Відсутність потреби в особистісному про-фесійному розвитку Потреба в особисті-сному інтелектуа-льному розвитку та самовдосконаленні вчителів супереч-лива 

Пошук шляхів особи-стісного інтелектуа-льного розвитку, способів самовдоско-налення 
Сформованість влас-ної актуалізації до професійного самов-досконалення та само-реалізації 

2. Самооцінка своєї готовності до реалі-зації інтегрованого навчання в початко-вих класах 
Самооцінка власної готовності вчителів до реалізації інтегро-ваного навчання не відбувалася 

Відчуття особистіс-ної неготовності вчителів до реалі-зації інтегрованого навчання в почат-кових класах 
Відчуття особистіс-ної готовності вчите-лів до реалізації інте-грованого навчання в початкових класах 

Аналіз власної готов-ності вчителів до реа-лізації інтегрованого навчання, спрямова-ність на самоорганіза-цію та саморегуляцію 3. Сформованість індивідуальних та професійних якостей Індивідуальні та професійні якості вчителів не сформо-вано 
Прагнення до роз-витку індивідуаль-них професійних якостей 

Сформованість інди-відуальних профе-сійних якостей Сформованість систе-ми індивідуальних професійних якостей 
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Олена МУРАЩЕНКО Критерії, показники та рівні готовності вчителів початкових класів до інтегрованого навчання 
Продовж. табл. 1  

Показники Рівні готовності вчителів до інтегрованого навчання Адаптивно-інтуїтивний (початковий) Емпірично-імітативний (низький) Евристично-пошуковий (середній) Креативно-продуктивний (високий) 3. Когнітивно-гносеологічний критерій готовності вчителів до інтегрованого навчання 1. Розуміння мети, задач і змісту підго-товки вчителів в процесі підвищення кваліфікації 
Відсутність мети підготовки вчителів в процесі підвищен-ня кваліфікації 

Недостатнє розу-міння задач і змісту підготовки вчите-лів у процесі підви-щення кваліфікації 
Розуміння задач і змісту підготовки вчителів в процесі підвищення кваліфі-кації 

Грамотна постановка мети, задач, змісту підготовки вчителів, передбачення резуль-татів діяльності 2. Сформованість системи узагальне-них теоретичних, методологічних, пси-холого-педагогічних та практичних знань учителів з інтеграції навчання 

Відсутність знань учителів з інтеграції навчання та готовно-сті до їх використан-ня 
Розрізнена система знань вчителів з інтеграції навчання Сформованість сис-теми узагальнених знань вчителів з ін-теграції навчання 

Системність, ціліс-ність і повнота знань вчителів з інтеграції навчання 
  Готовність до вико-ристання здобутих знань для реалізації інтегрованого на-вчання в початко-вій школі 

Пошук шляхів вико-ристання здобутих знань для реалізації в початковій школі 
Вільне володіння та творче використання здобутих знань для успішної реалізації інтегрованого навчан-ня 3. Обізнаність щодо інтеграційних спосо-бів, методів, страте-гій, графічних орга-нізаторів і педагогіч-них технологій реа-лізації інтегрованого навчання в початко-вій школі, усвідом-лення їх доцільності та передбачення й оцінка результатів застосування 

Відсутність знань інтеграційних спосо-бів, методів, страте-гій, графічних орга-нізаторів і педагогіч-них технологій реа-лізації інтегрованого навчання в початко-вій школі 

Базові знання інте-граційних способів, методів, стратегій, графічних організа-торів і педагогічних технологій реаліза-ції інтегрованого навчання в почат-ковій школі   

Сформованість ціліс-ної системи знань інтеграційних спосо-бів, методів, страте-гій, графічних орга-нізаторів і педагогіч-них технологій реа-лізації інтегрованого навчання в початко-вій школі 

Цілісність і ґрунтов-ність комплексу сфор-мованих знань мето-дів, способів діяльнос-ті, педагогічних техно-логій реалізації інтег-рованого навчання    
  Недостатнє усвідо-млення їх доцільно-сті використання в необхідних педаго-гічних ситуаціях 

Вільна орієнтація в змісті сформованих знань, пошук шляхів їх використання. Передбачення ре-зультатів застосу-вання 

Вільне володіння та творче використання змісту сформованих знань. Передбачення результатів застосу-вання 
4. Операційно-діяльнісний критерій готовності вчителів до інтегрованого навчання 1. Володіння профе-сійними навичками й уміннями застосову-вати знання з інтег-рації навчання прак-тично 

Відсутність профе-сійних навичок та умінь застосування знань з інтеграції навчання в практич-ній діяльності 
Недостатньо сфор-мовані професійні уміння та навички застосування знань з інтеграції навчан-ня в практичній діяльності 

Стійкі методичні навички створення навчальних моделей і структурно-логічних схем пере-важно проектуваль-но-конструктивного характеру 

Вільне володіння та творче використання професійних навичок і умінь застосовувати знання з інтеграції навчання в практич-ній діяльності 
  Відчуття особистої готовності до реалі-зації інтегрованого навчання на прак-тиці 

Пошук способів за-стосування профе-сійних умінь вчите-лів для здійснення інтегрованого на-вчання 
Створення власних способів застосування професійних умінь для реалізації інтегро-ваного навчання 
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Олена МУРАЩЕНКО Критерії, показники та рівні готовності вчителів початкових класів до інтегрованого навчання 
Продовж. табл. 1  

Показники Рівні готовності вчителів до інтегрованого навчання Адаптивно-інтуїтивний (початковий) Емпірично-імітативний (низький) Евристично-пошуковий (середній) Креативно-продуктивний (високий) 2. Сформованість професійних умінь і навичок системати-зувати засвоєні знан-ня з інтеграції на-вчання, встановлю-вати міжпредметні зв’язки, інтегрувати їх з іншими знання-ми та застосовувати в практичній педаго-гічній діяльності   

Відсутність профе-сійних умінь і нави-чок систематизувати знання з інтеграції навчання, встанов-лювати міжпредмет-ні зв’язки, інтегрува-ти 

Недостатньо сфор-мовані професійні уміння та навички систематизації знань з інтеграції навчання, встанов-лення міжпредмет-них зв’язків 

Сформованість сис-теми професійних умінь та навичок систематизації та інтеграції знань 
Вільне володіння та творче використання системи комплексних професійних умінь та навичок систематиза-ції засвоєних знань з іншими знаннями 

  Ситуативне засто-сування умінь і на-вичок у практичній діяльності 
Пошук шляхів систе-матизації професій-них умінь та навичок в узагальненні знань з інтеграції навчання 

Створення власних способів систематиза-ції професійних умінь та навичок, практична їх апробація 
3. Здатність успішно застосовувати гнос-тичні, проектувальні, конструктивні, орга-нізаторські та кому-нікативні техноло-гічні уміння для фор-мування інтегрова-ного освітнього сере-довища навчального закладу 

Технологічна готов-ність пов’язана з ви-користанням тради-ційної практики та накопиченого влас-ного досвіду здійс-нення навчального процесу 

Прагнення до за-стосування гности-чних, проектуваль-них, конструктив-них, організаторсь-ких та комунікатив-них технологічних умінь для реалізації навчання 

Пошук способів сис-тематизації зазначе-них технологічних умінь для реалізації інтеграції навчання   
Творче застосування системи комплексних гностичних, проекту-вальних, конструктив-них, організаторських та комунікативних технологічних умінь 

    Відчуття особистої готовності вчителів до формування інте-грованого освітнього середовища навчаль-ного закладу 
Створення власної концепції формування інтегрованого освіт-нього простору навча-льного закладу, її практична реалізація 

4. Сформованість уміння узагальнюва-ти та аналізувати отримані в ході дос-лідницької педагогі-чної діяльності ре-зультати, використо-вувати їх у подаль-ших дослідженнях 

Відсутність уміння узагальнювати та аналізувати отрима-ні в ході дослідниць-кої педагогічної дія-льності результати 
Недостатньо сфор-мовані професійні уміння узагальню-вати та аналізувати отримані в ході пе-дагогічної діяльно-сті результати 

Сформованість про-фесійних умінь уза-гальнювати та аналі-зувати отримані в ході дослідницької педагогічної діяль-ності результати 

Вільне володіння про-фесійними уміннями узагальнювати та ана-лізувати отримані в ході дослідницької педагогічної діяльнос-ті результати 
  Прагнення до за-стосування умінь у ході подальшої дос-лідницької педаго-гічної діяльності 

Пошук стратегій за-стосування резуль-татів педагогічної діяльності в ході по-дальших досліджень 
Творче застосування результатів педагогіч-ної діяльності в ході подальших дослі-джень 

5. Сформованість уміння систематизу-вати та оприлюдню-вати власний педаго-гічний досвід з інтег-рації навчання 
Відсутність уміння систематизувати та оприлюднювати вла-сний педагогічний досвід з інтеграції навчання 

Недостатньо сфор-мовані уміння сис-тематизації та оприлюднення вла-сного досвіду з ін-теграції навчання 
Сформованість умін-ня систематизації та оприлюднення влас-ного педагогічного досвіду з інтеграції навчання 

Вільне володіння про-фесійними уміннями систематизувати та оприлюднювати влас-ний досвід з інтегро-ваного навчання 
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методичних об’єднаннях, семінарах, конкурсах, педагогічних радах тощо. 
Рефлексивно-оцінювальний критерій характе-ризує сформованість уміння здійснювати аналіз своєї власної професійної діяльності з інтеграції навчання; здатність до суб’єктивної оцінки вчите-лями власних результатів реалізації інтегровано-го навчання та адекватного сприйняття констру-ктивної критики колег; самоорганізація особистої діяльності вчителів, їх орієнтація на подальший саморозвиток. Ступінь прояву зазначених критеріїв відобра-жають адаптивно-інтуїтивний, емпірично-імітативний, евристично-пошуковий та креатив-но-продуктивний рівні їх сформованості (табл. 1).  Педагогічна готовність вчителя початкових класів – це мета та результат його професійної підготовки, яку визначаємо як інтегровану якість особистості, спрямовану на ефективне вирішення освітніх завдань за допомогою сформованості 

системи знань, умінь, мотивів, ціннісних ставлень та наявність певних якостей і здібностей педаго-га, необхідних для ефективного виконання про-фесійної діяльності. У досліджені охарактеризова-но аксиологічно-мотиваційний, особистісно-креативний, когнітивно-гносеологічний, опера-ційно-діяльнісний та рефлексивно-оцінювальний критерії готовності вчителів початкових класів до інтегрованого навчання та проаналізовано їх по-казники, які дають змогу визначити адаптивно-інтуїтивний, емпірично-імітативний, евристично-пошуковий та креативно-продуктивний рівні професійної готовності.  Перспективу подальших наукових пошуків вбачаємо в створенні діагностичних методик для ефективного оцінювання показників професійної готовності та організації педагогічного експери-менту з їх впровадження в практику післядиплом-ної педагогічної освіти.   

Олена МУРАЩЕНКО Критерії, показники та рівні готовності вчителів початкових класів до інтегрованого навчання 
Закінчення. табл. 1  

Показники Рівні готовності вчителів до інтегрованого навчання Адаптивно-інтуїтивний (початковий) Емпірично-імітативний (низький) Евристично-пошуковий (середній) Креативно-продуктивний (високий) 5. Рефлексивно-оцінювальний критерій готовності вчителів до інтегрованого навчання 1. Сформованість уміння здійснювати аналіз власної про-фесійної діяльності з інтеграції навчання 
Уміння здійснювати аналіз власної про-фесійної діяльності відсутні 

Низький та ситуа-тивний рівень са-моаналізу резуль-татів діяльності 
Системний самоана-ліз результатів про-фесійної діяльності Вільне володіння на-вичками самоаналізу, його спрямованість на прогнозування та са-морегуляцію власної діяльності 2. Здатність до су-б’єктивної оцінки вчителями власних результатів реаліза-ції інтегрованого навчання та адекват-ного сприйняття конструктивної кри-тики інших 

Оцінка результатів власної діяльності з реалізації інтегрова-ного навчання не відбувалася 
Прагнення до су-б’єктивної оцінки власних результа-тів реалізації інтег-рації навчання 

Пошук прийомів су-б’єктивної оцінки власних результатів реалізації інтеграції навчання 
Творче застосування суб’єктивної оцінки власних результатів реалізації інтегрова-ного навчання Відсутність уміння адекватно сприйма-ти конструктивну критику колег 

Сприйняття конс-труктивної крити-ки ситуативне Сформованість ціліс-ного відношення до сприйняття констру-ктивної критики 
Сформованість ціліс-ного відношення до сприйняття конструк-тивної критики 3. Самоорганізація особистої діяльності вчителів, їх орієнта-ція на подальший саморозвиток 

Відсутність уміння організувати власну педагогічну діяль-ність 
Організація власної педагогічної діяль-ності несистемна   

Сформованість умін-ня самоорганізації педагогічної діяль-ності 
Сформованість уміння самоорганізації педа-гогічної діяльності 

Орієнтація на само-розвиток не сформо-вана Прагнення до само-розвитку в галузі інтегрованого на-вчання 
Пошук шляхів само-розвитку в галузі інтегрованого на-вчання 

Подальший професій-ний розвиток в галузі інтегрованого навчан-ня 
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Елена Муращенко. Критерии, показатели и уровни готовности учителей начальных классов 

к интегрированному обучению 
В статье представлены и теоретически обоснованы критерии, показатели и уровни готовности 

учителей начальных классов к интегрированному обучению, проанализированы разные подходы к опре-
делению компонентов и критериев готовности учителей к разным аспектам их профессиональной дея-
тельности в исследованиях отечественных и зарубежных ученых. 

Одержанные научные результаты систематизированы в единую таблицу «Критерии, показатели 
и уровни готовности учителей начальных классов к интегрированному обучению», которая визуализи-
рует выводы проведенного исследования и делает акцент на соблюдении определенной логики предло-
женных компонентов. 

Автор предвидит перспективу дальнейших научных поисков в составлении диагностических мето-
дик для эффективного оценивания показателей профессиональной готовности и организации педагоги-
ческого эксперимента по их внедрению в практику последипломного педагогического образования. 

Ключевые  слова :  критерий, показатели, уровни, готовность учителей, интегрированное обуче-
ние, начальное образование, система последипломного образования. 
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Олена МУРАЩЕНКО Критерії, показники та рівні готовності вчителів початкових класів до інтегрованого навчання 
Olena Murashchenko. The Criterias, indicators and levels of preparedness of primary school teach-

ers for integrated learning 
The article presents and theoretically substantiates the criterias, indicators and levels of preparedness of 

primary school teachers for integrated learning as one of the leading innovative activities on the modernization 
of the educational system in Ukraine, analyzes different approaches to determining the components and criterias 
of teachers' readiness for various aspects of activity in the research of domestic and foreign scientists. 

Based on the analysis, the author states that there is no single approach to determining the criterias of teach-
ers' readiness for professional activity and the tendency of most scholars to choose criterias from the point of view 
of motivational, personal, cognitive, activity, and reflective structural components. Due to this connection, it is 
proposed to distinguish axiological-motivational, personality-creative, cognitive-epistemological, operational-
activity and reflexive-evaluation criteria of the readiness of primary school teachers to integrate learning and to 
characterize their indicators, to identify and adapt their indicators, heuristic-search, and creative-productive 
levels of professional readiness. 

The obtained scientific results are organized into a single table "The Criterias, indicators and levels of readi-
ness of primary school teachers for integrated learning", which visualizes the findings of the study and focuses on 
the certain logic of the proposed components. 

The author has been provided the prospect of further scientific researches in the creation of diagnostic meth-
ods for the effective evaluation of indicators of professional readiness and organization of pedagogical experi-
ment for their implementation in the practice of postgraduate pedagogical education. 

Key  words :  criterias, indicators, levels, teacher’s readiness, integrated learning, primary education, post-
graduate education system.  
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Художня рецепція поетичних творів Дмитра Кременя засвідчує емоційне багатство й експре-сію, походження яких можна пояснити специфіч-ним відчуттям картини світу, де слово взаємодіє з широким колом художніх образів і асоціацій. Тон-ке відчуття мистецтва є природним для Дмитра Кременя, досвід якого в цій галузі вельми знач-ний. З 1979 по 1991 рр. він був членом художньої ради Миколаївського обласного управління куль-тури, зокрема, брав участь у конкурсних оглядах музичних програм Миколаївської обласної філар-монії, виступів колективів Миколаївського об’єд-нання музичних ансамблів тощо. В публіцистич-ному доробку Дмитра Кременя численні інтерв’ю з відомими музикантами-виконавцями, серед яких Василь Зінкевич, Назарій Яремчук, Іван По-пович, Софія Ротару та багато інших. Не випадко-во в поетичному доробку Дмитра Кременя прису-тній широкий спектр музичних образів, що нади-хає композиторів до музичних інтерпретацій. Більше двох сотень пісень на слова Дмитра Кре-меня створила заслужена діячка мистецтв Украї-ни Тетяна Ярова. Концерт до 35-річчя творчої співпраці поета й композиторки відбувся в грудні 2015 р. і став подією культурного життя Миколаїв-щини [1]. Кращі пісні, створені в цьому тандемі, прозвучали на концерті-презентації третього ліце-нзованого диску «Тетянин день» 26 січня 2017 р. в концерт-холі «Юність» (м. Миколаїв) [2]. В різні часи тексти поета музично опрацьовували Олек-сандр Нежигай (м. Дніпро), Анатолій Миронов (м. Париж, Франція), миколаївські композитори-аматори Євгеній Долгов, Олександр Дзюбинський. Багата асоціативними зв’язками з музикою поезія Д. Кременя націлює на створення літературно-мистецьких проектів. Протягом 2017 – 2019 рр. відбулися заходи «Небесне і земне», «І світла му-зика звучить над ветхі батьківські пороги», 

«Світло творчості ювілярів-краян», «О жінко, дамо серця», де звучала музика академічних жанрів, співзвучна поетичним образам митця.  Музикою пронизаний весь поетичний доро-бок Дмитра Кременя, зрозуміти який неможливо без знання музичного коду, присутнього в бага-тьох текстах. Розкрити багатозначну роль музики в поезії Д. Кременя, – образну, символічну, мета-форичну, композиційно-драматургічну, – можли-во лише за умов комплексного підходу, здатного висвітлити авторський концепт смислового нава-нтаження у співвідношенні лексичних, фразеоло-гічних, семантичних та інших показників. Декоду-вання образного змісту творів поета як предмету мистецтвознавчого дослідження знаходиться в проблемному полі аналізу музичного компоненту текстів, завдяки чому можна усвідомити процеси породження поетичних смислів. Методи аналізу музичної семантики текстів, їх художньо-образної поетики постають ключем дешифровки змісту творів Дмитра Кременя. В даному ракурсі сформо-вано мету дослідження – довести багатовимір-ність використання музичних знаків у поезіях Дмитра Кременя як прояв специфічного музично-го коду. Завдання: 
– обґрунтувати методологічні підходи ана-лізу поетичних текстів Дмитра Кременя, пов’язаних з музичними образами, знака-ми, символами; 
– з’ясувати функції музичного коду в окре-мих текстах. В сучасних науках про літературний текст як знакову систему перспективними залишаються семіотичні принципи, сформовані Ч. Пірсом. На сьогодні в сфері гуманітарних знань семіотика представляє широке проблемне поле досліджен-ня процесів функціонування знаків і символів. Відомо, що будь-який код передбачає систему 
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МУЗИЧНИЙ КОД ПОЕЗІЇ ДМИТРА КРЕМЕНЯ 
У статті йдеться мова про роль музичних образів в поезії Дмитра Кременя. Предмет дослідження – 

музичний код, який присутній в текстах багатьох творів поета. Музичні знаки, символи, посилання віді-
грають значну роль в лексиці, фразеології, інших засобах поетичної виразності. Коди впізнання – це пре-
дметний рівень знакової системи поезії Дмитра Кременя. Він включає широке коло понять, пов’язаних з 
мистецтвом звуків. Коди сприймання в поезії Дмитра Кременя – це змістовні навантаження текстів, 
його семантичні складові, які виокремлюють глибинні смисли текстів. Музичний код поезії засвідчує 
розуміння творів поета в глибоко метафоричному значенні.  

Ключові слова: музичний код, поезія Дмитра Кременя, музичні знаки й символи, декодування, музич-
ний тезаурус, код впізнання, код сприймання. 
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правил організації художнього твору, за допомо-гою яких текст має бути сприйнятим. Передача інформації поетичною мовою відбувається ком-плексно і кодову основу складають мовні одиниці поетичного тексту – лексика, фразеологія, ідіоми тощо. Специфіка музичного коду у вербальному тексті поетичного дискурсу проявляє себе, по-перше, – через використання вербалізованих зна-ків музичної мови, певних звукових образів, по-друге, – в авторських інтенціях як націленості на комунікаційний процес, який має породжувати смисли. Крім того, музикальність тексту здатна проявляти себе на різних рівнях поетичної фор-ми – в засобах структурування, композиційних особливостях, в асонансах, алітераціях, ритмічній організації тощо. В такий спосіб можна виділити коди впізнання й коди сприймання, що передба-чає наявність предметного означення та смисло-вого поля, в якому діють складові музичного коду. Свого часу завдяки розробкам Ф. де Соссюра, Ч. У. Морріса, В. Виноградова та ін. методи зану-рення у системи кодифікації отримали ґрунтовне висвітлення в семіотиці. На сьогодні – це опрацьо-вана система аналітичних підходів. В даному ра-курсі можна позначити первинний процес декоду-вання будь-якого тексту як знакової системи, а саме, виокремлення його рівнів – предметного, синтагматичного та смислового, що утворює кон-цепт як змістовну категорію у поєднанні резуль-татів процесів пізнання, сприймання й осмислен-ня того, що стоїть за знаком. Знайомство з предметним світом поетичних текстів Д. Кременя включає широке коло понять, пов’язаних зі світом звуків. В цьому рядку назви музичного інструментарію, («скрипка», «альт», «віолончель», «контрабас», «рояль», «форте-піано», «піаніно», «орган», «саксофон», «труба», «корнет-а-пістон», «флейта», «гобой», «валторна», «акордеон», «кіфара» тощо), жанрові позначення вокальної («романс», «вокаліз», «пісня», «мад-ригал»), інструментальної («симфонія», «соната», «ноктюрн», «рапсодія»), танцювальної музики («вальс», «танго», «менует», «полонез»), певні му-зичні знаки й символи («октави», «ноти», «гами», «мотив», «мелодії», «скрипковий ключ»), звукові образи урбаністичного середовища («рев літака»), голоси природи (співи птахів, шуми хвиль тощо). В поетичній лексиці окреме місце посідають сак-ральні символи, пов’язані зі звуковими образа-ми – церковними дзвонами, молитвами, каноніч-ними співами східнослов’янської та західноєвро-пейської традицій (зокрема, «Deprofundis», «хорали»). До цього ряду належать твори, у на-звах яких є символіка богослужбових дійств із притаманною їм кодифікованою системою піснес-півів («Літургії трав і небесних птахів хорали», 

«Чорна меса», «Реквієм по вузькоколійці», «Реквієм о римській когорті», «Малий реквієм», «Сентиментальний реквієм по Марії Музиці»).  Наданий перелік предметних позначень де-монструє широкий музично-лексичний тезаурус поетичного слова Д. Кременя, який засвідчує ши-роту загальнокультурних посилань. Проте музич-ні знаки й символи в кожному окремому тексті виконують свої функції, з’ясувати які можливо лише в загальному контексті поетичного твору, занурюючись в його смисли.  Додаткові акценти музично-понятійного те-заурусу виникають тоді, коли музичні знаки утво-рюють певні мовленнєві звороти, що набувають значення метафор («Замурована музика», «Впала музика з неба і сім її нот…», «Октави солодкого літа», «Літанії літ»), образно-поетичних зістав-лень («Музика із-за кадру», «Голос із-за кадру», «Скрипка з того берега»), епітетів («Бджолина елегія», «Архангельська труба в джаз-бенді», «Ольвійська кіфара»). У подібних назвах відчутно смислову напругу, що налаштовує на рефлексію.  Музичні знаки в текстах Дмитра Кременя пе-редбачають обізнаність широкого кола звукових асоціацій, які поет інтерпретує з позицій власного ціннісного ставлення до них. Так, зміст вірша «Місячна соната» можна тлумачити як рефлексію образу «безсмертної коханої», що геніально відт-ворив Л. ван Бетховен у фортепіанному творі «Соната для фортепіано № 14 до-діез мінор, ор. 27, № 2 (Quasifantasia)». Цей художній образ постає для поета важливим імпульсом осягнення вічної таємниці «великої Планети Любові». Музич-ним рефреном через поетичний твір проходить опоетизований образ високого почуття: «Ми жи-
ли на високій зорі. Крила «Місячної сонати» понад 
нами ширяли вгорі…», «Як знати… Коли спогад 
далекий майне, крила «Місячної сонати» б’ють по 
серцю мене!». Лірична кінцівка вірша за своєю інтонаційною будовою «дроблення» на синтагми-слова відтворює враження «розчинення» звуків у безмежному просторі тиші, саме подібний ефект завершення музичної побудови присутній і в тво-рі Бетховена у його завершенні («pianissimo» аж до поступового зникнення звуків) і аналогію цьо-му можна відчути у змісті поетичного тексту та його структуруванні: «Але я допливу до безкраю, 

Звідки ти погукаєш мені. 
І горю, і горю, і згоряю 
на сонатнім… 

на срібнім… 
вогні…» Художній образ у вірші «Шопен. Вальс мелан-холійний» Дмитра Кременя пов'язаний із музикою Вальсу Шопена № 3, про що свідчить авторське 
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посилання у поетичному тексті. Лірико-філософська ідея твору полягає у розкритті гра-ней буття, де відчутно перетин образів спогля-дання («Листя у вальсі кружляє вже») і гротеску («де Грей Доріан на портреті, де регіт осінніх нір-
ван…»), драми («Б’є нам прибоєм у груди меланхо-
лійний вальс») і трагедії («А інколи вмерти, щоб 
жити під траурний цей мотив»).  Уособленням безумовно прекрасного й доско-налого для поета стає феномен постаті В. А. Мо-царта: «світоч моцартіанства, мов сяйво свічі» (див.: Симфонія„Сад”. VIRisoluto. Собор Саду). Ім’я великого віденця позначено у назвах віршів «Моцарт – геній», «Футбол під музику Моцарта», де зовнішнє предметне означення лише націлює на коди сприймання. В даних поетичних текстах одним із методів аналізу постає синтагматичний принцип, який дозволяє виділити сполучення інтонаційно-лексичних утворень, пов’язаних із музичною семантикою. На співставленні двох си-нтагм, несумісних за смисловим навантаженням, побудовано перші рядки вірша: «Моцарт – геній. Та у спільній ямі…». Смислове поле формується у колі роздумів про сенс духовного надбання генія та про парадокси реалій буття. У вірші «Футбол під музику Моцарта» розмис-ли поета набувають болючого відтінку. Поетика твору побудована на смислових зіставленнях, де «музика Моцарта» символізує категорію «високого», а«футбольний матч» – «банального», не сумісного з музикою генія. Синтагматичний принцип підходу до аналізу цього тексту, обумов-лений його структурою, в якій втілено принцип співставлення двох відчужених образів(«Понад стадністю стадіонів – Сто самотнє твоє ім’я…»). Дроблення тексту в наступних рядках на окремі слова-синтагми драматично загострює образний зміст.  

«…І літає мотив бездомний, 
Моцарт, 

янгол, 
футбольний м’яч!» Смислове тлумачення даного фрагменту зна-ходиться в межах рефлексії понять «самотності», «бездомності», незахищеності того, хто став сим-волом вічно прекрасного, тому невидимий образ Моцарта постає поряд з образом невидимого сві-ту янгола. В такий спосіб музичний код формує смислову домінанту тексту – трагедію самотності генія музики, який належить неземним, а янголь-ським світам.  Бетховен, Шопен, Моцарт, – це імена-символи світової музичної культури, які в тезаурусі пое-тичних текстів Дмитра Кременя посідають значне місце. За цими предметними позначеннями кри-ється великий світ художньо-образного узагаль-

нення й лірико-філософських роздумів, які набу-вають кодового значення.  Ознайомлення з поезією Дмитра Кременя доводить, що лейтмотивом багатьох його текстів проходить образ скрипки, який набуває різних смислових відтінків.  Звуки скрипки виспівують відчуття щастя у вірші «Богема»: 
«А в нічному саду –  
Як там скрипка виспівує, Боже. 
Я кохану веду 
Тут на подіум, ніби на ложе…» Скрипкова гра породжує асоціації з весняним пробудженням природи(вірш «Весна на Слобід-ці»), з образом музиканта-скрипаля, якого автор розуміє як «пророка», «провидця», «чародія»: 
«На границі поезії й прози 
Пролетять наші юні роки. 
Але знов слобідські віртуози 
Каніфоллю власкавлять смички. 
Музиканти, пророки й провидці, 
Зачаруйте мене від біди…,» 
«…Не соромся, мій брате скрипалю, 
В руки скрипочку, скрипку візьми» Асоціативний акцент – «скрипка – весна» – присутній в цитаті з «Хоральної меси пам’яті ху-дожника Ференца Семана»: «Мотивом юності й 

любові співає скрипка у весні…» Уточнюючий епітет «циганська скрипка» на-дає експресивності в різних поетичних текстах: «Старий циган на скрипці грає про наше щастя і 
жалі» [«AnnoDomini “Господнє літо в Україні”»], «…Пропадає Україна, та гуляє Січ одна. Там циган-
ська скрипка грає, там в одно – і день, і 
ніч...» [«Манускрипт о часі Бузької Січі, розказаний богомазом Андрійком і записаний самовидцем Миколкою»].  Звукові алюзії скрипкової гри й шуму морсь-кої стихії утворюють гармонійний «безжурний» образ у поліфонічному поєднанні  

«На дні ночей моїх скрипка грає 
Про все, що було у недавнім давно. 
А море співає, море бушує безкрає, 
Це катер «Меркурій» співає безжурну 
Мелодію моря без горя й журби»[збірка «Скрипка з того берега»]. Дещо інші смисли поетичних образів, пов’яза-них зі скрипкою, втілюють почуття невимовного жалю, неймовірної скорботи. В такому контексті щемливим образам поет протиставляє музику І. С. Баха, яку розуміє як символ вічної краси, дос-коналості й людяності: 
«Які ці скрипкові жалі, 
Стоїть при душі костомаха... 
Не вбий! 
Дай пожить на землі, 
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Де дівчинка гратиме Баха…»[«Симфонія „Сад”. V Мототекст про Мотто]. Образи плачу й журби відтворено в текстах, де йде мова про скрипалів-жебраків, що грають на вулицях сучасного цивілізованого міста: 
«А на вулиці плаче жебрак, 
У фраці й манишці, 
Біля ніг його – чорний футляр, 
І скрипка в футлярі, і смик... 
…В якій се тональності плаче старий чоло-

вік?» [Симфонія «Сад». VI Risoluto. Собор Саду]. Аналіз поетичних текстів Дмитра Кременя дозволяє виокремити значення поняття «музика» в різних змістовних наповненнях. Так, у віші «Бетховен» поет наголошує на цінності музики як особливої мови, позбавленої слів, але наділеної можливостями втілювати емоційно-смислове ба-гатство, а тому здатною бути мовою янголів: «…Хай музика забуде про слова  
Пеани склу, бетону і залізу. 
Не буде нас. А музика права 
У янгольським диханні вокалізу». З образом янгола у свідомості поета асоцію-ється спів відомої виконавиці українських народ-них пісень Ніни Матвієнко, яка стала символом українства в сучасному культурному просторі: «Доки живе Україна,  
Доки земля жива,  
І Матвієнко Ніна – 
Янгол земний – 
Співа!»  У творі «Одіссей у пустелі» рефлексії поета засвідчують, що музику він розуміє як духовний універсум, онтологічно пов'язаний з глобальними філософськими категоріями простору і часу, наді-лений могутньою емоційною силою катарсису, духовного піднесення: «Музика нас у незнане вела,  
Музика стріне в юдолі пречорній. 
Музика, музика, музика – ти! 
Даждь мені днесь хоч окрайчик із ноти: 
Ноти надії, і муки, й скорботи, 
Більше цю муку мені не знести!» У змісті «Елегії» поет ставить питання про сенс музики в житті людини: 
«Від самоти до суєти,  
Чому так серце краєш ти, 
Чому крайнебо це палає? 
Чому полин мені гірчить? 
І тільки 
Музика звучить, 
І тільки – музика лунає?» В ряді текстів Дмитра Кременя знаходять втілення ностальгічні мотиви засобами музичних аналогій та посилань. Так, у вірші «Строфа» подіб-ного змісту набуває образ легендарного скрипаля 

Паганіні: «У вечірнього лісу пагіллі, 
Птахо щастя, ти завше сама, 
Мов єдина струна Паганіні 
Понад світом лунає, сумна…» Деякі тексти поета відтворюють персоніфіко-вані образи сучасників, доля яких пов’язана з мис-тецтвом звуків. Твори подібного направлення мають певний сюжет і фабульну основу, канва яких стає приводом для роздумів про сенс життя відомих музикантів (вірші «Соло», «Похвальне слово акордеону»). Окремо можна виділити тво-ри, де образ пересічного вчителя музики постає предметом глибоко відчутих роздумів («Марія Музика», «Учитель музики»). Проблема з’ясування ролі й значення музич-ного коду в поезії Дмитра Кременя, яка тільки окреслена в даній статті, потребує подальшого опрацювання. Дана розвідка – це тільки поперед-ній огляд поетичних текстів Дмитра Кременя з позначеної точки зору, який дозволяє зробити певні висновки. По-перше, музичний код постає багатовимір-ною системою, в якій поняття «музика» виступає в ролі концепту як сукупності змістовних знаків та їх смислових значень.  По-друге, інструментом аналізу в процесі де-кодування постають методологічні підходи до тексту як знакової системи, в межах якої діють коди впізнання й коди сприймання. Коди-впізнання, – це прізвища композиторів, назви му-зичних творів, жанрові знаки та інші предметні характеристики. Коди сприймання – це смислові навантаження текстів, його семантичні складові, які націлюють на тлумачення. В процесі декоду-вання поезій Дмитра Кременя можна виявити глибинні смислові навантаження музичного коду, з одного боку, – як втілення категорій високого, піднесеного, цінного й вічного в загальнолюдсь-кому розумінні, з іншого, – як символ позаматері-ального, містичного, мовою якого володіють ян-голи – символи безгрішного світу. По-третє, музичний код націлює на філософ-ські розмисли, сприяє поглибленому сприйманню поетичних образів, загостренню ліричних почут-тів, зокрема, ностальгічних, меланхолійних, спо-глядальних тощо. Музичний код поезії Д. Креміня засвідчує розуміння музики в глибоко метафори-чному значенні, а утворені мистецькі паралелі сприяють подальшому зануренню в зміст. Високе й низьке, потворне й прекрасне, небе-сне і земне, – це образно-смислові категорії поезій Д. Креміня, зрозуміти які можна шляхом осягнен-ня музики поетичних текстів і поетики музичних образів, наділених кодовими значеннями.  
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Ольга ПЕТРЕНКО. Музыкальный код поэзии Дмитрия Кременя 
В статье идет речь о роли музыкальных образов в поэзии Дмитрия Кременя. Предмет исследова-

ния – музыкальный код, который присутствует во многих произведениях поэта. Музыкальные знаки, 
символы, ссылки играют значительную роль в лексике, фразеологии, других способах поэтической выра-
зительности.Коды узнавания – это предметный уровень знаковой системы поэзии Дмитрия Кременя. 
Коды восприятия в поэзии Дмитрия Кременя – это содержательные нагрузки текстов, его семантиче-
ские составляющие, которые выделяют глубинные смыслы текстов. Музыкальный код свидетельству-
ет о пониманиипризведений поэта в глубоко метафорическом значении.  

Ключевые  слова :  музыкальный код, поэзия Дмитрия Кременя, музыкальные знаки и символы, 
декодирование, музыкальный тезаурус, коды узнаванья, коды восприятия. 

 
Olha Petrenko. Music code of poetry Dmitry Kremeny 
The article deals with the role of musical images in the poetry of Dmitry Kremen. The subject of study is the 

music code, which is present in many works of the poet. Musical signs, symbols, links play a significant role in vo-
cabulary, phraseology and other ways of poetic expressiveness. Familiarity with the subject world of D. Kremin's 
poetic texts includes a wide range of concepts related to the world of sounds. 

The additional accents of a musical-conceptual thesaurus arise when musical cues form certain speech turns 
that acquire the meaning of metaphors. Musical signs in the lyrics of Dmitry Kremin imply awareness of a wide 
range of sound associations, which the poet interprets from the standpoint of his own value attitude to them. Bee-
thoven, Chopin, Mozart are the names-symbols of the world music culture, which occupy a significant place in the 
thesaurus of Dmitry Kremin's poetic texts. Behind these subject designations lies the vast world of artistic and 
figurative generalization and lyrical and philosophical reflections that are gaining coded meaning. Familiarity 
with the poetry of Dmitry Kremin proves that the leitmotif of many of his texts is the image of a violin, which ac-
quires different semantic shades.  

Thus, in Beethoven's poetry, the poet emphasizes the value of music as a special language, devoid of words, 
but empowered to embody emotional and semantic richness, and therefore capable of being the language of an-
gels. 

Music code the poetry of Dmitry Kremen is a multidimensional system in which the concept of "music" acts as 
a concept as a set of meaningful characters and their semantic meanings. 

In the process of decoding Dmitry Kremin's poetry, one can discover the deep semantic loads of the musical 
code, on the one hand – as the embodiment of the categories of high, sublime, valuable and eternal in the human 
sense, on the other – as a symbol of the extra-material, mystical, language of which the angels speak. 

Decoding the poet's texts is the process of extracting recognition codes and perception codes. 
The codes of perception in the poetry of Dmitry Kremenya are meaningful loads of texts, its semantic compo-

nents, which highlight the deep meanings of texts. Through the musical code, the poet embodies the content of the 
categories of the sublime and the beautiful. The music code shows the understanding of poetry of Dmitry 
Kremenin a deeply metaphorical sense. 

Key  words :  musical code, poetry of Dmitry Kremen, musical signs and symbols, decoding, musical thesau-
rus, recognition codes, codes of perception 
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Особливої уваги у фаховій підготовці майбут-ніх вчителів музичного мистецтва заслуговує ін-струментальна підготовка, в процесі якої студен-ти не тільки оволодівають різними прийомами і навичками гри на інструменті, але й засвоюють найбільш типові риси музики різних епох, стилів, художніх напрямків.  На заняттях з інструментального виконавст-ва, а саме – з фортепіано, студенти знайомляться з різними жанрами фортепіанної музики вітчизня-них та зарубіжних композиторів минулого та су-часності. Жанр фортепіанного концерту є однією з найкращих форм співпраці між викладачем та сту-дентом-піаністом. Робота над концертом розвиває відчуття ансамблю, тембровий слух, манеру гри «крупним планом»; цей жанр вимагає від виконав-ця-піаніста великого розмаху й віртуозності. В музикознавчій літературі існує ряд праць, що розкривають ракурс історико-теоретичних проблем фортепіанного концерту (монографії О. Алексєєва, Л. Гаккеля, Л. Раабена, І. Кузнецова, М. Тараканова, Г. Орлова), роботи, в яких висвіт-люється розвиток даного жанру в творчості окре-мого композитора (монографії М. Друскіна, Ю. Хохлова, А. Соловцова, дисертація О. Буреля та інші). Українському фортепіанному концерту та проблемам, пов’язаним з ним, присвячено дослі-дження Г. Блажкевич, Л. Кияновської, В. Клина, О. Пономаренко, Л. Раабена, М. Суторихіної, В. Тимофєєва, Я. Якубяка. Незважаючи на велику популярність цього жанру серед піаністів-виконавців в сучасній віт-чизняній педагогічній літературі майже не має праць, що присвячені опрацюванню жанру форте-піанного, а саме – українського фортепіанного 

концерту на заняттях з інструментального вико-навства у закладах вищої освіти, що і визначило мету статті. Серед основних завдань, що постали відповідно мети, – знайомство студентів зі стано-вленням та розвитком жанру українського форте-піанного концерту в нашій країні, усвідомлення в процесі опрацювання кращих зразків фортепіан-них концертів минулого та сучасності, компози-торських новацій в галузі музичної мови, інто-наційної лексики, формоутворення, фактурних формул. Індивідуальні плани студентів з дисципліни «Інструментальне виконавство (фортепіано)», що складаються щорічно на початку навчального року, спрямовані на поступове ознайомлення майбутніх вчителів музичного мистецтва з кра-щими надбаннями композиторів в галузі вітчиз-няної та світової фортепіанної культури. В про-граму студентів-піаністів обов’язково входять твори різних жанрових спрямувань. Жанр концер-ту не є винятком.  Як свідчать дослідники, етимологія слова «концерт» пов’язана з італійським «concertare» («погодитися», «дійти згоди»), або з латинським «concertare» («оскаржувати», «боротися»). Тради-ційно, концерт визначають як одночастинний або багаточастинний музичний твір для одного або декількох інструментів соло та оркестру [1].  Приступаючи до вивчення концертів вітчиз-няних композиторів, студент повинен ознайоми-тись зі становленням та розвитком цього жанру в Україні. Жанр фортепіанного концерту в україн-ській музиці представлено у творчості як відомих композиторів минулого (Л. Ревуцький, С. Люд-кевич, Б. Лятошинський, А. Кос-Анатольський), 
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УКРАЇНСЬКИЙ ФОРТЕПІАННИЙ КОНЦЕРТ В РЕПЕРТУАРІ  
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

У статті висвітлено методи роботи над українським фортепіанним концертом зі студентами-
піаністами на заняттях з «Інструментального виконавства (фортепіано)» в закладах вищої освіти.  

Надано етапи становлення та розвитку українського фортепіанного концерту. Проаналізовано 
кращі зразки даного жанру в творчості вітчизняних композиторів минулого і сучасності, а саме – фор-
тепіанні концерти Л. Ревуцького, М. Скорика, В. Птушкіна. В концертах акцентовано на функціях соліс-
та та оркестру, художньому змісті творів, формоутворенні, композиторських новаціях в галузі музич-
ної мови.  

Ключові  слова :  український фортепіанний концерт, сольна партія, каденція, вчитель музичного 
мистецтва.  
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так і сучасності (І. Карабиць, М. Скорик, В. Птуш-кін та інші).  Кінець 20-х років ХХ століття музикознавці вважають періодом зародження українського фортепіанного концерту. У 1926 році з’явився пе-рший вітчизняний фортепіанний концерт моло-дого композитора В. Фемеліді, який був витрима-ний у традиціях російської класичної музики. На-ціональні концерти 30-х років принесли з собою новий свіжий струмінь народних інтонацій. Най-більш яскравими зразками у цьому жанрі у назва-ний період стали фортепіанні концерти Л. Реву-цького та В. Косенка. У своїх ідейно-творчих прин-ципах ці композитори міцно спираються на кла-сичні традиції, але водночас по-різному підходять до вирішення художніх завдань. Якщо Л. Ревуцький творчо переосмислює досягнення класиків, розвиває класичні традиції, зокрема прийоми М. Лисенка, С. Рахманінова, знаходячи зрештою свій самобутній почерк, то В. Косенко стилістично менш самостійний.  У 40-50-х роках з’являються декілька ліній в розвитку вітчизняного фортепіанного концерту: жанрово-ліричний (Ю. Знатоков, М. Гржибовсь-кий, В. Нахабін, Г. Фінаровський, Н. Шульман, Л. Шішенін), епічний (І. Шамо, С. Людкевич), ліри-ко-драматичний («Слов’янський концерт» Б. Лятошинського). У названий період помітно збагачується тематика концертів, зростає компо-зиторська майстерність, розвивається лінія про-грамності. Жанр фортепіанного концерту 50-60-тих ро-ків характеризується появою нових типів драма-тургії, пошуком нових виражальних форм, часті-шим застосуванням фольклорних зразків. Поши-рення неостильових, необарокових тенденцій в творчості вітчизняних митців сприяло виникнен-ню камерного фортепіанного концерту.  80-90-ті роки, на думку багатьох вітчизняних дослідників, є періодом розквіту концертного жа-нру, про що свідчить значне оновлення образної сфери концертів, нові форми жанрового синтезу, багатоманітність композиторських технік та яск-рава індивідуалізація художніх рішень. Серед ве-ликої кількості концертів позначених років – ве-ликі сольні симфонізовані концерти К. Цепко-ленко, В. Золотухіна, сольні камерні концерти М. Скорика, О. Костіна, С. Луньова, юнацькі кон-церти М. Лаврушка, О. Рудянського, концертино Ж. Колодуб, Л. Шукайло та інші твори.  Серед фортепіанних концертів композиторів першої половини ХХ століття велику популяр-ність отримали концерти Л. Ревуцького. Поперед ніж включати їх у репертуар студентів-піаністів, бажано познайомитися з фортепіанною творчістю цього композитора взагалі. Для більш глибокого 

усвідомлення та розуміння стилістики, художніх образів, фактури творів вітчизняного митця, ви-кладач може спочатку рекомендувати для опра-цювання на заняттях з інструментального вико-навства декілька різнохарактерних фортепіанних прелюдій композитора. Знайомлячись із партитурою фортепіанного концерту № 2 фа-мажор ор. 18 Л. Ревуцького сту-дент на каналі YouTube може знайти та прослуха-ти запис цього твору у виконанні українського піаніста Євгена Ржанова. Цікаво буде дізнатися про історію створення концерту, який був відо-мий у 30-ті роки під назвою «Поема змагання». Даний концерт був задуманий автором як про-грамний твір, який не мав чітко розробленого сюжету, літературної основи; композитор в кож-ній частині намагався розкрити певні образи і настрої тогочасної молоді, дух її олімпіад, свят, ігор. Трохи пізніше композитор відмовився від програми концерту і зняв назву. У 1964 році, зва-живши на окремі недоліки твору, Л. Ревуцький здійснив нову редакцію концерту.  Концерт написаний у формі великої інструме-нтальної композиції і є зразком майстерного ви-користання широких можливостей фортепіано. Усі чотири частини циклу спаяні єдністю ряду елементів: лейтінтонаційних зворотів, лейтпаса-жів та лейтритмів. Для розучування зі студентами можливо включити в їх репертуар першу частину концерту, яка несе в собі основний драматургіч-ний заряд і образи-настрої якої сприймаються як передумова майбутнього розвитку художньої ідеї.  Приступаючи до роботи над першою части-ною концерту викладач повинен акцентувати на тому, що цей твір ансамблевий і що студент-піаніст виконує в ньому тільки сольну партію, тому, перш ніж розпочати розбір твору, обов’язко-во потрібно з’ясувати роль партії соліста в усіх розділах концерту: де вона має провідне значен-ня, де підлегле, акомпануюче, де рівноцінне з ор-кестром. Треба вже при першому прочитанні нот-ного тексту концерту програти весь твір з почат-ку до кінця, включаючи оркестрову партію. Обо-в’язково на різних етапах роботи студент повинен працювати над фортепіанною партією не ізольо-вано від оркестрової для того, щоб відмінно знати останню на слух.  Проаналізувавши форму першої частини кон-церту, що побудована в традиційній формі сонат-ного алегро, треба розпочинати роботу над основ-ними темами частини. Вступ та головна партія доручені партії оркестру. Партія фортепіано підт-римує проведення основної теми синкопованими акордами, створюючи атмосферу збудженості, пожвавлення. Схвильовані фортепіанні пасажі сполучної партії, що носять моторно-токатний 
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характер, поступово підводять до побічної партії, яка доручена партії фортепіано.  Викладач повинен звернути увагу студента на те, що побічна партія являє собою широко роз-винутий ліричний розділ, близький за своєю ім-провізаційною будовою до українських народних дум. При інтерпретації побічної теми увага студе-нта повинна бути спрямована на верхньому голо-сі, який веде тему на фоні густо альтерованої гар-монії в інших голосах фактури. Побічна тема ви-кладена у вільній метричній речитації у поєднан-ні з мелізматикою, що характерна для української народної творчості. Розробка побудована на матеріалі головної теми і є напрочуд цілісною і динамічною. Викла-дач може акцентувати на тому, що у даному розді-лі партія фортепіано не просто відтіняє ті або інші художні деталі в оркестрі, а стає рівноправним співучасником драматургії твору. Вона ніде не протиставляється оркестрові. Обидві вони немов злиті в єдиному звучанні. Студенту треба зверну-ти увагу на чітке «промовляння» пасажів, що по-будовані на терцово-квінтових послідовностях і типові для кадансових зворотів української на-родної музики. Надалі, на гребні кульмінаційного руху в оркестрі звучить тема вступу, яку супрово-дить, «розсипаючись» в октавах martellato, партія фортепіано. Після невеликої каденції фортепіано розпочинається реприза. Студенту треба розповісти, що у репризі ком-позитор переосмислює характер тематичного ма-теріалу і прийоми його викладу, тому головна тема, що проходить у партії фортепіано, повинна звучати пом’якшено і лірично «освітлено». Незва-жаючи на невеликий об’єм репризи та коди і за-вдяки цілісності розвитку реприза не здається укороченою і повинна сприйматися студентом-виконавцем як художньо закономірне завершен-ня частини циклу.  При опрацюванні фортепіанного концерту № 2 Л. Ревуцького на індивідуальних заняттях з інструментального виконавства студенту треба уяснити, що позитивні якості даного твору поля-гають не тільки в глибокому втіленні піднесених, життєрадісних настроїв, лірико-схвильованої па-тетики, вольових образів, але й в тому, що музика концерту органічно розвиває українські класичні традиції на рівні сучасного професіоналізму.  Приступаючи до роботи над концертом для фортепіано з оркестром № 1 C-dur М. Скорика, студенту, перш за все, потрібно познайомитися з творчістю цього композитора, спадщина якого представлена багатьма жанрами. Серед них: во-кально-симфонічні, музично-театральні, камерно-інструментальні, симфонічні, фортепіанні, во-кальні твори, музика до фільмів, мультфільмів, а 

також транскрипції для камерного оркестру, ре-дакції творів відомих українських композиторів.  Викладач повинен звернути увагу студента на те, що жанр концерту є для композитора од-ним із найулюбленіших. На сьогодні М. Скориком написано десять скрипкових, три фортепіанних, один віолончельний та один оркестровий концер-ти, що презентують сучасну українську музичну культуру світового рівня. Три фортепіанних кон-церти, що були створені у різні періоди життя М. Скорика, яскраво демонструють еволюцію його індивідуального композиторського стилю.  Перший концерт для фортепіано з оркестром був написаний у 1977 році і присвячений вчителю по аспірантурі Дмитро Кабалевському. Даний концерт відзначається неокласичною стилісти-кою, він підкреслено блискучо-концертного типу і розрахований на яскраві зовнішні ефекти.  Викладач повинен акцентувати на тому, що Перший фортепіанний концерт побудований на вільному змаганні піаніста-віртуоза з оркестром. Тому його можна віднести до типу концертів з від-носно рівноправними партіями соло і оркестру. Перед розучуванням даного твору студенту разом з викладачем можливо прослухати концерт у виконанні вітчизняних піаністів-інтерпре-таторів. На каналі YouTube представлені записи концерту у виконанні В. Аграмакова, У. Гуди, Д. Чубак, хоча цей твір входить у репертуар і ін-ших відомих в країні та закордоном піаністів, на-приклад, таких, як Йожеф Єрмінь.  Аналізуючи форму концерту, треба звернути увагу студента на одночастинність композиції, в якій зберігається традиційний поділ на три конт-растних розділи – Allegro con brio – Andante sos-tenuto – Allegro molto. Викладач може вказати на те, що у даному творі присутні риси поемності завдяки наявності рис своєрідного монотематиз-му (основні теми Allegro і Andante). Крім цього, в масштабній композиції синтезуються риси сонат-ної форми, варіаційності та рондальності, де в ролі рефрену виступають видозміни головної те-ми, а інші теми набувають функцій контрастних епізодичних утворень. Розбираючи перший розділ концерту, студен-ту треба ретельно попрацювати над всіма чотир-ма його темами, які, незважаючи на різножанрове походження, характеризуються вольовим, цілесп-рямованим рухом та викладаються в характерних для стилю М. Скорика джазових синкопованих ритмах.  Опрацьовуючи середній розділ, треба зверну-ти увагу студента на ритмічно-видозмінений ва-ріант основної теми концерту, яка спочатку дору-чена фортепіано-соло і яка, на деяку мить, пере-носить нас у прекрасну, романтичну епоху. Далі 
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лірична тема переходить в партію оркестру, де отримує інтенсивний розвиток завдяки емоційно насиченому контрапунктові фортепіано.  Фінальний розділ починається невловимим мерехтінням іскрометних пасажів в партії форте-піано. Працюючи над даними пасажами студенту треба слідкувати за активністю пальців, посилю-ючи слуховий контроль за якістю звучання, спря-мовуючи увагу не те, щоб кожен звук був ясним, округлим, достатньо насиченим. Поступово, на тлі пасажів в партії оркестру з’являється четверта тема концерту, яка надалі переходить в партію фортепіано-соло. Логічним висновком і завершен-ням концерту є переможне повернення головної теми як сфокусованої «тези», концентрованого висновку.  При публічній інтерпретації Концерту для фортепіано №1 М. Скорика, студенту важливо па-м’ятати, що виконання даного твору вимагає від піаніста втілення яскравої художньо-образної емо-ційності у поєднанні з блискучою віртуозністю.  В програму студентів старших курсів можна включити фортепіанний концерт сучасного хар-ківського композитора В. Птушкіна, який сьогодні плідно працює в багатьох жанрах і орієнтується на різні стильові напрями. Серед фортепіанних творів цього автора: сонати для фортепіано, роз-горнуті концертні п’єси – «Українське капричіо», «Інтродукція і токата для фортепіано», «Імпровізація та бурлеска», поліфонічні твори, а саме – концертні інвенції та багато інших форте-піанних композицій.  Фортепіанний концерт був створений у 2014 році і вперше виконаний автором на міжнародно-му музичному фестивалі «Київ музик-фест» у цьо-му ж році. Приступаючи до роботи на концертом та про-слухавши його у виконанні самого автора, студен-ту разом із викладачем треба розібрати форму даного твору. Концерт складається з трьох час-тин: перша частина – allegro moderato, друга – an-dante, третя – allegro non troppo. Перша частина написана в сонатній формі, яка вже сама по собі припускає ігровий початок, контраст і діалог між основними темами.  Розбираючи першу частину концерту треба звернути увагу студента на характер виконання основних тем. Проведення головної теми, після 

невеликого оркестрового вступу (18 тактів), до-ручено партії фортепіано. Перший скерцозний елемент викликає асоціації з музикою С.Про-коф’єва, а саме – з його Першим концертом для фортепіано. На фоні остінатної терції (надалі сеп-такордів) в партії лівої руки в партії правої проно-сяться висхідні стрімкі пасажі. У даному фрагмен-ті увага студента повинна бути спрямована на чіткість та рівність виконання. Другий елемент головної теми вносить темповий ті емоційний контраст. Побічна партія розпочинається в партії оркестру. Початковий декламаційний імпульс проходить по черзі у кларнета, скрипці, фортепіа-но, але перше повне проведення побічної теми автором доручено саме скрипці. Надалі цю тему підхоплює і фортепіано.  В розробці, яка побудована на матеріалі по-бічної партії, фортепіано виконує в основному фонову функцію. Пасажні комплекси, що побудо-вані на елементах дрібної техніки у поєднанні з октавними мартелатними злетами, вимагає від студента-піаніста ритмічного та виразного вико-нання. Невелика фортепіанна каденція побудова-на на матеріалі побічної теми. Часті зміни темпу (moderato ad libitum, meno mosso, accelerando, lento), регістрів спрямовують виконавця до сфери філософських роздумів, але скорочена реприза затверджує світлі, оптимістичні образи.  Підсумовуючи вищевикладене зазначимо, що знайомство студентів-піаністів на заняттях з ін-струментального виконавства з жанром українсь-кого фортепіанного концерту розширює знання майбутніх вчителів музичного мистецтва стосов-но розвитку цього жанру в нашій країні. Опрацю-вання кращих зразків фортепіанних концертів композиторів минулого і сучасності розвиває у студентів відчуття ансамблевої гри, впливає на тембровий слух, знайомить з широкою емоцій-ною палітрою музичних образів, з новаціями ком-позиторів в галузі стилю, музичної мови, засобів формоутворення.  Перспективи подальших досліджень автор вбачає у висвітленні методів роботи над жанром фортепіанного концерту в творчості українських композиторів перших десятиліть ХХІ століття, щодо виявлення специфіки виконання сучасної вітчизняної музики в класі інструментального виконавства. 
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Наталья Ревенко. Украинский фортепианный концерт в репертуаре будущего учителя музы-
кального искусства 

В статье освещены методы работы над украинским фортепианным концертом со студентами-
пианистами на занятиях по «Инструментальному исполнительству (фортепиано)» в учреждениях 
высшего образования. 

Представлены этапы становления и развития украинского фортепианного концерта. Проанализи-
рованы лучшие образцы данного жанра в творчестве отечественных композиторов прошлого и совре-
менности, а именно – фортепианные концерты Л. Ревуцкого, М. Скорика, В. Птушкина. В концертах ак-
центировано на функциях солиста и оркестра, художественном содержании произведений, формообра-
зовании, композиторских новациях в области музыкального языка. 

Ключевые  слова :  украинский фортепианный концерт, сольная партия, каденция, учитель музы-
кального искусства. 

 
Natalia Revenko. Ukrainian piano concert in the repertoire of the future teacher of music art 
The article highlights the methods of working on a Ukrainian piano concert with students-pianists in the les-

sons on "Instrumental Performance (Piano)" in higher education institutions. 
The stages of the formation and development of the Ukrainian piano concert are presented: the end of the  

20s-30s of the XX century – the origin and formation, the 40-60s – the development period, the 80-90s – the hey-
day of the concert genre. 

The best examples of this genre in the works of domestic composers of the past and the present are analyzed, 
namely, piano concerts by L. Revutsky, M. Skorik, V. Ptushkin. It has been proved that the positive qualities of the 
piano concerto No. 2 of L. Revutsky consist in the organic development of Ukrainian classical traditions, in the 
deep embodiment of elevated, cheerful moods, lyrical-excited pathetics, and strong-willed images. The piano con-
certo No. 1 by M. Skorik is characterized by an artistic-figurative emotionality combined with brilliant virtuosity 
and is designed for vivid external effects. Marked by neoclassical style, M. Skorik’s concert is built on the free com-
petition of a virtuoso pianist with an orchestra and refers to the type of concerts with relatively equal parts of solo 
and orchestra. When performing the interpretation of the first part of the piano concert of V. Ptushkin, the main 
attention is paid to the nature of the performance of the main themes, namely the contrast and dialogue between 
them. 

It was found out that acquaintance of students-pianists in the instrumental performance classes with the 
genre of the Ukrainian piano concerto expands the knowledge of future music art teachers in developing this 
genre in our country. Processing the best examples of piano concerts by composers of the past and the present 
develops a sense of ensemble playing among students, influences timbre hearing, introduces composers' innova-
tions in the fields of style, musical language, means of shaping, as well as a wide emotional palette of musical im-
ages. 

The concerts focused on the functions of a soloist and orchestra, the artistic content of works, shaping, com-
poser innovations in the field of musical language. 

Keywords :  Ukrainian piano concert, solo part, cadence, musical art teacher. 
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В умовах стрімкого розвитку України, що ха-рактеризується встановленням і зміцненням но-вих міжнародних контактів із зарубіжними краї-нами, актуальним стає питання якісної англомов-ної професійної підготовки фахівців, у тому числі й медичної галузі. З цією метою в статті презенто-вано аналіз сучасної англомовної професійної під-готовки майбутніх лікарів, проаналізовано чинні навчальні плани і робочі програми з англомовної професійної підготовки майбутні лікарів.  На пошуково-розвідувальному етапі, який передував власне констатувальному експеримен-ту, було проведено анкетування студентів-майбутніх лікарів. Анкетування здійснювалося відповідно до розроблених текстів анкет. До анке-тування було залучено студентів 1-го і 2-го курсів медичного факультету Одеського національного медичного університету, Львівського національ-ного медичного університету імені Данила Гали-цького. Усього анкетуванням було охоплено 300 студентів.  Для виявлення стану англомовної підготов-леності за мотиваційним компонентом лікарів-практиків було проведено анкетування, якому взяли участь 200 лікарів-практиків різних напря-мів медицини. Отримані дані після проведення анкетування дозволили дійти висновку про те, що більшість практикуючих лікарів готові і мають бажання розвивати вміння англомовної професій-ної підготовленості, але при цьому лікарі відзна-чають, що мають труднощі в англомовному спіл-куванні. Вони знайомі із ситуацією, коли «розумію, а сказати не можу», крім того їм важко почати говорити без попередньої підготовки. Аналіз результатів анкетування засвідчив недостатній рівень англомовної професійної під-готовленості лікарів-практиків. Зазначене дає можливість констатувати, що необхідна така ор-

ганізація освітнього процесу в медичних закладах вищої освіти, яка б була здатна забезпечити якіс-ну підготовку лікарів у контексті формування англомовної професійної підготовленості. Крім того, необхідною є цілеспрямована інтегративна робота колективу викладачів, що викладають ан-глійську мову та дисципліни профільного спряму-вання, з метою забезпечення якісного оволодіння майбутніми лікарями англійською мовою як засо-бом спілкування у соціальних і професійно зорієн-тованих сферах, а саме в професійній діяльності лікаря.  Освітньо-кваліфікаційна характеристика спе-ціаліста з напряму 1101 «Медицина» конкретизує основні вимоги, які ставляться до студентів меди-чних ЗВО. Відповідно до цих вимог, як зазначає О. Кісельова, медичний працівник повинен володіти щонайменше однією іноземною мовою на профе-сійному та побутовому рівнях [1; с. 62–68]. У цьо-му зв’язку методично виправданим стає форму-вання англомовної професійної підготовленості майбутніх лікарів, що передбачає формування у студентів англомовних професійно зорієнтованих знань, умінь і навичок. Згідно з чинною програ-мою з англійської мови для професійного спілку-вання зміст навчальної дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» містить освітню інформацію про аспекти мови (фонетика, лексика, граматика, стилістика), яка складає осно-ву формування та розвитку умінь і навичок, пов’я-заних із оволодінням чотирма видами мовленнє-вої діяльності – читанням, аудіюванням, усним мовленням та письмом [2]. Ураховуючи зазначе-не, вважаємо, що пріоритетним виступає завдан-ня щодо навчання майбутніх лікарів англійської мови професійного спрямування як засобу спілку-вання у процесі професійної діяльності в медич-ній галузі. 
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Оскільки у ЗВО відбувається профільна анг-ломовна підготовка майбутніх фахівців, освітні програми укладаються на основі рекомендованої МОН України «Програми з англійської мови для професійного спілкування» (автори Г. Бакаєва, О. Борисенко, І. Зуєнок) [2; с. 12-21], що є Типовою програмою. Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів «загальних і професійно зорієнтованих комунікативних мовленнєвих ком-петенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і праг-матичної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному се-редовищі» [2].  Завдання передбачають підготовку студентів до ефективного спілкування англійською мовою у професійному та академічному середовищі, щоб вони були здатні: обговорювати навчальні та по-в’язані зі спеціальністю питання для досягнення порозуміння зі співрозмовником; готувати пуб-лічні виступи з низки галузевих питань, застосо-вуючи певні засоби вербальної комунікації та аде-кватні форми ведення дискусій і дебатів; знаходи-ти нову текстову, аудіо та відео інформацію, що міститься в англомовних галузевих матеріалах, користуючись знанням медичної термінології; писати професійні тексти (медичні статті/тези) і документи англійською мовою з низки професій-них питань; писати ділові листи, демонструючи міжкультурне розуміння та знання в медичному контексті; перекладати англомовні професійні тексти рідною мовою [2; с. 3]. У Типовій програмі неможливо передбачити зміст, щоб він був уні-версальним та ефективним для всіх спеціальнос-тей. Укладачі програм зазвичай зазначають, що програма є професійно зорієнтованою і базується на вміннях. Зміст програми побудовано відповід-но до професійних умінь загального характеру, необхідних у професійних сферах і ситуаціях [37], і рекомендовано розробникам курсів «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» чітко ви-значити необхідні комунікативні вміння, а також ситуації та професійні сфери, в яких студенти бу-дуть використовувати ці вміння. Досягти цього можна шляхом аналізу потреб студентів медично-го ЗВО, переважно тих проблем, що найбільше забезпечують адекватну мовленнєву поведінку студентів у майбутній професійній діяльності. З означеного аналізу випливають такі завдання: 1) провести анкетування студентів-майбутніх ліка-рів для визначення усвідомлення ними важливос-ті англомовного професійного мовлення для ефе-ктивної професійної діяльності лікаря; 2) переві-рити, наскільки чітко визначено потреби студен-тів розробниками освітніх програм дисципліни «Англійська мова» і «Англійська мова (за профе-сійним спрямуванням)» у медичному виші (на 

етапі констатувального експерименту); 3) чітко визначити такі потреби при укладанні власної програми професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх лікарів (на етапі формувального етапу експерименту).  Згідно з переліком інтегрованих вимог до знань і вмінь студентів-майбутніх лікарів з «Англійської мови (за професійним спрямуван-ням)» вони повинні знати: основну термінологію із фаху та загально медичних дисциплін за навча-льним планом; основні граматичні та лексичні особливості медичної літератури: основні прави-ла роботи з науковою медичною літературою. В результаті вивчення дисципліни студенти повин-ні вміти: розуміти на слух монологічне і діалогіч-не мовлення; виступати з повідомленнями з ме-дичних питань: брати участь у бесіді-обговоренні; передавати в усній і письмовій формах прочитану інформацію англійською мовою.  Англомовна підготовка майбутніх лікарів триває у ЗВО впродовж чотирьох семестрів. Мета дисципліни полягає в набутті студентами нави-чок спілкування англійською мовою на професій-ному рівні. Головне завдання полягає в підготовці студентів до ефективної комунікації у їхній акаде-мічній та професійній сферах. За словами авторів програми, її побудовано відповідно до вимог Ради Європи щодо володіння іноземними мовами, тоб-то передбачається оволодіння студентами інозем-ною мовою на рівні В2. Зауважено, що студенти повинні знати: основну термінологію медичної галузі за навчальним планом; основні граматичні та лексичні особливості медичної фахової літера-тури; основні правила роботи з медичною літера-турою; вмітимуть: розуміти на слух монологічне і діалогічне мовлення; виступати з повідомлення-ми з медичних питань; брати участь у бесідах-обговореннях; передавати в усній та письмовій формах прочитану інформацію іноземною мовою.  Зазначимо, що в медичній вищій освіті відсу-тні типові навчальні плани і програми з норма-тивної дисципліни «Англійська мова (за профе-сійним спрямуванням)», кожний ЗВО, а то і викла-дач працює за своєю програмою. У цьому зв’язку обмежимося аналізом навчальних планів і робо-чих програм Львівського національного медично-го університету імені Данила Галицького, Одесь-кого національного медичного університету за 2015-16 та 2016-17 навчальні роки.  Звернімося насамперед до аналізу навчаль-них планів, зміст яких у табличному вигляді пода-но в додатку. Проаналізуємо навчальний план Одеського національного медичного університе-ту, згідно з яким видами освітньої діяльності сту-дентів є: а) практичні заняття, б) самостійна робо-та студентів (СРС). Аудиторні заняття за методи-
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кою їх організації є практичними. Підсумковий контроль проводиться у формі диференційовано-го заліку в кінці навчального року.  Щодо аналізу освітніх програм зазначеної дисципліни, досліджувався змістовий аспект анг-ломовної професійної підготовки майбутніх ліка-рів у медичному ЗВО. Було проаналізовано: 1) ме-ту викладання навчальної дисципліни; 2) завдан-ня вивчення навчальної дисципліни; 3) інтегрова-ні вимоги до знань і вмінь студентів із навчальної дисципліни; 4) зміст навчальної дисципліни.  Розглянемо освітню програму кафедри інозе-мних мов Львівського національного медичного університету, згідно з якою, основними завдання-ми вивчення дисципліни «Іноземна мова» є: ін-терпретувати зміст загальнонаукової літератури іноземною мовою, демонструвати вміння спілку-ватися іноземною мовою в усній та письмовій формах, розвивати комунікативні навички куль-турологічного характеру. Метою викладання дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)», як свід-чить пояснювальна записка до програми авторів П. Садомори, Н. Кучумової та ін., є формування лінгвістичної і комунікативної підготовленості студента відповідно до напряму його майбутньої професійної діяльності; формування необхідних комунікативних умінь у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та письмовій формах, навичок практичного володіння англій-ською мовою в різних видах мовленнєвої діяльно-сті (аудіювання, говоріння, діалогічне та моноло-гічне мовлення, читання, письма та перекладу) в межах тематики, що зумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інфо-рмацією через англомовні джерела; набуття тео-ретичних і практичних знань, формування фахо-вої готовності з англійської мови та загальної під-готовленості з метою їх подальшого використан-ня під час вивчення професійно зорієнтованих програм: анатомії, гістології, терапії, клінічних дисциплін, хімії, фармакології, фармакогнозії то-що. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: а) основну сучасну англо-мовну фахову лексику; б) основні граматичні та лексичні особливості перекладу; в) основні пра-вила роботи з англомовною науковою літерату-рою; г) основні граматичні явища, їх уживаність та відповідність щодо граматичних явищ рідної мови. Майбутній лікар повинен вміти: а) дифере-нціювати та аналізувати терміни і терміноелеме-нти греко-латинського походження; б) ідентифі-кувати та інтерпретувати граматичні структури у взаємозв’язку із семантичними особливостями тексту; в) використовувати загальну і наукову лексику під час виконання когнітивних завдань; 

г) застосовувати знання, отримані на заняттях з анатомії і латинської мови, в процесі вивчення англійської медичної термінології; д) здійснюва-ти усномовленнєве спілкування (у монологічній і діалогічній формах) на ситуативно-зумовлену тематику; е) застосовувати засвоєний лексико-граматичний матеріал в активному спілкуванні [2; с. 84]. Аналіз програми навчальної дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуван-ням)» дозволив дійти висновку, що програма ли-ше дотично спрямована на формування професій-ної англомовної підготовки майбутніх лікарів, необхідної студентам для якісного забезпечення професійної діяльності англійською мовою. Біль-шість умінь, які передбачено сформувати у студе-нтів, спрямовано на формування лінгвістичної підготовленості. Наприклад, правильно вживати слово із синонімічного ряду, доречно використо-вувати граматичні форми дієслів, правильно утворювати множину іменників греко-латин-ського походження тощо.  Так, на вивчення навчальної дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуван-ням)» відводиться 6 кредитів ЄКТС – 180 годин. Робота над зазначеною навчальною дисципліною в Одеському національному медичному універси-теті здійснюється в межах 34-х тем, де відбуваєть-ся оволодіння відповідною освітньою інформаці-єю. Кожна тема передбачає практичне заняття і самостійну роботу студента. Відзначимо, що в програмі акцентується на оволодінні студентами освітньою інформацією, яка є необхідною для формування підготовленості до англомовної про-фесійної діяльності. Чітко простежується комуні-кативна спрямованість навчальної дисципліни, робота над мовними засобами підпорядковується меті формування англомовної підготовленості.  Згідно проаналізованих освітніх програм, майбутні медики означених вишів вивчають «Англійську мову (за професійним спрямуван-ням)» на II курсі (III-IV семестри). Навчальний ма-теріал розподілено на блоки, кожен з яких міс-тить певну кількість професійно зорієнтованих комунікативних тем, які становлять логічно заве-ршені підрозділи освітньої програми дисципліни, і відповідно до цього коригуються (доповню-ються і змінюються) з урахуванням розроблених дидактичних засобів: навчально-методичного посібника, тестових завдань, інтегрованих кому-нікативних вправ, проблемних ситуацій тощо. В контексті дослідження розділ – це частина про-грами або завершена логічна одиниця навчально-го матеріалу, що поєднує певний обсяг змісту про-фесійної англомовної інформації відповідно до цілей і очікуваних результатів навчання, побудо-
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вана з урахуванням міждисциплінарних зв’язків і реалізовується шляхом застосування словесно-діалектичного способу і терміно-понятійного прийому навчання. Розглянуті навчальні плани дещо відрізня-ються формулюванням тем, щодо кількості годин, то вона є однаковою. Відмінність планів полягає також у тому, що студенти Одеського національ-ного медичного університету вивчають теми, по-в’язані із системами організму людини, протягом I-II семестрів I року навчання. Отже, під час ви-вчення англійської мови протягом III-IV семест-рів, вони мають вже певний лексичний запас, більш свідомо засвоюють матеріал, стосовний захворювань цих систем, на відміну від студентів Львівського національного медичного універси-тету.  Отримані інтегровані знання щодо професій-ної англомовної підготовки студенти мають змо-гу використовувати на старших курсах під час вивчення інших дисциплін, де на основі засвоєних моделей комунікативної взаємодії майбутні ліка-рі опануватимуть уміння здійснювати професійно спрямовану англомовну інтеракцію, граматично правильно використовувати професійну англо-мовну лексику.  Реорганізація освітнього процесу в порівнян-ні з такою, що існувала за вимогами Болонського процесу, спричинила зміни структури іншомовної підготовки майбутніх лікарів і забезпечила широ-кі можливості для інновацій. Основним недоліком чинних освітніх програм і планів з дисципліни «Англійська мова (за профе-сійним спрямуванням)» є відірваність набутих знань і вмінь студентів від життєвих реалій. Це виникає внаслідок того, що основою навчання є репродуктивний принцип і граматико-перек-ладний метод навчання. Студенти заучують гото-ві репліки і тексти, тому досить швидко забува-ють пройдений матеріал. Це істотно ускладнює процес вивчення і засвоєння англійської мови. Вважаємо, що в сучасному медичному ЗВО не до-цільно механічно запам’ятовувати іншомовні тек-сти медичної тематики, оскільки це не має прак-тичної цінності для майбутньої професійної ді-яльності майбутніх лікарів. Підготовка студентів має відбуватися на основі якісного сучасного ав-тентичного навчального матеріалу для набуття навичок свідомого використання англійської мо-ви в подальшій професійній діяльності, яка потре-бує розвитку вміння читати і розуміти фахову медичну літературу, використовувати мову як засіб спілкування. При цьому студент мусить бути спроможним розуміти, зв’язно сприймати і поро-джувати англомовні висловлювання з урахуван-ням контексту ситуації. 

Практика показує, що в умовах лімітованого терміну навчання англійської мови (1 і 2 курси) розраховувати на формування і розвиток умінь студентів з усіх видів мовленнєвої діяльності ви-являється неможливим. До всього, треба зазначи-ти, що у майбутніх лікарів подекуди спостеріга-ється відсутність мотивації до вивчення англійсь-кої мови, занижена самооцінка, наявний страх припускати помилки під час навчання. Ще однією причиною недостатнього рівня англомовної про-фесійної підготовки лікарів наразі є перебування студента на занятті у стані пасивного слухача, а не активного учасника освітнього процесу, орга-нізація якого здебільшого пов’язана з обсягом формальних, академічних показників, які не зав-жди відображають реальний рівень засвоєння програмного матеріалу тими, хто навчається. На-віть максимальне дотримання всіх інструкцій програми не гарантує студенту, що він відповіда-тиме вимогам, які пред’являють до лікарів у прак-тичній професійній діяльності.  Розглянувши робочі програми з дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуван-ням)», можна дійти висновку, що навчальний курс за своєю структурою, змістом і логікою побудови ознайомлює студентів з цілою низкою дисциплін медичного характеру, зокрема фізіологією, за-гальною хірургією, пропедевтикою внутрішньої медицини тощо. Крім того, проведений аналіз засвідчив, що програмою передбачено роботу над конкретними вміннями з комплексу професійно-мовленнєвих умінь, які необхідні майбутнім ліка-рям для якісної професійної діяльності. Зокрема, передбачається формування у студентів умінь спілкування англійською мовою в офіційно-діловому стилі з урахуванням статусу комунікан-тів і умов комунікації; умінь підготувати публіч-ний виступ за певною медично спрямованою те-мою. Загалом на цю роботу передбачено 2 год. практичних занять і 2 год. самостійної роботи студента (СРС). Аналогічна ситуація стосується всіх тем, перелічених у програмі.  Проаналізовані програми мають інтегративні кінцеві результати навчання, а саме:  
– вміти збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводи-ти та оцінювати результати фізичного об-стеження (англійською мовою); 
– вміти оцінювати інформацію щодо діагно-зу, застосовуючи стандартну процедуру на підставі результатів лабораторних та ін-струментальних досліджень (в англомов-ному середовищі); 
– вміти визначати джерело та/або місце зна-ходження потрібної інформації залежно від її типу;  
– вміти отримувати необхідну інформацію з визначеного (англомовного) джерела;  
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– обробляти та аналізувати отриману інфор-мацію; 
– усвідомлювати та керуватися у своїй діяль-ності громадянськими правами, свободами та обов’язками, підвищувати загальноос-вітній культурний рівень. Аналіз програм англомовної підготовки май-бутніх лікарів засвідчив, що мовленнєві вміння, які передбачено сформувати у студентів, у цілому охо-плюють коло мовленнєвих умінь, які було виокре-млено на попередніх етапах дослідження. Нато-мість вони подаються за традиційною класифіка-цією видів мовленнєвої діяльності без урахування диференціації за виробничо-комунікаційними про-цесами. Було встановлено, як саме вміння, запро-поновані у цих освітніх програмах, співвідносяться з виокремленими нами професійно-мовленнєвими вміннями. Отже, у програмах передбачається роз-виток умінь говоріння: вести бесіду на задану ме-дичну тематику; брати участь у бесіді-обговоренні; уточнювати інформацію стосовно лікування; вільно обговорювати тему, що вивча-ється; брати участь у симуляції професійно зорієн-тованої ситуації; складати діалоги та повідомлен-ня за матеріалами теми, що вивчається; аудіюван-ня (розуміти на слух монологічне і діалогічне мов-лення) і читання (працювати з медичною літера-турою). Доходимо висновку, що вміння сформуль-овані досить широко, не передбачається робота з опрацювання конкретних умінь, без яких форму-вання задекларованих у проаналізованих програ-мах загальних умінь є неможливим. Наприклад, планувати висловлювання, диференціювати ін-формацію, аналізувати, порівнювати, систематизу-

вати її, передавати на письмі стислу фахову інфор-мацію.  Було з’ясовано, якими методами і прийомами досягаються поставлені в програмах з англомовної підготовки цілі. Згідно з програмами на кожному занятті передбачено роботу над усіма видами мов-леннєвої діяльності, що дозволяє дійти висновків про те, що, по-перше, програмами з іншомовної підготовки не передбачено роботу із формування цілої низки професійно-мовленнєвих умінь майбу-тніх лікарів, які необхідні їм для здійснення вдалої професійної діяльності; по-друге, потребує перег-ляду і вдосконалення перелік методів і прийомів роботи, які застосовуються для формування зазна-чених у програмах англомовних умінь студентів, оскільки вони не повністю забезпечують організа-цію навчання за компетентнісним, комунікатив-ним і контекстним підходами і є недостатніми для ефективного оволодіння студентами англійською мовою за рівнем В 2. Перевірку правильності ви-сновків було здійснено на етапі констатувального зрізу. Зазначені проблеми свідчать про незадовіль-ний стан сучасної системи професійної англомов-ної підготовки майбутніх лікарів у медичних ЗВО. Таким чином, припускаємо, що студенти-майбутні лікарі, англомовна підготовка яких від-бувається у медичному ЗВО за змістом таких про-грам, не зможуть сформувати англомовні профе-сійно-мовленнєві вміння на рівні, достатньому для майбутньої професійної діяльності. Відповідно, постає проблема вдосконалення форм і методів професійної англомовної підготовки студентів-майбутніх лікарів.  
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Людмила Русалкина. Состояние англоязычной профессиональной подготовки будущих вра-

чей в медицинских вузах 
Статья посвящена исследованию современного состояния англоязычной профессиональной подго-

товки будущих врачей в медицинских вузах. В процессе экспериментальной работы проведено анкетиро-
вание студентов, проанализированы образовательные программы и учебные планы указанной подго-
товки. Представлена характеристика учебных материалов, которые применяются для англоязычной 
профессиональной подготовки студентов-будущих врачей. 

Ключевые  слова :  англоязычная профессиональная подготовка, будущие врачи, медицинские учре-
ждения высшего образования.  
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Lyudmila Rusalkina. The state of English-language training of future doctors in medical universi-
ties 

The article is devoted to the study of the current state of English-language training of future doctors in medi-
cal universities. During experimental work, students were questioned, educational programs and curricula of this 
training were analyzed. The characteristic of educational materials that are used for English-language profes-
sional training of students-future doctors is presented. 

The analysis of the English language training programs of future doctors has shown that the speaking skills 
that students are expected to develop generally cover the range of speech skills that have been highlighted in the 
earlier stages of the study. Instead, they are presented according to the traditional classification of speech activi-
ties without taking into account the differentiation in production and communication processes. It has been es-
tablished how the skills offered in these educational programs correlate with the vocational skills we have identi-
fied. Thus, the programs envisage the development of speaking skills: to conduct a conversation on the given 
medical topic; participate in a discussion or conversation; clarify information regarding treatment; be able to 
discuss the topic being studied; participate in simulation of a professionally oriented situation; to make dialogues 
and messages based on the subject matter being studied; listen (understanding monologue and dialog speech) 
and read (working with medical literature). We conclude that the skills are formulated quite broadly, it is not 
expected to work on the development of specific skills, without which the formation declared in the analyzed pro-
grams of general skills is impossible. For example, to plan utterances, differentiate information, analyze, compare, 
systematize it, transmit brief professional information in writing. 

Thus, the students can use acquired integrated knowledge of professional English in senior courses while 
studying other disciplines, where on the basis of the learned models of communicative interaction future doctors 
will have the ability to perform professionally directed English-speaking interaction and to use professional vo-
cabulary correctly. 

Key  words :  English-language professional training, future doctors, medical institutions of higher educa-
tion. 
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На сучасному етапі розвитку суспільства, від-родження національних традицій, культури укра-їнського народу через залучення до автентичної музики, пісні, як ніколи актуальними є слова К. Ушинського: «Заспівають діти – заспіває народ. А будуть любити спів діти чи ні, багато в чому залежить від дорослих» [6, 35]. У загальноосвітній школі хоровий спів є од-ним з найулюбленіших та найдоступніших видів музичної діяльності. Зазначимо, що вокально-хорова діяльність сприяє усвідомленню особливо-стей музичної мови, є основою для формування музичного смаку, інтересів, потреб дітей та розви-тку їх здібностей зокрема [3].  У науковій літературі існують різні способи класифікації здібностей людини. Одна з них, у першу чергу, виділяє природні здібності (в основі своїй біологічно зумовлені) та специфічні (спеціальні), що мають суспільно-історичне похо-дження [1]. Серед спеціальних здібностей, вчені виділя-ють – музичні. Так, означеному феномену у психо-лого-педагогічній науці присвячені праці Я. Каменського, О. Лук, І. Песталоцці, Ж. Руссо, З. Фрейда, Б. Теплова, А. Готсдінера та інших дос-лідників.  Науково-практичні доробки видатних вчених-музикантів А. Авдієвського, А. Козир, О. Коло-мойця, П. Ніколаєнка, Т. Овчинникова, Н. Орлова, Е. Печерської, К. Пігрова, О. Раввінова, О. Росто-

вського, Г. Стулова, Г. Струве, Ю. Юцевича, П. Чес-нокова спрямовані на дослідження різних аспек-тів творчого розвитку особистості (та музичних здібностей зокрема) у вокально-хоровій роботі. Окрім того, власні спостереження за педаго-гічною практикою доводять, що розвиток музич-них здібностей найбільш продуктивно відбува-ється у процесі формування вокальних навичок. Проте, на сьогодні серед науковців та педагогів-музикантів спостерігається відсутність єдиного підходу щодо розуміння сутності вокально-хорових навичок дітей та методів їх формування. На наш погляд, значний потенціал щодо роз-витку музичних здібностей дітей у вокально-хоровій роботі мають інтонаційні вправи. Адже, однією з найважливіших передумов вокально-хорового співу – є чистота інтонації. Отже, актуальність проблеми та її недостатня розробленість, потреби практики зумовили вибір теми та визначили мету статті – дослідити особ-ливості розвитку музичних здібностей дітей у вокально-хоровій роботі та запропонувати систе-му вправ та методів щодо їх розвитку у вокально-інтонаційній діяльності. У психолого-педагогічній літературі визна-чень поняття «музичні здібності» існує чимало. Зокрема, «Короткий психологічний словник» за редакцією Л. Карпенка визначає музичні здібності як «здібності, що відносяться до розряду спеціа-льних та характеризують ступінь оволодіння  
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В ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНО-ІНТОНАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
У статті обґрунтовано важливість вокально-хорової роботи з дітьми різних вікових категорій у 

відродженні національних традицій сучасного українського суспільства. Систематизовано науковий та 
практичний досвід щодо ролі мистецтва у творчому становленні особистості. Вивчено різні підходи до 
визначення поняття «музичні здібності». Розкрито значення вокально-хорових навичок у розвитку му-
зичних здібностей дітей. Викладено результати власного спостереження стосовно значущості вокаль-
но-інтонаційної діяльності у процесі розвитку музичних здібностей дітей. Доведено необхідність удо-
сконалення означеного процесу. Запропоновано вокально-інтонаційні вправи, що спрямовані на розви-
ток музичних здібностей дітей. 

Ключові  слова :  вокально-хорова робота, музичні здібності, вокальні навички, діти, вокально-
інтонаційні вправи. 
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музичною діяльністю і є необхідною умовою її успіху» [3]. Проте, нам імпонує визначення Б. Теплова, який стверджує, що музичні здібності є «комп-лексом індивідуально-психологічних особливос-тей, які є необхідними для занять музичною ді-яльністю і, в той же час, пов’язані з будь-яким ви-дом музичної діяльності» [4]. Процес розвитку музичних здібностей у во-кально-інтонаційній діяльності набуває конкре-тики за умовою наявності критеріїв виявлення динамічних змін цього складного утворення.  Так, А. Авдієвський у своїх публікаціях до критеріїв виявлення музичних здібностей в про-цесі вокально-інтонаційної роботи відносить пра-вильний, красивий спів, співоче дихання, мело-дичний і гармонічний звук, точну інтонацію, во-кальний слух, відчуття ансамблю та ін. [2]. Дж. Кріс, вчений-фізіолог і музикант, наголо-шує на трьох головних критеріях: 1) інтелектуальна музикальність (почуття рит-му; музичний слух, тобто здатність розрізня-ти висоту, інтенсивність, тембр звуків; музич-на пам'ять); 2) емоційна або емоційно-естетична музикаль-ність (емоційна сприйнятливість, любов до музики); 3) творча музикальність, в якій виявляється діяльність творчої фантазії [9]. Але у своїй роботі ми спираємося на твер-дження Б. Теплова, щодо формування музичних здібностей, бо саме за допомогою цих критеріїв, на наш погляд, можна виявити наявність або від-сутність тих чи інших рис, якими характеризу-ються музичні здібності людини. Визначення цих критеріїв допомагає встановити рівні розвитку музичних здібностей (високий, середній, низь-кий) і для їх підвищення вносити корективи до змісту й методики музичного навчання та вихо-вання дітей. Отже, за твердженням Б. Теплова, ними є: 1. Чистота інтонації. 2. Сформованість ладового почуття. 3. Розвиток музичної пам’яті. 4. Розвиток музично-ритмічного почуття [4, 35]. За означеними критеріями в результаті діаг-ностичного експерименту було виявлено, що ли-ше 5% дітей молодшого шкільного віку мають чисту інтонацію, у середніх класах відсоток трохи більший – 12%, а для старших класів – 25% респо-ндентів. Такі дані підтвердили наше припущення, щодо важливості оптимізації процесу розвитку музичних здібностей дітей у вокально-інтонаційній діяльності. Висвітлюючи проблеми розвитку загальних музичних здібностей, вважаємо застосування ін-

тонаційних вправ, у навчально-виховному проце-сі, домінуючим напрямом навчання, особливо на початковому етапі. Не викликає сумніву, що людський голос за-ймає центральне місце в онтогенезі нашої музич-ності. Музичний розвиток починається з моменту народження. Ці найдавніші події формують осно-ву для подальшої музичної, вокальної та мовної поведінки. Постійна взаємодія між нашими інди-відуальними нейропсихофізіологічними і звуко-вими факторами та очікуваннями веде до форму-вання вокальних навичок, в тому числі, протягом усього дитинства і в підлітковому віці. На той час, коли настає період статевого дозрівання, самоі-дентифікації стосовно мистецтва і очікуванням в різних контекстах уже твердо встановлена [3]. Вищезазначене наштовхує нас на думку про те, що правильний та гармонійний спів – це такий навик, який повинен розвиватися послідовно за допомогою відповідних дій і матеріалів. Оскільки музика є багатогранним явищем, необхідно в різ-ного ступеня «відокремлювати частини від ціло-го» в процесі викладання і навчання. Комплексна хорова програма включає в себе не тільки вико-нання чудового репертуару і вокальних / хорових технік; вона також повинна охоплювати всі аспек-ти музикальності (тобто: створювати, виконувати і відповідати через національні стандарти). Само собою зрозуміло, що навчання правильно інтону-вати музику дуже допоможе дітям співати [2]. Запропоновані принципи, методи, вправи мо-жуть бути адаптовані до будь-якого рівня, щоб до-помогти нашим співакам розвивати навички, які частинами з'єднуються в прекрасне ціле – це яви-ще ми називаємо «хоровим мистецтвом» [4, 48]. Всі ці можливості будуть відрізнятися в за-лежності від набору навичок. Навичками ми нази-ваємо дії людини, що доведені до автоматизму при багаторазовому повторенні вже без усвідом-леного контролю. До вокальних навичок нале-жать: співацька постава, дихання, звукоутворен-ня, звуковедення, дикція, ансамбль, стрій, артику-ляція та дикція. Навички строю й ансамблю, а та-кож навички співу за диригентськими жестами вчителя відносяться до хорових навичок. Воло-діння переліченими навичками допомагає роз-витку інтонації. Зазначимо, що вокально-хорова робота пе-редбачає оволодіння як вокальними, так і хорови-ми навичками, тому розвитку музичних здібнос-тей сприяють вокально-хорові навички. Так, найбільш оптимальним варіантом для розвитку музичних здібностей є вокально-хорова робота в процесі вокально-інтонаційної діяльнос-ті. Більшість керівників дитячих вокальних і  хорових колективів постають перед проблемою 
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поганої інтонації у дітей. Особливо це помітно у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Учні, що інтонують фальшиво, гальмують розви-ток інших учнів і колективу в цілому. Істотна різ-ниця в рівні музичного розвитку деяких учнів може створювати додаткові ускладнення в орга-нізації навчального процесу. Вокальні вправи, що розподілені за ступеня-ми складності та враховують послідовність фор-мування співацьких навичок допоможуть дітям краще зрозуміти та засвоїти елементи музичної грамоти та усвідомити виразність музичного мов-лення [5]. Так, поліпшенню інтонації при співі сприяє розвиток інтонації при мовленні. Відомо, що емо-ційна забарвленість при мовленні змінює висоту тону, тому у запропонованих вправах пропонуємо впоратися з більш широким спектром емоцій за допомогою свого тону голосу. Діти мають не лише намагатися досягнути чистого інтонування, але й слухати один одного, співати «як один». Адже не-точне інтонування навіть декількох учнів нега-тивно позначається на загальному звучанні, шко-дить добре співаючим дітям. Робота над дикцією часто починається ще в грі, продовжуючись потім в процесі виспівування або розучування твору. Для зацікавленості дітей часто використову-ються артикуляційна ігрова гімнастика (ма-ме-мі-мо-му, нехай-де-лі-до-ду і т.п.) В процесі роботи над твором текст пісні проговорюється пошепки, чергуючи звучне і беззвучно промовляння тексту. Особливу увагу дітей потрібно звернути на поча-ток і кінець фраз, що закінчуються на приголос-ний звук або шиплячий. Основним елементом вправ (за системою В. Ємельянова) є відпрацювання «ковзної» висхід-ної (↑) і низхідної (↓) інтонації з характерним «переломом» голосу з грудного в головне звучан-ня (регістр) і навпаки; моделювання діалогу, в якому одну фразу можна промовляти із запиталь-ною, а іншу – зі стверджувальною:  ШТУ-ШТО-ШТА-ШТЕ-ШТІ-ШТИ? ЖТУ-ЖТО-ЖТА-ЖТЕ-ЖТІ-ЖТИ! ШТУ-ЖДУ ШТО-ЖДО ШТА-ЖДА ШТЕ-ЖДЕ ШТІ-ЖДІ ШТИ-ЖДИ? ШТУ-ЖДУ ШТО-ЖДО ШТА-ЖДА ШТЕ-ЖДЕ ШТІ-ЖДІ ШТИ-ЖДИ! У процесі формування вокально-хорових на-вичок, важливо одночасно проводити роботу над розвитком динаміки звучання. Оскільки голосо-вий апарат дітей недосконалий, можливості у ді-тей в передачі динамічних відтінків обмежені. Так можна запропонувати дітям чергувати протяжне і коротке проголошення складів зі зміною сили голосу: 

ма ма ма ма; па па па па; та та та та; ба бо бу би; ла ло лу ли і т.п. Перерахуйте дні тижня, пори року, місяці, поступово змінюючи силу і (або) висоту голосу.  Наприклад: зима, весна, літо, осінь ЗИМА ВЕСНА ЛІТО ОСІНЬ  Здатність співати в гармонії послідовно роз-вивається, коли м'язи гортані і глотки (в задній частині глотки) знайомляться з «розміщенням» нот. Це іноді називають «м'язовою пам'яттю» [1].  Тренувальні інтервали можуть допомогти дітям згадати, де в їхньому голосі «сидять» ноти. Коли вони визначають інтервал і знають, як зву-чить і відчуває четвертий звук, вони просто дума-ють: «Це четвертий». Вокальні рухи для кожного інтервалу досить послідовні і надійні, вони варію-ються в залежності від гучності і гласного, який діти співають. Отже, для правильного інтонування при во-кально-хоровому співі можна запропонувати ще і такі вокально-інтонаційні вправи: 
– дана вправа допомагає засвоїти інтерваль-ні стрибки. Необхідно почати на півкроку нижче тонічної ноти, «відключивши» її на півкроку. З цією вправою можна експери-ментувати в різних тональностях. Якщо діти співають, а вчитель граєте на інстру-менті, необхідно сфокусувати увагу дітей на співі; 
– більш складне тренування для точного налаштування висоти тону. Він підніма-ється з стрибками малих третин, потім діатонічно опускається, зміщуючи основні та другорядні третини. Щоб виконувати цю вправу точно необхідно зосередитися [4]. Музичний малюнок може бути перетворений на візуальний або руховий малюнок і таким чи-ном стати джерелом всебічного розвитку особис-тості. Наприклад, можна запропонувати дітям намалювати голосом як звучить наша планета. Для цього кожен з них має протяжно заспівати свій, довільно обраний звук у середньому або ви-сокому регістрі. Можна допомогти дітям, створив-ши певний образ: уявіть, що мешканці іншої пла-нети винайшли слуховий апарат і почали слухати нашу Землю. Напевно, вони б почули не щось кон-кретне, а почули саме таке красиве і світле зву-чання різних голосів. Таке роз’яснення допоможе знову повернутися до просторового звучання го-лосів. Сказане вище довело, що розвиток музичної інтонації активізує не лише музичні здібності у 
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дитини, але й також заохочує її до творчої діяль-ності.  Важливим моментом є те, що ранній музич-ний розвиток відповідає природній потребі малю-ків висловити свої емоції у дії – прості танцюваль-ні рухи, вокалізації, пластичні імпровізації. Радіс-ний емоційний досвід є важливим засобом форму-вання оптимістичного світогляду у дітей ранньо-го віку [3]. Це підтверджується висновками сучас-ної гуманістичної освіти та психології, яка ствер-джує, що первинна, біологічна орієнтація на жит-тя спрямована на отримання тілесно-рухового задоволення, оскільки сприяє фізичному та психі-чному здоров’ю. Музичний розвиток як будь-які інші психічні та психологічні процеси, йде по зростаючій лінії. Це перехід від мимовільних відгуків на музику до естетичного ставлення до неї, від імпульсивних прагнень співати, рухатися під музику до вираз-

ного виконання, від сумних приємних відчуттів сприйняття музичних звуків до емоційного і сві-домого слухання твору. Така загальна картина динаміки музичного розвитку. Таким чином, розвиток ранньої музичної інто-нації, що здійснюється на основі активного сприй-няття музики, що містить основна смислова, емо-ційна та образна музична інформація, розширює у дітей комунікативний, руховий, зоровий, продук-тивний досвід; робить величезний вплив на роз-виток емоційно-ціннісних відносин у соціумі; акту-алізує особистісний потенціал кожної дитини. Вважаємо, що представлена проблема є неод-нозначною, цікавою, такою, що потребує подаль-ших досліджень, на основі яких буде сформовано певну методичну систему; сформульовано конце-птуальний апарат; розроблено стратегію компле-ксного експериментального вивчення динаміки розвитку творчих музичних здібностей. 
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Жанна Сироткіна, Людмила Чеботарь. Развитие музыкальных способностей детей в процессе 

вокально-интонационной деятельности 
В статье обоснована значимость вокально-хоровой работы с детьми различных возрастных кате-

горий в возрождении национальных традиций современного украинского общества. Систематизирова-
но научный и практичный опыт относительно роли искусства в творческом становлении личности. 
Изучено различные подходы в определении понятия «музыкальные способности». Раскрыто значение 
вокально-хоровых навыков в развитии музыкальных способностей детей. Изложено результаты на-
блюдения относительно результативности вокально-интонационной деятельности в процессе разви-
тия музыкальных способностей детей. Доказана необходимость усовершенствования изучаемого фено-
мена. Предложены вокально-интонационные упражнения, направленные на развитие музыкальных спо-
собностей детей. 

Жанна СИРОТКІНА, Людмила ЧЕБОТАР Розвиток музичних здібностей дітей в процесі вокально-інтонаційної діяльності 



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

Ключевые  слова :  вокально-хоровая работа, музыкальные способности, вокальные навыки, дети, 
вокально-интонационные упражнения. 
 

Jeanne Sirotkina, Lyudmila Chebotar The development of musical children’s health in the process 
of vocal and intonational diyalnost 

The article substantiates the importance of vocal-choral work with children of various age categories in the 
revival of the national traditions of modern Ukrainian society. Systematized scientific and practical experience 
regarding the role of art in the creative formation of personality. Various approaches to the definition of “musical 
ability” have been studied. After a thorough study of the problem, the definition of musical abilities was chosen 
according to B. Teplov, who claims that musical abilities are a complex of individual psychological abilities neces-
sary for engaging in musical activity and associated with any type of musical activity. The importance of vocal 
and choral skills in the development of musical abilities of children is revealed. It is specified that vocal skills in-
clude singing, breathing, sound production, sound science, diction, ensemble, system, articulation and diction. And 
the skills of the system and the ensemble; singing skills according to the conductor’s gesture of the teacher belong 
to choral skills. Attention is focused on the fact that possession of the listed skills contributes to the development of 
intonation. The results of observation regarding the effectiveness of vocal-intonation activity in the development 
of musical abilities of children are presented. The necessity of improving the studied phenomenon is proved. Vocal
-intonation exercises aimed at developing children's musical abilities are proposed. 

Key  words :  vocal-choral work, musical abilities, vocal skills, children, vocal-intonation exercises.  
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Невпинно зростаючий інформаційний прос-тір потребує значних суб’єктних зусиль для його засвоєння. Однією з основних ділянок цієї роботи є друкована інформація, що потребує кваліфікова-ного читача, для якого книга служить потужним джерелом пізнання. Актуалізована у контексті Нової української школи здатність навчатися впродовж життя невіддільна від набуття нових знань, умінь, уявлень, ціннісних орієнтацій, тобто всього того, що означає досягнення інтегрованого результату сучасної освіти – сформованості відпо-відних компетентностей. Спільним для цих ком-петентностей є насамперед уміння читати і розу-міти прочитане, визначене у концептуальних за-садах реформування середньої школи в Україні. О. Локшина стверджує, що вміння читати, як писа-ти й лічити, входить до переліку ключових компе-тентностей, розробленого Європейською комісі-єю під адмініструванням EURYDICE [2, 138].  Для вчителя-словесника проблема формуван-ня читацьких якостей учнів загострюється тим, 

що без читання немає вивчення літератури, як і не може бути педагогічного процесу взагалі. Адже читання – це специфічна форма мовного спілку-вання людей за посередництвом друкованих чи рукописних текстів, одна з основних суспільних форм опосередкованої інформації [3, 391]. У прос-торі шкільної літературної освіти власне читання як таке перетворюється на предметну компетен-цію учнів, не втрачаючи, однак, свого широкого застосування під час засвоєння різногалузевої інформації. Погоджуємося з Т. Яценко в тому, що ефективність читання визначається «…рівнем сформованості читацької компетентності як пріо-ритетного компонента загальноосвітньої підгото-вки школярів» [7, 250]. На важливості формуван-ня читацької (предметної) компетентності наго-лошують провідні українські вчені-методисти (А. Вітченко, О. Ісаєва, В. Уліщенко, А. Фасоля, Т. Яценко).  У дослідженні керуємося визначенням чита-цької компетентності, яке наводить Т. Яценко, 
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ДО ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРИ ФОРМУВАННЯ  
КОМПЕТЕНТНОГО ЧИТАЧА У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
У статті обґрунтовується інтегрований характер читацької компетентності, уточнюється і 

поглиблюється її поняття та особливості у процесі навчання української літератури. Проблематика 
статті актуалізується у контексті компетентнісної спрямованості Нової української школи (НУШ). 
Читацька компетентність пояснюється як інтегрований компонент навчальних досягнень учнів, сис-
тема знань і вмінь, ціннісних орієнтацій, уявлень і ставлень особистості, здатності її адекватно діяти 
у майбутній професійній сфері та різних життєвих ситуаціях. Рівень цієї компетентності визначає 
глибину прочитання твору та осягнення його змісту і значення, є показником розвитку особистості.  

Пропонується виокремити власне читацькі компетенції, пов’язані зі свідомим і виразним читання 
твору, когнітивні, від яких залежить інтелектуально-емоційна діяльність учнів над текстом, комуні-
кативні, що наповнюють читацьку роботу широкими суб’єктними зв’язками, та ціннісні, пов’язані з 
осягненням впливу прочитаного на характер читача. Висвітлюється шлях формування читацької ком-
петентності в процесі роботи над текстом літературного твору: а) швидке і виразне, свідоме читан-
ня твору, його перечитування та переказування; б) аналіз та характеристика образних складників 
твору в їхній взаємодії; в) виведення образних та поняттєвих узагальнень із прочитаного. Читацька 
компетентність уявляється як поняття, кожен складник якого стосується відповідних етапів роботи 
учнів над художнім твором. Розкриваються синонімічні зв’язки понять читацької, предметної та літе-
ратурної компетентностей, що узгоджується з рисами компетентного читача, визначеними в оновле-
ній шкільній навчальній програмі з літератури (2017 р.).  

Важливими умовами формування компетентного читача визнається неперервний розвиток у ньо-
го інтересу до літератури, зацікавлене читання художніх творів, науково обґрунтований літератур-
ний аналіз та усвідомлення особистісного значення прочитаного твору. Стверджується системно-
структурний підхід до формування читацької компетентності учнів, який передбачає цілеспрямоване 
застосування системи навчальних дій учителя не лише за змістом конкретного твору, а й за способами 
читацької діяльності над його текстом. 

Ключові  слова :  читацька компетентність, складові читацької компетентності, риси компете-
нтного читача, формування компетентностей, структурування розумових дій.  
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стверджуючи, що це «…інтегрований компонент навчальних досягнень учнів, перелік основних усвідомлених учнями знань, умінь і навичок, пе-редбачених конкретною літературною темою та шкільним курсом літератури загалом, система ціннісно-світоглядних орієнтацій, сформованих на матеріалі програмових художніх творів, а та-кож здатність до цільового осмисленого застосу-вання комплексу знань із літератури, набутих умінь і способів діяльності в майбутній професій-ній сфері та різних життєвих ситуаціях» [7, 259].  Оскільки на успішність навчання впливає багато факторів (за І. Підласим), то важливо ви-значити із них насамперед ті, що тісно пов’язані з проблемою підвищення рівня читацької компете-нтності. Йдеться не лише про швидкість і свідо-мість читання, переказ прочитаного, а й розріз-нення у тексті образних засобів мови, декодуван-ня художніх картин, проникнення у взаємозв’язки між ними, аргументовану інтерпретацію змісту і засвоєння значення літературного твору тощо. Зважаючи на багатокомпонентність читацької компетентності, її формування пов’язуємо з усім комплексом учнівських дій над текстом літера-турного твору. У контексті його вивчення актуалі-зуються не лише емоційно-чуттєві враження шко-лярів, а й визначається розумовий рівень худож-нього сприйняття (за О. Никифоровою). Відбува-ється це завдяки виконанню учнями пізнаваль-них завдань, особливо літературних задач, розв’я-зання яких має інтелектуальний характер і справ-ляє морально-естетичний вплив на суб’єкта ді-яльності. Тому ця формувальна робота охоплює всі етапи вивчення художнього твору, разом із відповідними відомостями літературознавчого характеру, в тому числі й біографічними, в широ-кому колі суміжних знань. Говорячи про «формування інтелігентного читача» В. Шуляр, наприклад, розкриває читацькі дії за чотирма рів-нями, кожен із яких супроводжує читача в його сходженні від емоційно-відтворювальної роботи до творчої діяльності [6, 140-141]. Допомогу в цій роботі вчителю й учням складе Орієнтовний пе-релік очікуваних результатів навчальної діяльно-сті учнів, що сприяє структуруванню читацьких дій у контексті предметних (і ключових) компете-нтностей, поданий в згадуваній навчальній про-грамі до кожного класу. Засадничим у розумінні поняття читацької компетентності є судження О. Савченко про те, що ця компетентніть охоплює чотири складові чита-цької діяльності: технічну, когнітивну, комуніка-тивну і ціннісну [4, 142], характеристики яких дають змогу структурувати читацькі якості й ви-будовувати відповідні формувальні дії як учите-ля, так і учнів. У цьому зв’язку компетентнісна 

спрямованість навчання літератури дає змогу значно розширити уявлення про читацьку компе-тентність як літературну. Адже це поняття стосу-ється не лише техніки читання, а й пізнавальної роботи над текстом, що передбачає найширші зв’язки між автором і героями твору, учнями, вчи-телем, великим колом письменників, критиків і читачів тощо, здійснює вплив на літературний розвиток школярів та формування їх особистісних якостей. Тобто, можна виокремити власне читаць-кі компетенції, пов’язані зі свідомим і виразним читання твору, когнітивні, від яких залежить інте-лектуально-емоційна діяльність учнів над текс-том, комунікативні, що наповнюють читацьку ро-боту широкими суб’єктними зв’язками, та ціннісні, пов’язані з осягненням впливу прочитаного на характер читача. Компетенції виступають при цьо-му характеристиками тих якостей, якими мають оволодіти компетентні суб’єкти діяльності. Визначальними у процесі формування читаць-кої компетентності є настанови й приписи на-вчальних програм. У Пояснювальній записці до оновленої програми з української літератури для  5-9 класів, що базується на вимогах Державного стандарту базової і повної загальної середньої осві-ти (постанова Кабінету Міністрів від 23.11.2011 р.  № 1392) і затверджена Наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804, підкреслюється, що вона  «…спрямована на утвердження серед школярів культури читання» як соціокультурної практики, дієвого засобу набуття різнобічного життєвого досвіду й естетичного задоволення. Укладачі про-грами стверджують також, що стосовно українсь-кої літератури предметною компетентністю буде 
літературна, і читач, який володіє здатністю пра-цювати з текстами, вважається компетентним. Отже, синонімічними у шкільному просторі літе-ратурної освіти вважаємо поняття: читацька, 
предметна, літературна компетентності, а на-вчання літератури в школі є основним процесом, результатом якого має бути сформована читацька компетентність. Відповідно до цих понять визна-чено й риси, притаманні компетентному читачеві: «… стійкий інтерес до читання, здатність уявляти й переживати прочитане, критично й рефлексій-но мислити, інтерпретувати прочитане, знаходи-ти авторські і творити власні смисли, відчувати естетичну насолоду від художнього слова, відкри-вати національні й загальнолюдські цінності, жи-ти й творчо діяти в умовах глобалізаційних змін та полікультурного суспільства, цінувати надбан-ня національної культури й поважати здобутки інших народів» (із Пояснювальної записки…), за-проектовані в завданнях навчання літератури в середній школі та шляхах поглиблення його ком-петентнісної спрямованості.  
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Окреслений в оновленій навчальній програмі з української літератури для 5-9 класів компетен-тнісний потенціал налаштовує на структурування змісту і форм відповідної читацької діяльності учнів. Наприклад, під час вивчення у 5-у класі каз-ки І. Франка «Фарбований Лис» передбачено фор-мування в учнів таких предметних компетентнос-тей: знання про дитинство письменника та особ-ливості літературної казки, знання змісту цього твору, вміння вдумливо його читати й переказу-вати прочитане, аналізувати поведінку Лиса, роз-різняти у тексті головних та другорядних персо-нажів. Структура цих предметних компетентнос-тей зумовлює відповідну систему завдань і запи-тань до учнів, що забезпечує гарантовану відтво-рюваність потрібних у цій навчальні ситуації знань, умінь, уявлень і ціннісних ставлень, сло-вом, усього того, що входить до поняття компете-нтності як інтегрованої якості особистості. На-приклад, ця робота може пройти за таким алго-ритмом:  1. Що вам запам’яталося із розповіді про дитинс-тво письменника? 2. Які казки Івана Франка ви читали? Чи сподоба-лися вони вам? 3. Чи зацікавила (сподобалася) вас казка «Фарбований Лис»? 4. Хто з дійових осіб вам найбільше запам’ятав-ся? Чим саме? 5. Яким ви уявляєте Лиса? Опишіть його зовніш-ність. 6. Чим хвалився Лис? Розкажіть (зачитайте ури-вок) про його невдале полювання. 7. Завдяки чому Лису вдалося врятуватися?  8. Як він повівся після полювання?  9. Які почуття викликає у вас Лис? Що засуджу-ється (висміюється) у казці? 10. Назвіть ознаки казки у цьому творі та пояс-ніть, чому вона літературна. Визначте в ній головного персонажа та поясніть свій вибір. Звичайно, до цієї системи завдань і запитань на уроці додаватимуться навідні запитання, пропо-нуватимуться орієнтовні основи діяльності, прак-тикуватиметься перечитування й переказ уривків із твору, однак чітко простежується зв’язок учнів-ських дій із запрограмованими предметними ком-петентностями, що їх слід формувати в п’ятиклас-ників. Ця система складена не мимовільно, а з ура-хуванням стадій художнього сприймання (за О. Никифоровою), що надає учнівській діяльності емоційно-розумового характеру, яким і має відзна-чатися аналітико-синтетична робота школярів над текстом літературного твору. Таким чином реалі-зуються когнітивна, комунікативна й ціннісна складові читацької компетентності п’ятикласників.  У наступних класах цей процес відбувається по висхідній, у міру зростаючої складності компе-

тентнісних характеристик і, відповідно, читаць-ких дій. У кожному разі читання твору сприйма-ється не лише як безпосереднє прочитання текс-ту, а набагато глибше – виявляється змістовною емоційно-інтелектуальною діяльністю учнівської особистості, яка поступово з досвідом читацької діяльності набирає необхідної компетентності.  Важливою умовою формування компетентно-го читача є неперервний розвиток у нього інте-ресу до літератури, читання художніх творів, заці-кавлений літературний аналіз та усвідомлення особистісного значення прочитаного твору. Щоб досягти цього, вчителю треба насамперед з’ясува-ти читацькі інтереси й можливості учнів певного класу. Оскільки читання творів багатофункціона-льне, то слід визначити учнів, які вбачають у ньо-му різний для себе сенс: чекають від прочитаного розваги чи задоволення, інформації та практич-ного зиску, пізнання, особистісного зростання, задоволення власних амбіцій тощо. Однак якими б різними не були читацькі запити, усіх їх об’єд-нує питання: «А для чого це мені потрібно?». Саме вчитель має подбати про те, щоб умотивувати читацьку діяльність учнів.  У багатьох учнів усе ж таки є книги «для ду-ші», які хочеться перечитувати, відкриваючи в них нові, не помічені раніше сенси. Як правило, дітей приваблює у творах можливість «побачити» себе, пригадати подібну життєву ситуацію й зіста-вити власну поведінку з діями персонажа. Саме пізнаваність зображеного письменником спону-кає читача «по-своєму» сприймати художні карти-ни, перейматися почуттями дійових осіб, запита-ти себе: «А як би я вчинив на місце літературного героя?», сказати самому собі: «Я так само діяв, ко-ли потрапив у таку ж історію!» або навпаки. У ко-жному разі такі учні відчуватимуть особистісну причетність до художніх подій, наближатимуться таким чином до засвоєння авторського виховного ідеалу. Поступово урок літератури набирає люди-нознавчого характеру, викликаючи в учнів все зростаючий інтерес до екзистенційного змісту літературного твору.  Оскільки зміст і значення художнього твору розкриваються в його образній формі, учнів треба переконувати в тому, що кожен художній образ, кожна його деталь є частиною їх зовнішньої фор-ми, явленої читачеві, й водночас дає змогу розк-рити його сутність, допомагаючи схарактеризува-ти образне явище. Цю роботу треба виконувати з перших слів і дій на уроці літератури. Наприклад, дієвим зачином для читацької емоційно-розумової роботи служить назва уроку, саме його назва, а не звичне оголошення теми, що зазвичай складається з назви твору та його автора. Замість нейтрального за своїм емоційно-пізнавальним 
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потенціалом формулювання теми: «В. Королів-Старий. «Хуха-моховинка» доцільніше використа-ти інший вислів: «Добро і зло у казці В. Короліва-Старого «Хуха-моховинка», що надає читацькій діяльності п’ятикласників відповідної літератур-ної й світоглядної спрямованості, налаштовує на розв’язання під час обговорення прочитаного не лише розумових, а й моральних суперечностей, що в основі сформульованої в темі уроку літера-турної задачі. Тим більше, що трактування з учня-ми проблеми добра і зла є наскрізною темою роз-мови з учнями впродовж усього шкільного курсу української літератури, визначеною в навчальних програмах з української літератури в кожному класі, наприклад: 5-й клас – Г. Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»; 6 клас – В. Винниченко. «Федько-халамидник»; 7 клас – М. Павленко. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» і т. д.  До слова, саме протистояння добра і зла є ос-новною рушійною силою духовного становлення особистості, а здатність утверджувати добро слу-жить критерієм людяності кожного. Оскільки ду-ховність трактується нині як літературознавча категорія (А. Козлов), то саме літературна освіта покликана бути її потужним провідником. Чита-цька діяльність у тісній взаємодії думки і почуття постає в такому разі вагомим чинником духовно-

го розвитку школярів. Важливим засобом і фор-мою цієї діяльності на уроках літератури служить зацікавлене спілкування вчителя й учнів на пред-мет прочитаного твору та з приводу його змісту і значення в житті людини. Не «пояснення нового матеріалу» чи «образу літературного героя», а дискусія стосовно цінностей, проголошуваних автором і персонажами твору, всім його ідейно-художнім потенціалом. Отже, читацька компетентність, що форму-ється у шкільному курсі літератури, є предмет-ною, тобто пов’язаною з усіма діями учнів, спря-мованими на прочитання й аналіз твору, інтерп-ретацію його ідейно-художнього змісту і мораль-но-естетичного значення. Проблематика розвит-ку читацької компетентності таким чином охоп-лює її основні складові, які можна погрупувати за класичною схемою читацьких дій (читання – ана-ліз – синтез): 
– швидке і виразне, свідоме читання твору, його перечитування та переказування; 
– аналіз та характеристика образних склад-ників твору в їхній взаємодії; 
– виведення образних та поняттєвих уза-гальнень із прочитаного. Реалізація у навчанні літератури систем розу-мових дій, відповідних кожному рівню учнівської роботи над твором, має сприяти формуванню в них відповідних читацьких компетентостей. 
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Анатолий Ситченко. К понятию и структуре формирования компетентного читателя в 

школьном курсе украинской литературы 
В статье обосновывается интегрированный характер читательской компетентности, уточняется 

и углубляется ее понятие и особенности в контексте обучения украинской литературы. Раскрываются 
синонимические связи понятий читательской, предметной и литературной компетентностей, что  
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Анатолій СИТЧЕНКО До поняття і структури формування компетентного читача у шкільному курсі української літератури 
согласовывается з чертами компетентного читателя, определенными в школьной учебной программе 
по литературе. Читательская компетентность представляется как сложное понятие, каждая со-
ставная часть которого касается соответствующих этапов работы учащихся над художественным 
произведением. Утверждается системно-структурный подход к формированию читательской компе-
тентности учащихся, который предусматривает целенаправленное применение систем учебных дей-
ствий не только по содержанию конкретного произведения, но и с учетом способов читательской дея-
тельности над его текстом. Раскрываются педагогические условия формирования читательской ком-
петентности, приводятся соответствующие примеры. 

Ключевые слова: читательская компетентность, составные читательской компетентности, 
черты компетентного читателя, формирование компетентностей, структурирование умственных 
действий. 

 
Anatolii Sytchenko. To the concept and structure of a competent reader formation in a school 

course of ukrainian literature 
The article substantiates the integrated character of reading competence, clarifies and deepens its concepts 

and features in the process of teaching Ukrainian literature. The issue of the article is actualized in the context of 
the competence orientation of the New Ukrainian School (NUS). Reader's competence is explained as an inte-
grated component of students' academic achievement, a system of knowledge and skills, values, perceptions and 
attitudes of the individual, the ability to adequately act in the future professional field and different life situations. 
The level of this competence determines the depth of reading the work and understanding its content and mean-
ing, is an indicator of personality development. 

It is proposed to distinguish the reader's competences related to conscious and expressive reading of the 
work, the cognitive, which depend on the intellectual and emotional activity of students over the text, communica-
tive, filling the reader's work with broad subject connections, and value related to comprehension of the influence 
of what have been read on the character of the reader. The way of forming reading competence in the process of 
working on the text of a literary work is highlighted: a) fast and expressive, conscious reading of the work, its re-
reading and retelling; b) analysis and characterization of the figurative components of the work in their interac-
tion; c) deducing figurative and conceptual generalizations from what have been read. Reader's competence is 
presented as a concept, each component of which relates to the appropriate stages of students' work on a work of 
art. Synonymic connections between the concepts of reading, subject and literary competence are revealed, which 
is in line with the features of the competent reader as defined in the renewed school curriculum for literature 
(2017). 

Important conditions for the formation of a competent reader are the continuous development of his interest 
in literature, interested reading of works of fiction, scientifically grounded literary analysis and awareness of the 
personal meaning of the work that have been read. The system-structural approach to the formation of pupils' 
reading competence which provides the purposeful application of the system of teacher's educational actions not 
only in the content of a particular work, but also in the ways of reading activity over its text is approved. 

Keywords :  reading competence, components of reading competence, the features of a competent reader, 
formation of competences, structuring of mental actions. 
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КРИТЕРІАЛЬНА СТРУКТУРА СФОРМОВАНОСТІ  

ТЕМБРАЛЬНОГО СЛУХУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ  
У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

У статті розглядаються результати роботи над розробкою компонентно-критеріальної структу-
ри проблеми формування тембрального слуху майбутніх учителів музики у процесі інструментального 
навчання. Простежується динаміка його розвитку та подано поетапний план експериментальної робо-
ти формування даного феномену. Визначено рівні сформованості тембрального слуху, які ґрунтуються 
на якісних характеристиках досліджуваного феномена, та визначені як здатність студентів до розви-
тку звуковисотності слуху, тембрального вирівнювання, пошук індивідуалізованих рішень в області 
інструментального звучання, пошук вишуканого звукового колориту, що підвищує інтерес слухачів, їх 
слухову активність. 

Ключові  слова :  тембральний слух, майбутні вчителі музики, інструментальне навчання, крите-
ріальна структура, рівні сформованості тембрального слуху.  
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Ефективність формування тембрального слу-ху майбутніх учителів музики у процесі інструмен-тального навчання перевірялась у ході проведення експериментальної частини дослідження. Для з’я-сування стану сформованості досліджуваного фе-номена та відстеження динаміки його розвитку було розроблено поетапний план експерименталь-ної роботи, що включала констатувальний, форму-вальний і контрольний етапи експерименту. Про-грамою передбачено вирішення наступних за-вдань: 
– за розробленими критеріями та показника-ми формування тембрального слуху майбу-тніх учителів музики у процесі інструмен-тального навчання визначити рівні сфор-мованості досліджуваного явища у студен-тів спеціальності “Музичне мистецтво” ВНЗ України; 
– на основі діагностики цього педагогічного явища виявити загальний стан сформова-ності тембрального слуху майбутніх учите-лів музики у процесі інструментального навчання; 
– дослідити позитивні або негативні зміни, що відбулися після впровадження авторсь-кої методики формування тембрального слуху майбутніх учителів музики у процесі інструментального навчання; 
– відстежити позитивну динаміку формуван-ня тембрального слуху майбутніх учителів музики у процесі інструментального на-вчання на основі порівняння кількісних і якісних показників. Констатувальний експеримент з визначення стану сформованості тембрального слуху майбут-

ніх учителів музики у процесі інструментального навчання було проведено на базі факультету мис-тецтв імені А.Авдієвського Національного педаго-гічного університету імені М. П. Драгоманова та інших вищіх навчальних закладах України. У ході констатувального експерименту було задіяно  254 респонденти. З метою проведення аналізу визначених компо-нентів, критеріїв та показників в експерименталь-ній роботі з вивчення стану сформованості темб-рального слуху майбутніх учителів музики у процесі інструментального навчання нами були розроблені рівні сформованості означеного феномену, а саме: незадовільний, низький, середній та високий. Визначення рівнів сформованості тембраль-ного слуху майбутніх учителів музики у процесі інструментального навчання ґрунтувалося на якіс-них характеристиках досліджуваного феномена, що у нашій роботі визначалося як здатність сту-дентів до розвитку звуковисотності слуху, темб-рального вирівнювання, пошук індивідуалізова-них рішень в області інструментального звучання, пошук вишуканого звукового колориту, що підви-щує інтерес слухачів, їх слухову активність. Оскільки формування тембрального слуху майбутніх учителів музики у процесі інструмен-тального навчання є складним процесом з багато-рівневою структурою, передбачалося, що рівні йо-го сформованості у студентів мають відображати кожен із структурних компонентів досліджуваного явища, а саме: 
– пізнавально-інформаційний, який характе-ризує рівень музичної ерудиції та визнача-
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ється необхідністю накопичення музико-знавчих та методичних знань, розвитком темброво-слухових умінь та активізацією музичного мислення; 
– когнітивно-операційний, який свідчить про обізнаність у засобах музичної вираз-ності, наявність елементарних відомостей з ансамблевого виконання, про міру сфор-мованості знань щодо інструментального мистецтва і бажання їх розширювати ; 
– оцінно-емпатійний, що показує ступінь здатності до оцінки емпатійно-вольового стану у виконавській діяльності; 
– результативно-діяльнісний, який акуму-лює функціонування всієї змістово-структурної моделі формування тембраль-ного слуху, спрямованої на творчу саморе-алізацію майбутніх учителів . Незадовільний рівень сформованості тембра-льного слуху майбутніх учителів музики у процесі інструментального навчання характеризується наявністю фрагментарної художньо-естетичної потреби до розвитку слухових уявлень, нестійким послабленим інтересом до виконавської діяльнос-ті, відсутністю розуміння необхідності й значущо-сті оволодіння нею, відсутністю потреби до засто-сування тембральних прийомів у процесі інстру-ментального виконавства. Активність у процесі розвитку тембрального слуху майбутніх учителів музики залежить від характеристики звуковидо-бування та якості виконання інструментальних творів, у випадку ускладнень студенти схильні до її припинення, оскільки орієнтуються на оцінні судження оточення при відносній байдужості до творчого процесу та отриманого результату. Низький рівень сформованості тембрального слуху майбутніх учителів музики у процесі інстру-ментального навчання свідчить про те, що сту-денти мають мінімально необхідні інструмен-тально-виконавські вміння і не здатні застосову-вати їх на при грі на музичному інструменті. Ни-зький рівень відрізняється малим багажем відпо-відних знань, недостатнім досвідом концертних виступів та обсягом розвитку умінь саморегуляції в процесі інструментально-виконавської діяльно-сті, нерозумінням необхідності якісного виконан-ня інструментального твору, невмінням психоло-гічно настроїтись на виконання музично-художнього образу і подолання хвилювання у процесі інструментально-виконавської діяльнос-ті. Незважаючи на явну недостатність для повно-цінної інструментально-виконавської діяльності, цей рівень є першим щаблем на шляху до форму-вання тембрального слуху у процесі інструмен-тального навчання. Середній рівень характеризується стійким інтересом майбутніх учителів музики до оволо-

діння тембрально-виконавськими навичками, проявом інтересу до пізнання інструментального мистецтва, але при цьому студенти лише частко-во усвідомлюють їх значущість і необхідність та застосування у практично-виконаській діяльнос-ті. Художньо-естетична потреба студентів цього рівня до оволодіння темброво-слуховими вміння-ми викликана як зовнішніми, так і внутрішніми мотивами та відповідає їхнім особистісним потре-бам саморозвитку і самовдосконалення. Майбутні вчителі музики, які віднесені до середнього рівня, володіють знаннями поодиноких методів і прийо-мів тембрального звуковидобування, не можуть самостійно оволодіти ними, саморегуляція та са-моконтроль творчих мистецьких та педагогічних дій присутні частково. Оволодіння студентами елементарними навичками ансамблевого музику-вання на середньому рівні означає, що вони вияв-ляють часткову обізнаність щодо означених при-йомів, але у них ще неповністю сформований тем-брально-слуховий мінімум інструментально-виконавських знань та вмінь. Середній рівень свідчить про те, що майбутні вчителі музики не спроможні самостійно оволодіти тембральними навичками звуковидобування при інструменталь-но-виконавській діяльності, не готові без сторон-ньої допомоги аналізувати тембрально-слухові враження, не здатні до поетапного, послідовного вирішення творчих завдань, але намагаються прогнозувати, моделювати та на основі ряду отриманих компетенцій частково добирати мето-ди для формування тембрального слуху у процесі інструментального навчання. Студенти не прояв-ляють самостійності щодо пошуку інформації для створення яскравих тембральних образів, а керу-ються настановами та вказівками викладача. Означений рівень передбачає послаблене усвідо-млення майбутніми вчителями музики особистіс-них цілей інструментально-виконавської діяльно-сті, можливості ефективного її застосування, усві-домлення перспективи власного вдосконалення у процесі фахового навчання. Високий рівень сформованості тембрального слуху майбутніх учителів музики у процесі інстру-ментального навчання характеризується активіза-цією їх інтересу до цього виду діяльності, усвідом-ленням значущості й необхідності оволодіння нею, що викликається професійно-ціннісними та пізнавальними мотивами, проявом творчої актив-ності. Студенти, які віднесені до цього рівня, воло-діють комплексом інтегрованих музично-вико-навських знань, здатні апелювати до власної темб-рально-інформативної бази як засобу активізації інструментального спілкування. Цей рівень харак-теризується також наявністю у студентів навичок функціонально-цільового аналізу, розвиненою 
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інтуїтивною й аналітично-оцінювальною сферою, здатністю до об’єктивної самооцінки та корекції власної виконавської та педагогічної дії, сформо-ваністю знать щодо інструментального мистецт-ва і бажання їх розширювати, гнучкістю самостій-ного мислення, що виявляється в аналізі нетипо-вих інтерпретаційних ситуацій, у співвідношенні їх з перспективними творчими цілями. Високий рівень характеризується стійким пізновально-ціннісним відношенням студента як до самостій-ного конструювання власних мотивів виконавсь-кої діяльності у процесі інструментального на-вчання, так і до конструювання мети власного акмерозвитку. Високий рівень визначається та-кож сформованою емоційно-вольовою сферою, наявністю умінь саморегуляції в процесі інстру-ментально-виконавської діяльності, ініціативніс-тю, демонстрацією розвинутих темброво-слухових умінь у інструментально-виконавській діяльності, побудованих на позиціях творчого діалогового спілкування. Таким чином, сформованість тембрального слуху майбутніх учителів музики у процесі інстру-ментального навчання на високому рівні означає їх здатність до самостійного обґрунтованого по-шуку доцільних методів удосконалення інструме-нтально-виконавського процесу для отримання якісно нового власного результату музичної ді-яльності. Доречно зазначити, що досягнення сту-дентом вищого рівня означає, що подальший роз-виток тембрального слуху у процесі інструмен-тального навчання стане об’єктивною необхідніс-тю, постійним стремлінням до акмерозвитку та професійного удосконалення. 

Для визначення реального стану сформова-ності тембрального слуху майбутніх учителів му-зики у процесі інструментального навчання було проведено педагогічне діагностування досліджу-ваного явища у межах навчального процесу ви-щих педагогічних закладів освіти за спеціальніс-тю “Музичне мистецтво”. Метод діагностування є першочерговим ета-пом нашого педагогічного дослідження, завдяки якому відбувається розв’язання проблеми розвитку тембрального слуху майбутніх учителів музичного мистецтва через фіксацію, вимір й оцінку даного педагогічного явища, що дозволяє охарактеризува-ти стан його сформованості. Сам термін «діагно-стика» походить від двох грецьких коренів «діа» та «гносис» і означає «розпізнавальне пізнання». Проведення педагогічної діагностики на ос-нові визначених критеріїв сформованість темб-рального слуху майбутніх учителів музики у про-цесі інструментального навчання (рівень музич-ної ерудиції, що визначається необхідністю нако-пичення музикознавчих та методичних знань, розвитком темброво-слухових умінь та активіза-цією музичного мислення; обізнаність у засобах музичної виразності, наявність елементарних ві-домостей з ансамблевого виконання, про міру сформованості знать щодо інструментального мистецтва і бажання їх розширювати; ступінь зда-тності до оцінки емпатійно-вольового стану у ви-конавській діяльності; функціонування всієї зміс-тово-структурної моделі формування тембраль-ного слуху, спрямованої на творчу самореалізацію майбутніх учителів музики) забезпечує визначен-ня реального стану окресленої проблеми нашого дисертаційного дослідження. 
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Пен Сиюе. Критериальная структура сформированости тембрального слуха будущих учите-

лей музыки в процессе инструментального обучения 
В статье рассматриваются результаты работы над разработкой компонентно-критериальной 

структуры проблемы формирования тембрального слуха будущих учителей музыки в процессе инстру-
ментального обучения. Прослеживается динамика его развития и представлены поэтапный план экс-
периментальной работы по формированию данного феномена. Определены уровни сформированности 
тембрального слуха, основанные на качественных характеристиках исследуемого феномена, и опреде-
лены как способность студентов к развитию звуковысотности слуха, тембрального выравнивания, 
поиск индивидуализированных решений в области инструментального звучания, поиск изысканного 
звукового колорита, повышает интерес слушателей, их слуховую активность. 

Ключевые  слова :  тембральный слух, будущие учителя музыки, инструментальное обучение, ис-
ходная структура, уровни сформированности тембрального слуха. 

 
Pen Siyue. Criteria structure of the formation of timbral hearing of future music teachers in the 

process of instrumental learning 
The article discusses the results of work on the development of the component-criterion structure of the prob-

lem of forming the timbral hearing of future music teachers in the process of instrumental learning. The dynamics 
of its development is traced and a phased plan of experimental work on the formation of this phenomenon is pre-
sented. The levels of formation of timbral hearing based on the qualitative characteristics of the studied phenome-
non are determined, and are defined as the ability of students to develop hearing pitch, timbral equalization, the 
search for individualized solutions in the field of instrumental sound, the search for exquisite sound color, in-
creases the listeners' interest, their auditory activity. The method of diagnosis is the primary stage of our peda-
gogical research, which solves the problem of development of timbral hearing of future teachers of music through 
the fixation, measurement and evaluation of this pedagogical phenomenon, which characterizes the state of its 
formation. Carrying pedagogіchnoї dіagnostiki on osnovі viznachenih kriterіїv sformovanіst timbral ear 
maybutnіh uchitelіv muzyky in protsesі іnstrumentalnogo navchannya (rіven muzichnoї eruditsії scho 
viznachaєtsya neobhіdnіstyu nakopichennya muzikoznavchih she methodically knowledge rozvitkom timbre and 
auditory umіn that aktivіzatsієyu muzichnogo mislennya; obіznanіst in zasobah muzichnoї viraznostі, nayavnіst 
elementarnih vіdomostey From the ensemble of the visions, about the world of formality, to know how to instru-
mental mystery and bajanny ıh rozshiryuvati; s zdatnostі to otsіnki empatіyno-volovogo will have vikonavskіy 
dіyalnostі; funktsіonuvannya vsієї zmіstovo-strukturnoї modelі formuvannya timbral ear, spryamovanoї on 
CREATIVE samorealіzatsіyu maybutnіh uchitelіv muzyky) zabezpechuє viznachennya real will okreslenoї prob-
lemi nashogo disertatsіynogo doslіdzhennya. 

Key  words :  timbre hearing, future music teachers, instrumental training, initial structure, levels of forma-
tion of timbral hearing. 
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Постановка проблеми та її актуальність. Забезпечення якості вищої освіти є однією із клю-чових проблем у Болонському процесі та розбудо-ві Європейського простору вищої освіти. Якість освіти є багатогранною: вона формується за допо-могою освітніх програм, наявних ресурсів навчан-ня, освітнього середовища, організації освітнього процесу, глобального, місцевого контекстів та інших чинників. Проте, на нашу думку, вирішаль-ну роль у забезпеченні якості вищої освіти відіг-рає рівень сформованості компетентностей, дос-від, цінності і зобов'язання науково-педагогічного працівника. Незважаючи на свою значимість, профіль професійних компетентностей науково-педагогіч-ного працівника закладу вищої освіти як поєднан-ня цінностей і ставлення, професійних та особис-тих навичок, стратегій поведінки не отримали належної уваги серед вітчизняних науковців і практиків.  Вважаю, що розроблення профілю професій-них компетентностей доцента закладу вищої осві-ти ХХІ ст., здатного їх розвивати та зміцнювати сприятиме підвищенню якості вищої освіти. 
Аналіз наукових праць, присвячених про-

блемі. Теоретичні основи розроблення професій-них стандартів і профілів науково-педагогічних працівників досліджували науковці різних країн, а саме: М. Ларіонова (стратегія професійного роз-витку науково-педагогічних працівників); B. Birman, L. Desimone, A. Porter & M. Garet, J. Scheerens (зміст професійного розвитку науково-педагогічних працівників); I. Heller, R. Daehler, 

N. Wong, M. Shinohara, W. Miratrix (моделі, методи і форми професійного розвитку); Н. Машукова (сутність і призначення професійних стандартів); О. Горшкова, Л. Фалько (особливості професійних стандартів); Н. Третьякова, В. Федорова (професійні функції науково-педагогічних праців-ників); В. Блінов, О. Батрова, О. Єсеніна (роль про-фесійних стандартів в оцінювання професійної підготовки); С. Калашнікова (профіль (рамки ком-петенцій) керівника-лідера закладу вищої освіти як інтегрований і збалансований набір знаннєвих, уміннєвих і поведінкових компетентностей); О. Крилова, О. Даутова (підходи до розроблення профілю компетентностей науково-педагогічного працівника); L. Dominelli, I. Shaw (методологія роз-роблення докторських програм); Я. Бельмаз, Г. М’ясоїд, О. Кузнєцова (міжнародний досвід роз-роблення професійних стандартів науково-педагогічних працівників); Є. Астахова, І. Драч, С. Калашнікова, А. Кузьмінський (особливості професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи); Л. Юрик, М. Шуякова, П. Сакал (методика відбору претендентів на посаду викла-дача на основі аналізу компетентностей) та ін. На основі аналізу наукової літератури встано-влено, що дослідники висвітлюють різні аспекти проблеми методології розроблення професійних стандартів і профілів науково-педагогічних пра-цівників закладів вищої освіти їх структури, зміс-ту тощо. Проте, проблема створення профілю про-фесійних компетентностей доцента закладу ви-щої освіти Україні залишилася поза увагою дослі-дників.  
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ПРОФІЛЬ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДОЦЕНТА  
ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

У статті проаналізовано сучасні вимоги до професійних компетентностей доцента закладу вищої 
освіти визначених Наказом МОН України "Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій 
(посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів" (від 01 червня 2013 р., № 
655) та посадових інструкціях Національного університету водного господарства та природокористу-
вання, Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Державного університету 
технологій, Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіацій-
ний інститут». Встановлено розбіжності у аналізованих документах щодо вимог до претендентів на 
посаду доцента закладу вищої освіти. Здійснено аналіз зарубіжних практик щодо принципів розроблення 
та змісту профілів професійних компетентностей викладачів університетів. Розроблено профіль про-
фесійних компетентностей доцента закладу вищої освіти відповідно до основних видів професійної дія-
льності (організаційної, навчальної, наукової та методичної) науково-педагогічного працівника визначе-
них Законом України «Про вищу освіту» (2014).  

Ключові  слова :  доцент, профіль, професійні компетентності, професійні вимоги. 
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Мета статті – проаналізувати вітчизняні освітні нормативні документи щодо змісту вимог до претендентів на посаду доцента закладу вищої освіти відповідно до видів професійної діяльнос-ті; з’ясувати зарубіжні практики щодо змісту про-філю професійних компетентностей науково-педагогічних працівників; розробити профіль професійних компетентностей доцента вітчизня-ного закладу вищої освіти. 
Виклад основного матеріалу. Профіль ком-петентностей науково-педагогічного працівни-ка – це сума ключових компетентностей і обумов-лених ними здібностей, які характеризують пока-зники професії. Профіль компетентностей – це основа для подальшого професійного і кар’єрного розвитку, а також для оцінювання системи моти-вування науково-педагогічних працівників вико-ристовуючи оцінки і винагороди [Цит. 13].  Досліджуючи проблему змісту профілю про-фесійних компетентностей науково-педагогіч-ного працівника закладу вищої освіти О. Крилова, О. Даутова (2016) запропонували розділити його на чотири сегменти, що відповідають сферам про-фесійної діяльності (науково-дослідницька діяль-ність, професійно-особистісний саморозвиток і соціально-професійна взаємодія і комунікація) і в межах запропонованих сегментів виокремили 16 компетентностей. Наприклад, у сегменті виклада-цька діяльність – володіння змістом навчальної дисципліни; науково-дослідницька – публікаційна активність; професійно-особистісний саморозви-ток – навчання протягом усього життя; соціально-професійна взаємодія і комунікація – управління конфліктами тощо. Автори вважають, що запро-поновані компетентності сприятимуть підвищен-ню якості вищої освіти [5].  Проблема створення професійних стандартів науково-педагогічних працівників широко дослі-джується і в країнах Європейського Союзу. Як за-значають B. Koster, J. Dengerink [14] у Нідерландах професійний стандарт науково-педагогічних пра-цівників складається з шести різних сфер компе-тентностей. У своїй праці автори наводять прик-лади компетентностей та їх складових [14]: міжо-собистісна – створює безпечну (робочу) атмосфе-ру; педагогічна – створює студентам і викладачам натхненне і стимулююче освітнє середовище; ор-ганізаційна – при потребі готовність до імпровіза-ції; робота з колегами в організації – активна спів-праця з колегами при розробленні та впрова-дженні місії, візії та політики організації; працю-вати в більш широкому контексті – бути членом відповідної професійної асоціації та брати актив-ну участь у її діяльності; працювати над власним розвитком – систематично відображати власний педагогічний підхід і (професійну) поведінку що-до студентів, колег та інших.  

Компетентності викладача університету Sl-avik et al., 2012 [Цит. 13] розділено на сім класте-рів: галузевий; дидактичний та психодидактич-ний; навчальний; діагностичний та інтервенцій-ний; соціальний, психосоціальний та комунікацій-ний; управлінський; професійний і особистісно культурний. Профіль компетентностей викладача університету, розроблений Valica & Rohn (2013) складається лише з чотирьох компонентів: експер-тні / технічні компетентності; моральні та етичні компетентності; педагогіко-психологічні та дидак-тико-методологічні компетентності; компетент-ності саморозвитку [Цит. за 13]. M. Blaškováa, R. Blaškoa, A. Kucharíkováa [13] пропонують при розробленні профілю компетентностей науково-педагогічного працівника виділити такі групи компетентностей: моральна та етична; наукова; авторська; методична; комп'ютерна; технічна (експертна); мотиваційна, рольових моделей пове-дінки; особистісної зрілості; критично мислення.  Вітчизняними освітніми нормативно-право-вими документами у яких відображено професій-но-кваліфікаційні вимоги до науково-педаго-гічних працівників вітчизняних закладів вищої освіти є: Закон України "Про вищу освіту"[2], на-каз Міністерства освіти і науки України "Про за-твердження кваліфікаційних характеристик про-фесій (посад) педагогічних та науково-педаго-гічних працівників навчальних закладів" [7], Кла-сифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України [4], Наці-ональна рамка кваліфікацій затверджена поста-новою Кабінету Міністрів України від 23 листопа-да 2011 р. № 1341 та ін. Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010 посада доцента належить до категорії «Професори та доценти» (код КП 2310.1) [4]. У наказі МОН України "Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівни-ків навчальних закладів" виокремлено такі ком-петентності науково-педагогічного працівника [7]: професійна, комунікативна, інформаційна та правова.  Зокрема, у Наказі… (2013) зазначено, що “складовими професійної компетентності науко-во-педагогічного працівника є: вирішення профе-сійно-педагогічних проблем і типових професій-них завдань, які виникають у реальних ситуаціях педагогічної чи науково-педагогічної діяльності; орієнтація на життєвий досвід; морально-етична; володіння освітніми технологіями; технологіями педагогічної діагностики; технологіями психоло-го-педагогічної корекції; удосконалення та впро-вадження у практику ідей сучасної педагогіки; методів навчання та викладання навчальних  
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дисциплін і предметів; створення нових форм на-вчання; впровадження оціночно-ціннісної рефле-ксії. Складовими інформаційної компетентності є: ефективний пошук інформації; структурування інформації, її адаптацію до особливостей педаго-гічного процесу і дидактичних вимог; формулю-вання навчальної проблеми різними інформацій-но-комунікативними засобами; роботу з різними інформаційними ресурсами, професійними ін-струментами, готовими програмно-методичними комплексами; використання автоматизованих робочих місць педагогічного та науково-педагогічного працівника в освітньому процесі; самостійна пізнавальна діяльність; готовність до ведення дистанційної освітньої діяльності; вико-ристання комп’ютерних і мультимедійних техно-логій, цифрових освітніх ресурсів в освітньому процесі; ведення документації навчального закла-ду на електронних носіях.  Комунікативна компетентність містить такі складові: ефективний прямий та зворотній зв’я-зок з особою, яка навчається; контакт з студента-ми, батьками (особами, які їх замінюють), колега-ми; здатність до розроблення стратегії, тактики і техніки взаємодії з людьми; організація спільної діяльності для досягнення певних суспільно зна-чимих цілей; здатність переконувати, стверджу-вати свою позицію; володіння державною мовою, грамотним усним та писемним діловим мовлен-ням, ораторським мистецтвом, професійним ети-кетом; навичками публічної презентації результа-тів роботи; вміннями вибрати відповідні форми і методи презентації. Правова компетентність – ефективне викори-стання у професійній діяльності законодавчих та інших нормативних документів органів держав-ної влади для вирішення відповідних професій-них завдань”[7].  Аналіз зазначених вище компетентностей засвідчив, відсутність диференціації для різних професійних рівні науково-педагогічних праців-ників. З метою виявлення вимог до посади доцента у різних закладах вищої освіти нами здійснено порівняльний аналіз змісту наказу Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2013 р., № 665 і посадових інструкцій Національного уні-верситету водного господарства та природокори-стування (НУВГП) [10], Національного педагогіч-ного університету імені М. П. Драгоманова (НПУ)[12], Державного університету технологій (ДУТ) [9], Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (НАУ «ХАІ») [11] (див. табл.1).  Порівняльний аналіз кваліфікаційних вимог до доцента поданого у Наказі МОН України (2013) 

і посадових інструкціях НУВГП, НПУ, ДУТ, НАУ «ХАІ» засвідчив, що у всіх досліджуваних закладах вищої освіти спільною вимогою є наявність у пре-тендента повної вищої освіти, наукового ступеня кандидата або доктора наук, вченого звання до-цента або професора. Проте, у НУВГП і НАУ «ХАІ» претенденти на посаду можуть мати вчене звання старшого наукового співробітника або старшого дослідника. Водночас в досліджуваних закладах вищої освіти встановлено відмінності щодо наяв-ності стажу педагогічної або наукової педагогіч-ної роботи. Так, у Наказі МОН України (2013) ви-значено, що претендент на посаду доцента пови-нен мати стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 років, проте у посадових інструкціях НУВГП і ДУТ вимоги до стажу відсутні. У вищезазначеному Наказі…(2013) передба-чено що доцент повинен знати порядок оформ-лення прав інтелектуальної власності проте, вка-зана вимога означена тільки у посадових інструк-ціях НПУ та НАУ «ХАІ». Водночас знання методики професійного навчання передбачена Наказом… (2013) представлено тільки у посадовій інструкції НУВГП.  Наказом визначено, що контролювати якість проведення викладачами кафедри всіх видів на-вчальних занять повинен доцент. Вважаємо, що функцію контролю насамперед покладено на заві-дувача базового структурного підрозділу закладу вищої освіти, а не безпосередньо на доцента кафе-дри. Наказом…(2013) визначено, що доцент має володіти педагогічною майстерністю, нормами педагогічної етики, моралі, проте ці вимоги від-сутні у посадовій інструкції НУВГП.  Основні вимоги до методичної роботи для претендентів на посаду доцента досліджуваних закладів вищої освіти є подібними, за винятком НАУ «ХАІ» в якому в посадовій інструкції передба-чено вимогу брати участь у розробленні та впро-вадженні системи управління якістю та безперер-вному удосконаленні її результативності та ефек-тивності.  Всі інші вимоги до вмінь з організаційної, на-вчальної, методичної, наукової і виховної роботи доцента досліджуваних закладів вищої освіти від-носно відповідають вимогам Наказу МОН України [7].  Нині в країнах Європейського Союзу значна увага надається проблемі вдосконалення викла-дання і навчання у вищій освіті, а саме розробле-но принципи вдосконалення [3] та нові вимог до претендентів на посаду доцента закладу вищої освіти на засадах компетентнісного підходу. Важливим є виокремлення принципів роз-роблення профілю професійних компетентностей 
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Таблиця 1– Порівняння кваліфікаційних і посадових вимог доцента закладу вищої освіти зазначених у 
наказі МОН України (від 01 червня 2013 р., № 665) та посадових інструкціях НУВГП, НПУ, ДУТ, НАУ «ХАІ» № п/п Заклад вищої освіти Наказ МОНУ НУВГП НПУ ДУТ НАУ «ХАІ» Доцент 
Кваліфікаційні вимоги Повна вища освіта Науковий сту-пінь доктора (кандидата) наук, вчене звання профе-сора (доцента). Стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років 

Науковий сту-пінь кандидата наук або вчене звання доцента (старшого нау-кового співро-бітника), стаж науково-педагогічної роботи 

Науковий сту-пінь доктора (кандидата) наук, вчене звання профе-сора (доцента). Стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років 

Науковий ступінь кан-дидата наук відповідно-го напрям-ку, вчений звання до-цента 

Науковий сту-пінь доктора або кандидата наук (доктора філософії), вче-не звання доце-нта (старшого наукового спів-робітника / старшого дослі-дника) або без вченого звання. Стаж науково-педагогічної роботи не мен-ше 3-х (трьох) років 
Вимоги до знань 

Знати           Законодавство та інші нор-мативно-правові акти Украї-ни з питань вищої освіти + + + + + Порядок підготовки на-вчальних планів +     +   Методику професійного на-вчання + +       Методи і способи викорис-тання освітніх технологій, зокрема дистанційних + +   +   Оформлення прав інтелекту-альної власності +   +   + Основи планування, порядок ведення і подання навчаль-ної, методичної та наукової документації   + + + + 
Правила з охорони праці та пожежної безпеки + +   +  

Вимоги до вмінь 
З навчальної роботи Проводити:           лекції + + + + + лабораторні + + + + + практичні + + + + + семінарські + + + + + Контролювати навчальну і самостійну роботу студентів + + + + + Контролювати якість прове-дення викладачами кафедри всіх видів навчальних занять +   +     Володіти педагогічною майс-терністю     + + + 
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Закінчення табл. 1 № п/п Заклад вищої освіти Наказ МОНУ НУВГП НПУ ДУТ НАУ «ХАІ» 

 З науково-дослідницької роботи Керувати           курсовими роботами +   + +   дипломними проектами +   + +   Проводити конференції, сим-позіуми, кругли столи, фору-ми     +   + Керувати науковою роботою студентів   +   + + Виконувати у науково-дослідницьку тематику ка-федри   +   + + Керувати підготовкою нау-ково-педагогічних кадрів     + +   Виконувати науково-дослідницьку діяльність за рахунок грантів         + Підвищувати професійний рівень, наукову кваліфікацію + +     + 
З методичної роботи Володіти методикою профе-сійного навчання +   +     

Розробляти:           навчальні плани       +   навчальні програми + + + +   робочі програми + + + + + методичні рекомендації + + + + + 
Здійснювати написання:           курсів лекцій     +     підручників + + + + + навчальних посібників + + + + + словників     +     Володіти нормами педагогіч-ної етики, моралі +       + Надавати методичну допо-могу асистентам і виклада-чам       +   Приймати участь у розроб-ленні та впровадженні систе-ми управління якістю та безперервному удосконаленні її результати-вності та ефективності         + 

З вихованої роботи Організовувати заходи +   + +   Здійснювати профорієнта-ційну роботу   + + + + Інструктувати студентів з дотримання правил з охоро-ни праця і пожежної безпеки + + +   + 
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науково-педагогічного працівника. У науковій літературі існують різні підходи до цієї проблеми. Так, в основу розроблення Європейського профі-лю професійної компетентності викладачів-мовців покладено такі принципи й ідеї [6, c.4-6]:  
– принцип орієнтування на компетентності. Цей принцип відбиває, зокрема, активну методику у вивченні, викладанні й оціню-ванні. 
– акумулятивний характер дескрипторів, що використовуються для моніторингу про-цесу професійного розвитку вчителя-мовця.  
– принцип самооцінки та зовнішнього оці-нювання – для заохочення та стимулювати вчителів до самооцінки та професійного розвитку. А для зовнішніх експертів є до-датковим інструментом для визначення потреб у підвищенні кваліфікації вчителів-мовців і гарантування якості навчання. 
– принцип рефлексії – дає можливість усві-домити свої прогалини і потреб у підви-щенні кваліфікації.  
– принцип багатомовності. При навчанні мови вчитель зважає на індивідуальні осо-

бливості та потреби учнів, та має врахову-вати їхню багатомовність. 
– потреба у постійному професійному зрос-танні. Це надійний інструмент для визна-чення потреб вчителів у підвищенні квалі-фікації, у професійному поступі й самозро-станні. 
– відкритість профілю можливість доповню-ватися новими категоріями та дескрипто-рами, адаптуватися до різних контекстів для розвитку й удосконалення. Здійснивши аналіз вищезазначених принци-пів, вважаємо, що для розроблення профілю про-фесійних компетентностей доцента закладу ви-щої освіти можуть бути використані, такі як: оріє-нтування на компетентності; акумулятивності дескрипторів; самооцінки та зовнішнього оціню-вання; рефлексії; постійного професійного зрос-тання; відкритості профілю.  Здійснений аналіз наукових джерел дав змогу виявити спільні підходи і принципи розроблення професійного стандарту та створити профіль про-фесійних компетентностей доцента закладу ви-щої освіти (див. табл. 2) 

Юрій СКИБА Профіль професійних компетентностей доцента закладу вищої освіти України 

Таблиця 2 – Профіль професійних компетентностей доцента закладу вищої освіти України 
Сфера діяльності –  
Організаційна Компетентності   Здатність до здійснення освітнього процесу   Здатність до планування заходів для досягнення власних цілей щодо професійного роз-витку   Здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття додаткових профе-сійних компетентностей   Здатність до використання/поширення інновацій у науково-педагогічній діяльності 

Дескриптори НРК:   Знання Проектувати технологію саморозвитку з метою набуття додаткових професійних ком-петентностей Вміння Планувати заходи для досягнення власних цілей щодо професійного розвитку Комунікація Спілкуватися зі студентами у сфері своєї професійної діяльності Автономія  та відповідальність Розробляти інновації в організації освітнього процесу 
Сфера діяльності –  
Навчальна Компетентності   Здатність визначати мету і завдання освітнього процесу коригувати його шляхом зіста-влення проміжних результатів із запланованими   Здатність враховувати у практичній діяльності сучасні тенденції викладання у вищій освіті   Здатність розробляти та впроваджувати освітні програми з використанням інструмен-тів Європейського простору вищої освіти   Здатність розробляти та впроваджувати засоби діагностики та оцінювання результатів навчання 
Дескриптори НРК   Знання Встановлювати сучасні тенденції викладання у вищій освіті і враховувати у практичній діяльності 
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Продовження табл. 2  Вміння Розробляти сучасні методи, засоби і технології викладання та оцінювання результатів навчання у вищій освіті   Розробляти нові принципи і методи викладання у вищій освіті Комунікація Спілкуватися зі студентами, колегами у сфері своєї професійної та наукової діяльності Автономія та відпо-відальність Розробляти та впроваджувати засоби діагностики та оцінювання результатів навчання 
  Розробляти та впроваджувати освітні програми з використанням інструментів Євро-пейського простору вищої освіти   Оцінювати власні результати застосування засобів педагогічного впливу для забезпе-чення якості вищої освіти 
Сфера діяльності – 

Дослідницька Компетентності   Здатність до визначення наукової проблеми, обґрунтування її актуальності , мети за-вдань тощо;   Здатність до опрацювання нормативно правових та наукових джерел для визначення шляхів ефективно її розв’язання;   Здатність до розроблення концепції дослідження;   Здатність до розроблення системи завдань дослідження для реалізації гіпотези дослі-дження;   Здатність до апробації розроблених систем, завдань для реалізації гіпотези та основних ідей дослідження;   Здатність до оцінювання ефективності розроблених концепцій, теорій, моделей, умов для реалізації основних ідей дослідження;   Здатність до підведення підсумків; формулювання висновків наукового дослідження   Здатність проводити експертизу навчальних матеріалів, методичних розробок, на-вчальних посібників, підручників тощо 
Дескриптори НРК   Знання Інтегрувати закони різних наук в освітній процес зі ступенем глибино достатнім рівнем узагальнення для обґрунтування ефективних рішень у нестандартних умовах Вміння Вирішувати професійні завдання шляхом самостійного перетворення та використання типових методів діяльності в нестандартних умовах для отримання нових результатів   Оцінювати ефективність розроблених концепцій, теорій, моделей, умов для реалізації основних ідей дослідження Комунікація Спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в певній галузі професійної діяльності   Відстоювати власну позицію Автономія та відпо-відальність Приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування 
  Розвивати теорію і практику дослідницької діяльності 
Сфера діяльності – 

Методична Компетентності   Здатність використовувати сучасні методи, засоби і технології викладання та оціню-вання результатів навчання у вищій освіті   Здатність визначати переваги та обмеження сучасних теорій та практики викладання і навчання у вищій освіті   Здатність розробляти нові принципи і методи викладання у вищій освіті   Здатність до проведення майстер-класів, тренінгів тощо   Здатність вивчати і впроваджувати передовий досвід організації освітнього процесу 
Дескриптори НРК   Знання Пояснювати сучасні теорії викладання і навчання у вищій освіті, визначати їх переваги та обмеження Вміння Інтегрувати сучасні методи, засоби і технології викладання та оцінювання результатів навчання у вищій освіті в освітній процес 
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Висновки. Отже, здійснений аналіз освітніх нормативних документів та посадових інструкцій досліджуваних закладів вищої освіти дозволив виявити відмінності у вимогах до претендентів на посаду доцента. На нашу думку, це пов’язано з поліфункціональністю професійної діяльності науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти та змінністю вимог до компетентностей. На основі проаналізованих вітчизняних та зарубі-жних нормативно-правових документів щодо компетентностей науково-педагогічного праців-ника нами розроблено профіль професійних ком-петентностей доцента закладу вищої освіти. З метою узагальнення вимог до доцентів закладів вищої освіти нами розроблено його профіль про-фесійний компетентностей. В основу розроблен-ня профілю професійних компетентностей покла-дено такі принципи, як орієнтування на компете-нтності; акумулятивності дескрипторів; самооцін-ки та зовнішнього оцінювання; рефлексії; постій-ного професійного зростання; відкритості профі-лю. Розроблений профіль професійних компетен-тностей доцента закладу вищої освіти охоплює основні види професійної діяльності (організа-

ційної, навчальної, наукової та методичної) ви-значені Законом України «Про вищу освіту». Вва-жаємо, що розроблений профіль професійних компетентностей доцента закладу вищої освіти може застосовується для: визначення єдиних ви-мог до змісту та рівня професійної компетентнос-ті; визначення та підтримки єдиних вимог до умов праці та якості професійної діяльності; ви-значення змісту професійної кваліфікації; прове-дення атестації професійної кваліфікації та про-фесійної діяльності; розроблення професійних стандартів; розроблення програм підготовки та професійного розвитку; індивідуальної траєкторії розвитку різних видів компетентностей доцента або його кар’єрного зростання. Проведене дослідження не вичерпує всіх ас-пектів проблеми професійних стандартів науково-педагогічних працівників. Подальшого досліджен-ня та вивчення потребують питання змісту про-фесійних компетентностей професорів закладів вищої освіти, удосконалення системи професійно-го розвитку та професійної підтримки різних ка-тегорій науково-педагогічних працівників.   

Юрій СКИБА Профіль професійних компетентностей доцента закладу вищої освіти України 
Закінчення табл. 2    Впроваджувати передовий досвід організації освітнього процесу Комунікація Узгоджувати свої дії та інтереси з діями інших людей   Відстоювати власну думку Автономія та відпо-відальність Розробляти нові принципи і методи викладання у вищій освіті Відповідати за науковий рівень розробленої теорії і практики методичної роботи 
Ціннісні  
компетентності   

Компетентності Здатність до усвідомлення системи цінностей. Здатність володіти собою, моделювати власну поведінку Здатність узгоджувати свої дії та інтереси з діями інших людей Готовність до компромісу 
Дескриптори Дотримуватися високих моральних принципів ( принциповість, відповідальність, доброзичливість, чесність, щирість і чемність тощо) Володіти собою, моделювати власну поведінку Узгоджувати свої дії та інтереси з діями інших людей Толерантність, готовність до компромісу Володіти особистісними якості як організованість, пунктуальність, ініціативність, працелюбність 
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Юрий Скиба. Профиль профессиональных компетентностей доцента высшего учебного заве-

дения Украины 
В статье проанализированы современные требования к профессиональным компетентностям 

доцента высшего учебного заведения, что указаны в Приказе МОН Украины "Об утверждении квалифи-
кационных характеристик профессий (должностей) педагогических и научно-педагогических работни-
ков учебных заведений" (от 1 июня 2013, № 655) и должностных инструкциях Национального универси-
тета водного хозяйства и природопользования, Национального педагогического университета имени 
М.П. Драгоманова, Государственного университета технологий, Национального аэрокосмического уни-
верситета имени М. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт». Установлено различия в 
рассматриваемых документах относительно требований к претендентам на должность доцента 
высшего учебного заведения. Осуществлен анализ зарубежных практик принципов разработки и содер-
жания профилей профессиональных компетентностей преподавателей университетов. Разработан 
профиль профессиональных компетентностей доцента высшего учебного заведения в соответствии с 

Юрій СКИБА Профіль професійних компетентностей доцента закладу вищої освіти України 



225 №  3  ( 6 6 ) ,  в е р е с е н ь  2 0 1 9 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2019-66-3 

Юрій СКИБА Профіль професійних компетентностей доцента закладу вищої освіти України 
основными видами профессиональной деятельности (организационной, учебной, научной и методиче-
ской) научно-педагогического работника в соответствии с Законом Украины «О высшем образова-
нии» (2014). 

Ключевые  слова :  доцент, профиль, профессиональные компетентности, профессиональные 
требования. 

 
Yurii Skyba. The profile of the professional competences for the associate professor of the higher 

education institution of Ukraine 
The modern requirements for the professional competences of the associate professor of the higher education 

institution, specified by the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine "On Approval of Qualifica-
tion Characteristics of Professions (Positions) of Pedagogical and Academic Staff of the Educational Institu-
tions" (2013) and job descriptions of the National University of Water Management and Nature Management; 
National Pedagogical Dragomanov University; State University of Technology, National Aerospace University 
named after M. Zhukovsky Kharkiv Aviation Institute, are analysed in the article. 

The analysis of the educational normative documents and job descriptions of the proper higher education 
institutions makes it possible to identify differences in the requirements for the candidates for the position of the 
associate professor. With the accordance to the review of the national and foreign legal documents specifying the 
competences of the scientific and pedagogical workers, the profile of professional competencies of the associate 
professor of the higher education institution is developed. The profile of the professional competencies for the 
associate professor of higher education institution includes the following principles: orientation on competence; 
cumulative descriptors; self-assessment and external evaluation; reflection and constant professional growth. The 
profile characteristics can be expanded. 

Keywords :  associate professor, profile, professional competence, professional requirements. 
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Постановка проблеми. Економічне реформу-вання системи освіти в умовах перебудови держа-вності, відродження культурних надбань та мо-ральності суспільства, потребує вдосконалення процесу навчання і виховання. Реалізація завдань морального виховання молодого покоління в Но-вій українській школі обумовлена змінами, що відбуваються у суспільстві та особливостями роз-витку дітей. Починаючи з дошкільного віку до-цільно займатися моральним вихованням дітей, спонукати їх до засвоєння норм і правил поведін-ки з однолітками, підготовки до навчання у Новій українській школі. В Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні наголошується, що моральне виховання дітей дошкільного віку спрямоване на виховання поваги до однолітків, старших, надавати допомо-гу тим, хто цього потребує, вміти підтримувати думку інших людей; виховання у дошкільників почуття відповідальності, необхідності дотриму-ватися норм і правил поведінки, виявляти цілесп-рямованість і наполегливість. Проблема морального виховання дітей різно-го віку надзвичайно гостро стоїть перед суспільс-твом. Вчені, учителі, батьки, керівники закладів освіти намагаються впроваджувати різні техноло-гії, що надають можливість формувати у сучасних дітей повагу до морально-духовних цінностей. Сьогодні дитина живе у просторі величезного по-току інформації: ЗМІ, заклади освіти, Інтернет. І все це скоріше сприяє руйнуванню моральних норм і якостей особистості, змушує серйозно за-думатися над проблемою ефективного морально-го виховання дітей. 

Діти здатні правильно оцінити і зрозуміти почуття і емоції людини, для них дружба, справед-ливість, співчуття, доброта, любов мають високий емоційний рівень. У них немає проблем у спілку-ванні з оточуючими, вони набагато стійкіше пере-носять стресові ситуації і не піддаються негатив-ному впливу змін які відбуваються у суспільстві. Діти дошкільного віку особливо сприйнятли-ві до дотримання моральних норм і вимог. Це од-на з важливих сторін процесу формування особис-тості. Моральне виховання дітей дошкільного віку – це процес засвоєння встановлених у сус-пільстві зразків поведінки, що надалі застерігати-ме їх від негативних вчинків. Під впливом мо-рального виховання дитина дотримується норм поведінки, що впливає на стосунки між людьми. У молодшому дошкільному віці діти най-більш чутливі до емоційних впливів. У житті ди-тини емоції відіграють дуже важливу роль, вони допомагають реагувати на навколишню дійсність і формувати до неї ставлення. Моральне вихован-ня дошкільників визначається тим, що в цей пері-од діти засвоюють мову емоцій і почуттів, вони опановують прийнятні в суспільстві форми вира-ження своїх переживань за допомогою всіляких засобів. Діти навчаються при необхідності стри-мувати свої емоції, або, навпаки, проявляти їх, що має особливе значення для подальшого навчання у школі. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема морального виховання вивчалась і про-довжує досліджуватися вченими різних наук. У спадщині видатних філософів, педагогів минулого (О. Духновича, Г. Сковороди, І. Франка) висвітлені 
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ний аналіз морального виховання дітей. На прикладі педагогічних ідей Василя Сухомлинського аналізу-
ються різні підходи у вихованні моральних якостей особистості. Розглядаються теоретичні аспекти 
морального виховання дитини. Розроблені українським вченим Василем Сухомлинським правила мораль-
ного виховання які включають: формування моральних почуттів і навички поведінки. Акцентується 
увага на використанні педагогічних ідей Василя Сухомлинського у моральному вихованні, їх місце у фор-
муванні моральних цінностей, окреслюється напрям використання. Обґрунтовується необхідність ви-
ховання морально здорової дитини в процесі навчання, що передбачає тісний зв’язок з закладами дош-
кільної освіти і Новою українською школою з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини. 
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ральна свідомість, моральні якості, особистість дитини, моральне здоров’я. 

Олександра СОКОЛОВСЬКА · Моральне виховання дітей на засадах  педагогічних ідей Василя Сухомлинського в освітньому просторі нової української школи 



227 №  3  ( 6 6 ) ,  в е р е с е н ь  2 0 1 9 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2019-66-3 

різні підходи до вирішення проблеми морального виховання. Такі вчені, як Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Запорожець, Г. Костюк, Л. Леонтьєв, С. Рубін-штейн питання морального виховання розгляда-ли з точки зору психології. Проблема морального виховання дошкільників була предметом вивчен-ня таких відомих вчених, як А. Богуш, В. Сухомлинський, А. Фон. Історичний досвід розкриває особливості фо-рмування навичок поведінки дітей, що впливають на їх моральне здоров’я. Це дає змогу визначити провідну роль дошкільного віку в становленні особистості. Питання морального здоров’я вивча-ли Л. Благонадєжиної, О. Запорожця, О. Кононко, В. Котирло, С. Кулачківської, С. Ладивір, С. Максименко, Т. Титаренко.  Питання морального виховання в різних ас-пектах вивчали В. Котирло, Г. Пономарьова, М. Роганова, В. Сухомлинський. Предметом вивчення педагогічної спадщини В. Сухомлинського стали праці науковців як в Україні, так і за її межами (А. Борисовський, Б. Кваша, М. Мухін, В. Риндак). Роботи видатного педагога досліджували Х. Франчос і М. Ціандзі (Греція), Р. Штайник, Е. Гартман (Німеччина), М. Библюк, С. Лашин (Польща), Л. Мілков (Болгарія), Бі Шудєжі, Ван Ігосо (Китай), А. Кокеріль (Австралія). 
Постановка завдання. Визначення місця і ролі педагогічної спадщини В. Сухомлинського в освітньому просторі Нової української школи, окреслення основних теоретичних аспектів мо-рального виховання особистості дитини. 
Виклад основного матеріалу. Виходячи із аналізу наукової літератури, необхідність пошуку засобів, методів виховання дітей в процесі на-вчання у Новій українській школі викликало пот-ребу в зверненні до історико-педагогічної спад-щини. Значний вклад в розвиток проблеми мо-рального виховання дітей вніс видатний педагог, новатор, мислитель Василь Сухомлинський. Він наголошує, що «Саме життя висуває нині важливу проблему навчально-виховної роботи – проблему взаємозв’язку моральності і знань, духовної куль-тури і освіченості» [4, 534]. Розроблена вченим система формування, виховання і розвитку особи-стості дитини заснована на глибокій турботі про дітей з різним рівнем розвитку, відношенням до навчання, укріплення здоров’я кожного вихован-ця, у поєднанні фізичного і морального розвитку. Особливу увагу Василь Олександрович приділяє такому аспекту, як радість навчання, радість пі-знання, творчості, що сприяє емоційному комфор-ту, розкриттю розумового потенціалу кожної ди-тини, моральних почуттів і якостей. За глибоким 

його переконанням навчання повинно бути і сер-йозною роботою, і радісною працею, що укріплює моральні і фізичні сили дитини [3]. Видатний педагог-практик стверджує, що на всіх етапах розвитку суспільства на поведінку людей впливають відносини між людьми, а мо-ральність являється одним із критеріїв оцінки людяності. За глибоким переконанням Павлись-кого вчителя, «Азбука виховання людяності в то-му, що дитина, віддаючи тепло своєї души іншим людям, знаходила в цьому особисту радість» [4, 188]. Аналіз і визначення терміна «моральне вихо-вання» зарубіжними та вітчизняними вченими не однакове. Незважаючи на спільні елементи в ро-зумінні його існують відмінності. Термін «мораль-не виховання» в зарубіжних працях трактується як «moral development» (моральний розвиток) або «moral education» (моральна освіта). Проте прові-дні сучасні науковці розглядають суть моралі, уявлення про моральні цінності. Поняття «моральне виховання» в педагогіч-ній науці вживається часто, але немає чіткої ви-значеності. Визначено близько ста моральних понять. Складовими моралі є вчинки, поведінка людини, моральні відносини, моральна свідо-мість. Саме ці якості особистості мають сформува-ти у дітей, спираючись на освітні програми вихо-вателі закладів освіти. «Важливе завдання шко-ли, – пише Василь Сухомлинський, – ми вбачаємо у вихованні чистоти, благородства морально-естетичних відносин – дружби, товаришування, любові» [4, 199]. У статті моральне виховання роз-глядається нами як один із найважливіших видів виховання на сучасному етапі розвитку освіти. Моральне виховання сприяє формуванню мораль-ної свідомості, розвитку морального почуття й формуванню звичок і навичок моральної поведін-ки на засадах принципів гуманізму розроблених Василем Сухомлинським. В. Сухомлинський у Павлиський школі ство-рив і запровадив у практику роботи нову систему виховання, в центрі якої – учень, спрямувавши виховний вплив на його внутрішній світ. Вихов-ний вплив здійснювався на засадах духовної куль-тури народу, національних традиціях, звичаях. Тим самим прищеплюючи любов до батьків, до мови, готовність захищати слабких. Педагог стве-рджує, що «моральним провідним вогником педа-гог стає не тоді коли він на кожному уроці вирікає істини, а тоді, коли його ставлення до людини – маленького школяра, завтрашнього громадяни-на – є зразком, вершиною моральності» [4, 541]. Це, на нашу думку, одна з найважливіших особли-востей виховання основу якого становлять люд-ські цінності. Завдання морального виховання ми 
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визначаємо як процес розкриття перед дітьми загальнолюдських норм моральності. Проблема морального виховання особистості дитини стояла перед педагогом завжди. У своїх працях «Павлиська середня школа», «Серце віддаю ді-тям», «Моральні заповіді дитинства і юності», «Шлях до серця дитини», «Батьківська педагогі-ка» доводить, що саме у шкільному віці заклада-ються основи моральних почуттів, формується ставлення до людини. Важливі складові вплива-ють на досягнення головної мети морального ви-ховання – формування моральної вихованості. «У молодшому шкільному віці вже закладаються ос-нови моральних почуттів. Такі поняття, як добро й зло, справедливість і несправедливість, правда і брехня, щирість і лицемірність, вірність і зрадли-вість, краса й паскудство, що усвідомлюються в цьому віці в образі яскравих картинок і уявлень, лишаються в емоційній пам’яті на все життя» – пише Василь Олександрович [1, 258]. Посилаючись на наукові праці Василя Сухом-линського та багаторічний практичний досвід вченого, проведено дослідження методом анкету-вання і бесід, групових та індивідуальних серед студентів ІV курсу факультету дошкільної та по-чаткової освіти, що перебували на педагогічній практиці в різних школах міста Миколаєва. Щоб краще розібратися які проблеми виникли у студе-нтів при проведенні виховних заходів, підчас про-ходження практики у класах де діти навчаються за моделлю «Нова українська школа» розробили спеціальні анкети. В анкетуванні взяли участь 43 студенти двох груп, де викладають переважно педагогічні та психологічні дисципліни.  Під час проведення дослідження фіксувалися не тільки зміст відповідей студентів, але й безпо-середні реакції їх при постановці питання. Відчу-валося, що питання були для них несподіваними і найменш очікуваними: більшість довго думали, підшукували слова, або писали і викреслювали написане. Вже така реакція свідчила, що студен-там не часто доводилося чути подібні питання, серйозно задумуватися над поняттям «моральний обов’язок» взагалі й «обов’язок» кожного з них зокрема. З усього сказаного можна зробити такі висновки: ступінь обізнаності студентів з катего-рією «морального обов’язку» низький, студенти не можуть дати ні чіткого, повного й глибокого визначення цієї категорії, ані детально перелічи-ти свої обов’язки як студентів; моральні уявлення маловиразні; викладачі не вичленовують цю важ-ливу моральну категорію і недостатньо фіксують на ній увагу студентів. Результати анкетування спонукали нас ускладнити роботу. В університеті щорічно про-водиться конкурс студентських творчих робіт, до 

якого включили написання есе, розробку моде-лей, макетів Нової української школи, розробку уроків, виховних заходів морального спрямуван-ня. Студенти творчо підійшли до виконання ро-біт. Науково обґрунтовували бачення організації виховної роботи з морального виховання дітей у Новій українській школі.  На думку Марини Я.: «Практика дала багато: знайомство з повсякденною працею учителя, від-працювання навичок роботи перед аудиторією, взаємодії з дітьми, розуміння того, що неможливо бути гарним педагогом без глибоких знань педа-гогіки, психології, історії нашого народу, нашої країни, гуманного відношення до дітей, сформу-вати у них моральні якості, виховати морально свідому людину». Ганна Ш. підкреслює, що «Практика у школі – час відкриття (відкриття себе і своїх можливос-тей, в першу чергу)». У своїх творчих роботах студенти підкреслю-ють, що сучасний учитель саме «Нової школи» повинен вміти спілкуватися, вміти впливати на тих хто навчається, бути комунікативним, вміти налагоджувати стосунки з батьками і саме голов-не, працювати з дітьми нового покоління, вміти впливати на моральні почуття дітей. Василь Сухомлинський наголошує: «У школі формується і оберігається моральна серцевина громадянина» [1, 338]. Тому, на наш погляд, саме оновлена система освіти не дозволить учителю зупинитися у своєму розвитку і бути нецікавим учням у Новій україн-ській школі. Але треба не забувати, що Нова школа – це і джерело моральності. Нова школа – це інститут освіти і виховання, де присутня контрактна систе-ма, яка базується на освітній основі і традиціях шкільної освіти (культурна, громадянська, здоро-в’я і спорт). Нова українська школа – це школа, в який сформовано розвиваюче освітнє середовище і створена доброзичлива атмосфера, де поважа-ють інтереси і реалізуються очікування всіх учас-ників освітнього процесу. Василь Олександрович вважає, що «Кожна школа повинна мати своє об-личчя: свої звичаї, традиції, своє свято» [1, 338]. І далі наголошує: «Ми добиваємося, щоб з першого дня перебування дитини в школі в неї формува-лися власні погляди і ці погляди ставали для неї священними, дорогими, як власна честь» [4, 155]. З метою більш глибокого розуміння сучасно-го освітнього процесу, і місця педагогічної спад-щини В. Сухомлинського в ньому ми під час прак-тичних занять, гурткової роботи, засідань студе-нтської наукової групи, пропонуємо більш погли-блене вивчення педагогічної спадщини видатно-го вченого Василя Сухомлинського. 
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Варто підкреслити, що казки, оповідання, на-укові праці, архівні матеріали українського педа-гога достатньо широко використовуємо у практи-ці професійної самореалізації студентів факульте-ту дошкільної та початкової освіти. Пропонуємо для обговорення і вивчення такі праці В. Сухом-линського: «Людина неповторна», «Моральні за-повіді дитинства і юнацтва», «Серце віддаю ді-тям», «Школа радості», «Шлях до серця дитини», «Як виховати справжню людину», «Проблема ви-ховання всебічно розвиненої особистості». Саме вивчаючи ці праці студенти перекону-ються, що моральність людини є результатом за-своєння і внутрішнього прийняття нею норм мо-ралі, які зумовлюють її поведінку, ставлення до себе людей і світу. Педагог-практик стверджує, що «Серцевиною моральності є обов’язок. Обов’я-зок людини перед людиною, перед суспільством, перед Батьківщиною» [4, 527]. Вчений обґрунтовував правила морального виховання. За його глибоким переконанням: «Одне з важливих правил морального виховання у тому, щоб розбудити в юному серці бажання стати кращими» [4, 553]. Педагог акцентує увагу на тому, що «засоби навмисного впливу ефективні лише остільки, оскільки створене і постійно збагачується середо-вище, яке виховує людину» [4, 548]. Василь Олександрович пише: «Особливо важ-ливим для виховання елементом середовища є тонкість, людяність відносин між вихователями, між старшими і молодшими школярами, між рове-сниками» [4, 550]. Встановленню таких відносин сприяють каз-ки. Використання оповідань, казок Василя Сухом-линського є одним з провідних засобів. Форму-вання морального досвіду у дітей дошкільного віку починається з казок. Виховання гуманних почуттів, духовних цінностей, на думку педагога, необхідно розглядати в тісному взаємозв’язку з загальним розвитком дитини. Казки сприяють формуванню у дітей саме емоційного ставлення до описаних подій, природи, казкових героїв, до оточуючих їх людей, до дійсності. Важливу роль у вихованні особистості дитини відіграють казки та оповідання написані учнями Павлиської школи та Василем Олександровичем: «Бо я – людина», «Борщ зі скибкою свіжого хліба», «Відлітають жу-равлі», «Він зненавидів красу», «Він тільки живий красивий», «Важко бути людиною», «Велика скля-нка», «Весняний вітер», «Вогнегривий коник», «Врятував сонечко», «Все співає в лісі», «Втрачений день», «Ґавеня і Соловей», «Гвинтик», «Горбатенька дівчинка», «Гудуть, а меду не при-носять», «Дівчинка і ромашка», «Дід Осінник», «Дідусь і Смерть», «Де беруться краплинки», «Де 

ночує водяна лілея», «Дев’ять негідних речей», «Десять НЕ МОЖНА», «Дивний мисливець», «Добре слово», «Дуб під вікном», «Жайворонок сонечку допомагає», «Зайчик і горобина», «Зайчик і Місяць», «Здрастуйте», «Іменинний обід (Іменини)», «Кінь утік», «Камінь», «Квітка сонця», «Комірчина для дідуся», «Краплина води», «Красиві слова і красиве діло», «Кульбабка», «Ласкавий вітер і холодний вітрюга», «Легенда про золоте зернятко істини», «Ледача подушка», «Лижі й ковзани», «Лялька під дощем», «Маківка і Джміль», «Мильна бульбашка», «Мишкові купили велосипед», «Ніна і Гусак», «Навіщо кажуть «Спасибі»», «Найгарніша мама», «Найледачіший у світі кіт», «Наказ дітям», «Намисто з чотирма про-менями», «Народився братик», «Не загубив, а знайшов», «Образливе слово», «Оленчин гороб-чик», «Осіння квітка й весняна квітка», «Пелюстка і Квітка», «Перепел і Кулик», «Пихата жаба», «По волосинці», «Правда буває гірша за неправду», «Про що думала Марійка», «Протоптали стежку», «Пурпурова квітка», «Рідна мати моя», «Ремісник і різець», «Розділена радість», «Сива волосинка», «Скажи людині: «Доброго дня!»», «Скляний чоло-вічок», «Склянка води», «Скупий», «Соловей і Жук», «Сонячний день узимку», «Соромно перед соловейком», «Співуча пір’їнка», «Старий пень», «Суниці для Наталі», «Сьома дочка», «Ті самі сло-ва», «Та й поклала кладочку», «Тихо, бабуся відпо-чиває», «Усмішка», «Хочеться сказати щось ніжне-ніжне…», «Хто кого веде додому», «Це горобці пла-чуть від холоду», «Через потік», «Чого заплакав Мишко?», «Чого синичка плаче?», «Чому дідусь такий добрий сьогодні», «Чому мама так хва-лить?», «Шпак прилетів», «Що посієш, те й пож-неш», «Щоб метелик не наколовся», «Щоб ти став кращим», «Я вирощу внучку, дідусю», «Я хочу ска-зати своє слово», «Яблуко в осінньому саду», «Як Їжачиха приголубила своїх діток», «Як Їжачок го-тувався до зими», «Як бджола знаходить квітку конвалії», «Як бджола стала золота», «Як дізна-ються муравлики, що буде дощ», «Як дзвенять сніжинки», «Як же все це було без мене?», «Як зай-чик грівся взимку проти місяця», «Як здивувався Мурко», «Як котові соромно стало», «Як Миколка став хоробрим», «Як починається осінь», «Як Сер-гійко навчився жаліти», «Як Федько відчув у собі Людину», «Як хлопці мед поїли», «Які вони бідні», «Який слід повинна залишати людина на зем-лі?» [6]. Багато із цих казок вивчаються у початко-вій школі. Автори підручника читанка для учнів  1-4 класів (М. С. Вашуленко, О. Я. Савченко) вклю-чили саме ці казки та оповідання Василя Сухом-линського для вивчення. Дитині, яка тільки почи-нає пізнавати оточуючий світ, дуже потрібні каз-ки, які готують її до навчання у школі, активного життя в суспільстві. Казки, проходячи крізь уяву 
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дитини, збуджують у неї відчуття до доброго і прекрасного, розширюють загальний кругозір, учать любові, вірності, стійкості, чесності й напо-легливості. Сприяють формуванню у дітей мо-ральності. Учений дав обґрунтування суті процесу ста-новлення моральності: «Найважливішим виснов-ком, який визначає цю суть, є, на мій погляд, така істина: навчання на уроках не єдина, але дуже важлива сфера духовного життя, в якій вступають у контакт педагог і учень» [4, 537]. Учитель, особливо у початкових класах, об-ґрунтовуючи поведінку реальних людей і персо-нажів творів Василя Сухомлинського, що вивча-ються в шкільній програмі, дає моральну оцінку їх вчинків. Моральне виховання школярів відбува-ється на всіх без винятку уроках. Моральному ви-хованню школярів відповідає не тільки зміст пре-дмета, але і методи, за допомогою яких відбува-ється навчання, атмосфера, що панує в класі, і са-ма особистість учителя. Для успішного морально-го виховання школярів вчителю важливо органі-зувати процес колективної діяльності дітей та-ким чином, щоб вона була пронизана високомо-ральними відносинами. Моральне виховання школярів в колективі найбільш ефективне тоді, коли кожна дитина займає місце, що відповідає його можливостям. Це сприяє розвитку почуттів власної гідності і формуванню самооцінки. Таке моральне виховання школярів без спеціального зовнішнього спонукання змушує дитину дотри-муватися норм моралі прийнятих у суспільстві. Учений висуває ще одну вимогу в якій наго-лошує, що «Педагог – друг, товариш своїх вихова-нців» [4, 539]. Василь Олександрович наголошує: «У справж-нього вихователя є про що говорити з вихованцями, ось чому вони дорожать дружбою з ним» [4, 540]. Педагог вважає, що важливий стимул діяль-ності учнів – «Позитивні емоції дітей, що виника-ють у процесі навчання, відіграють величезну роль у вихованні бажання вчитися» [5, 7]. Завдання морального виховання в закладах освіти і вдома повинні бути спрямовані на пози-тивні емоції дітей.  

Більшість дітей перебуваючи у закладах до-шкільної освіти включені у процес морального виховання, далі моральне виховання продовжу-ється у щколі. У дітей сформувалося уявлення про те, що правильно, а що ні, закладені навички ввіч-ливої поведінки, а саме у закладах дошкільної освіти. У школі коло спілкування дітей та їх обо-в'язків значно розширюється. Основною діяльніс-тю для них стає навчання і моральне виховання покликане активізувати їх думки і почуття.  «Усе, що має вплив на дітей, що навмисне ви-користовується вихователем для їхнього розумо-вого та емоційного розвитку, що покликано мак-симально активізувати їхні думки й почуття, вольові зусилля – все це має бути перейняте висо-коморальними ідеями» стверджує педагог-практик [1, 258]. У процесі морального виховання, відбуваєть-ся поділ всіх вчинків на дві категорії: гарне і пога-не, а моральні вчинки мають обґрунтування. Говорячи про моральне виховання школярів слід зазначити, що в залежності від віку дитини процес засвоєння моральних норм відбувається по-різному. Основним критерієм успішності морального виховання школярів є тільки їх реальні вчинки. «Ми глибоко переконалися, що емоційна чуй-ність, емоційна вихованість є наче поштовхом, що спонукає думку до роздумів над суттю моральних повчань, порад» – пише Василь Олександрович [4, 192]. Реформа української школи вимагає ще раз перечитати праці видатного педагога Василя Су-хомлинського. Ми переконані, що саме в них ми знайдемо відповідні рішення багатьох сучасних освітянських проблем. Втілення порад видатного вченого сприятиме успішно вирішувати питання морального виховання дітей. 
Висновки і перспективи досліджень.  Василь Олександрович стверджує, що «Людина – дитя природи. Їй властиві людські пристрасті, і саме в тому й полягає краса людська, що людина свідомо облагороджує себе, прагне до своєї величі і моральної удосконаленості» [4, 529]. 
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Александра Соколовская. Моральное воспитания детей на основе педагогических идей Васи-

лия Сухомлинского в образовательном пространстве новой украинской школы 
В статье раскрывается сущность понятия «Новая школа», осуществлен теоретический анализ 

нравственного воспитания детей. На примере педагогических идей Василия Сухомлинского анализиру-
ются различные подходы в воспитании нравственных качеств личности. Рассматриваются теорети-
ческие аспекты нравственного воспитания ребенка. Разработанных украинским ученым Василем Сухо-
млинским правила нравственного воспитания, которые включают: формирование нравственных 
чувств и правила поведения. Акцентируется внимание на использовании педагогических идей Василия 
Сухомлинского в нравственном воспитании, их место в формировании нравственных ценностей, опре-
деляется направление использования. Обосновывается необходимость воспитания нравственно здоро-
вого ребенка в процессе обучения, предусматривается тесная связь с учреждениями дошкольного обра-
зования и Новой украинской школой с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Ключевые  слова :  педагогическое наследие Василия Сухомлинского, мораль, нравственное воспи-
тание, нравственное сознание, моральные качества, личность ребенка, нравственное здоровье. 

 
Olexandra Sokolovska. The children’s moral education on the basis of pedagogical idea of Vasyl 

Sukhomlynsky in the educational space of the new ukrainian school 
The article reveals the essence of the concept of "New School", made a theoretical analysis of the moral edu-

cation of children. On the example of Vasyl Sukhomlynsky's pedagogical ideas, different approaches to the educa-
tion of the moral qualities of the individual are analyzed. Formation of moral experience in preschool children 
begins with fairy tales. The education of humane feelings, spiritual values, according to the teacher, should be 
considered in close connection with the overall development of the child. Fairy tales contribute to the formation of 
children's emotional attitude to the described events, nature, fairy-tale characters, to the people around them, to 
reality. An important role in the education of the child's personality is played by fairy tales and stories written by 
pupils of the Pavlovsk school and Vasyl Olexandrovich. A child who is just beginning to get to know the world 
around is in need of fairy tales that prepare her for school, an active life in society. Tales, passing through the 
imagination of the child, excite her feelings for the good and the beautiful, expand the general outlook, teach love, 
loyalty, stability, honesty and perseverance. Promote moral formation in children. The scientist gave a substantia-
tion of the essence of the process of becoming morality: "In my opinion, the most important conclusion that de-
fines this essence is the truth: teaching in the lessons is not the only, but very important sphere of spiritual life in 
which the teacher and the student come into contact." The moral education of schoolchildren takes place in all 
lessons without exception. It promotes self-esteem and self-esteem. Theoretical aspects of moral education of the 
child are considered. The rules of moral education, developed by the Ukrainian scientist Vasyl Sukhomlynsky, in-
clude: formation of moral feelings and behavior skills. Emphasis is placed on the use of pedagogical ideas of Vasyl 
Sukhomlynsky in moral education, their place in the formation of moral values, outlines the direction of use. The 
necessity of raising a morally healthy child in the course of education is substantiated, which involves a close con-
nection with the institutions of pre-school education and the New Ukrainian School, taking into account the indi-
vidual characteristics of each child. 

Keywords: Vasyl Sukhomlynsky's pedagogical heritage, morality, moral education, moral consciousness, 
moral qualities, child's personality, moral health. 
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ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
У статті виокремлено найбільш поширені підходи щодо розкриття поняття «готовність до про-

фесійної діяльності» (особистісний, функціональний, системний, особистісно-діяльнісний, результатив-
но-діяльнісний), узагальнено пропоновані тлумачення (готовність як стан, результат, явище, процес, 
якість, мета тощо). Показано взаємозв’язок між поняттями «підготовка», «готовність до професійної 
діяльності», «професійна компетентність», а також, що компетентнісний підхід певним чином інтег-
рує вищезазначені підходи дослідників, складові готовності студентів до професійної діяльності. 

Ключові  слова :  професійна діяльність, готовність, готовність студентів до професійної діяль-
ності, підготовка студентів до професійної діяльності.  

Володимир СТАРОСТА Підходи до сутнісної характеристики готовності студентів до професійної діяльності 

Входження України в європейський освітній простір зумовлює необхідність оновлення всіх ланок освіти. Особливо посилюються вимоги до майбутніх випускників вищої школи, їх професій-них якостей, готовності до складної професійної діяльності, саморозвитку, самореалізації в сучас-них умовах. Відповідно проблема готовності до різних видів професійної діяльності є об’єктом наукового інтересу багатьох дослідників, вона актуальна і для викладачів вищої школи, які готу-ють майбутніх фахівців.  Категорія «готовність до професійної діяль-ності» – одна з центральних у професійній педаго-гіці та психології праці, яка розглядається вітчиз-няними і зарубіжними вченими в різних аспектах, зокрема: професійну готовність досліджували – Г. Балл, О. Бикова, А. Деркач, М. Дьяченко, Л. Кандибович О. Коберник, Д. Мазоха, Г. Оллпорт, К. Платонов та ін., професійно-педагогічну – В. Бондар, А. Капська, С. Коришенко, І. Підласий, О. Ярошенко та ін.  У дослідженні І. Гавриш (2005) [5] установле-но, що в історії розв’язання проблеми готовності людини до певних форм реагування, поведінки та діяльності можна виокремити три етапи. На пер-
шому з них (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) готов-ність ототожнювалась із феноменом настанови та розглядалась як психічний стан суб’єкта, що спри-чиняє поведінку (діяльність) певного характеру й спрямованості (Д. Узнадзе та ін.). На другому етапі (середина ХХ ст.) зазначений феномен розглядав-ся як якісний показник саморегуляції поведінки людини (Г. Оллпорт та ін.). На третьому етапі (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) готов-ність починає вивчатись у контексті теорії діяль-

ності взагалі та професійної діяльності зокрема (Г. Гагаєва, М. Дьяченко, Л. Кандибович, С. Кубіць-кий, Л. Нерсесян, Р. Пенькова, К. Платонов, В. По-номаренко, В. Пушкін, Л. Разборова, В. Шадриков, В. Ширинський та ін.). Дослідження показує, що у психологічній і педагогічній науці немає єдиного підходу щодо розгляду феномена «готовність» та «готовність до професійної діяльності».  Метою статті є узагальнення підходів дослід-ників щодо сутнісної характеристики поняття «готовність до професійної діяльності».  Поняття «готовність до професійної діяльно-сті» є інтегроване і поєднує поняття «готовність» та «професійна діяльність».  Професійна діяльність – цілеспрямована ак-тивність суб’єкта щодо здобування професійних знань і навичок, умінь користуватись ними, про-фесійно використовувати на практиці, творчо вирішувати професійні завдання (Е. Аришина, 2012) [1]. М. Дьяченко та Л. Кандибович (2003) [7] ви-значають готовність як активно-дієвий стан осо-бистості, настанову на певну поведінку, змобілізо-ваність сил для виконання завдання. Готовність до певного виду діяльності передбачає переко-нання, погляди, мотиви, почуття, вольові та інте-лектуальні якості, знання, уміння, навички, нала-штування на певну поведінку.  Готовність до праці К. Платонов (К. Платонов, 1984) [13] характеризує через такі три поняття, що мають різні значення, а саме: в широкому зна-ченні – як результат трудового виховання, вира-жений в бажанні працювати; у більш конкретному значенні – як результат професійного навчання, 
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професійного і особистісного розвитку; у най-більш конкретному значенні – як стан психологіч-ної мобілізації в певних умовах.  Л. Костюченко (2011) [11] описує готовність як змінну характеристику, що залежить від віку, досвіду, індивідуальних властивостей особистос-ті; цей феномен доцільно розглядати як складне багаторівневе утворення усталену структуру яко-стей та здібностей особистості, які реалізуються в діяльності. Професійна готовність, на думку В. Моляко (1989) [12], – це складне особистісне утворення, свого роду система, що включає багато компонен-тів, які у своїй сукупності дають змогу певній осо-бі виконувати більш чи менш успішно конкретну роботу. Її структура містить знання, навички, уміння, переконання, мотиви й цілі діяльності людини, винахідливість, емоційно-вольову стій-кість у подоланні труднощів. На основі теоретичного аналізу науково-педагогічної літератури О. Комар (2011) [10, с. 143] встановлено, що готовність визначається, як «психічний стан», як «особистісне», «структурне утворення», «властивість» або «якість» особистості; вчені переважно диференці-юють поняття «готовність» і «підготовка», розг-лядаючи підготовку як процес, а готовність – як результат цього процесу. Наприклад, готовність студента до професійно-педагогічної діяльності – це важлива інтегрована якість і стійка особистіс-на характеристика майбутнього вчителя, що ви-являється у його здатності здійснювати ефектив-ну педагогічну діяльність і є результатом процесу професійної підготовки вчителів у вишій школі (О. Комар, 2011 [10, с. 149]). Повністю погоджує-мось з наведеним трактуванням О. Комар у якому використано кілька підходів (особистісний, систе-мний, функціональний), але пропонуємо внести доповнення, що готовність можна також тлумачи-ти і як мету професійної підготовки студентів. Т. Смолеусова (2012) [14, с. 7] розглядає по-няття «готовність» комплексно як інтеграцію чо-тирьох компонентів: мотиваційна готовність (бажання, переконаність в необхідності); когніти-вна готовність, підготовленість (необхідні профе-сійні знання і вміння); здатність реалізувати (особистісні якості, здібності); рішучість, як риса характеру. Перші дві позиції з чотирьох є основою професійної готовності, а дві інші – відносяться до особистісної готовності.  Готовність студентів до безперервної освіти О. Ігнатович (2015) [9] розуміє як складне інтег-роване новоутворення, що забезпечує включе-ність людини в освіту на будь-яких етапах її жит-тя. Поняття «готовність до безперервної освіти» пов’язане з формуванням: 

– системи уявлень про освіту як інструмент особистісного і професійного розвитку, можливості формальної і неформальної систем освіти в досягненні особистісних і професійних цілей;  
– потреби, мотивації та інтересу до навчан-ня протягом усього життя;  
– комплексу умінь учитися, тобто аналізува-ти освітні потреби, здібності та можливос-ті, ставити дидактичні завдання, підбира-ти інструменти їх вирішення, аналізувати досягнення, коригувати результати на новому рівні постановки і досягнення ди-дактичних цілей; вміння робити вибір в освітньому середовищі; 
– ціннісного ставлення до освіти, особистіс-них результатів; 
– системи особистісних якостей, необхідних для навчання протягом усього життя. Узагальнення науково-педагогічної літерату-ри, яке провели Н. Белослудцева, О. Петунін (2015) [2], уможливило показати різноманітність підходів при дослідженні готовності суб’єкта до професійної діяльності, а також виокремити най-більш поширені підходи щодо розкриття поняття «готовність до професійної діяльності»: 
– особистісний підхід розглядає готовність як єдність особистісно значущих професій-них якостей, що забезпечують ефектив-ність і високу результативність професій-ної діяльності (Б. Ананьєв, Л. Божович, Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін.); 
– функціональний підхід характеризує гото-вність як тимчасовий ситуативний стан людини, актуалізацію і напрямок особисті-сних якостей, властивостей і можливостей для успішних дій у визначених умовах, як вміння якісно мобілізувати і налаштувати необхідні фізичні і психічні ресурси для реалізації діяльності (Ф. Генов, М. Левітов, Л. Нерсесян, А. Пуні, В. Пушкін та ін.); 
– системний підхід розглядає професійну готовність через пізнання людиною своїх внутрішніх можливостей і реалізацію їх для досягнення бажаного результату в професійній діяльності (К. Абульханова-Славська, О. Бодальов, В. Шадріков та ін.);  
– особистісно-діяльнісний підхід визначає готовність як цілісне виявлення всіх сто-рін особистості, як систему мотивів, уста-новок, професійно важливих якостей, що дає можливість ефективно виконувати професійні функції (А. Деркач, М. Дья-ченко, Л. Кандибович, Є. Клімов, В. Кру-тецький, К. Платонов та ін.). Дослідження показує, що Н. Чорна (2012) [15, с. 193] доповнює даний перелік результативно-діяльнісним підходом, який визначає готовність як результат процесу підготовки. 
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Таким чином, огляд психолого-педагогічної літератури показав, що проблема готовності до різних видів професійної діяльності є предметом аналізу багатьох дослідників. Узагальнення підхо-дів різних авторів у визначенні готовності до про-фесійної діяльності, показує, що пропонується значна кількість дефініцій цього поняття (готовність як стан, результат, явище, процес, якість, мета тощо). Багатоаспектність підходів дослідників до трактування поняття «готовність до професійної діяльності», з нашого погляду, по-яснюється різноманітністю наукових шкіл, а та-кож складністю самого поняття через особливості професійної діяльності. Аналіз наведених форму-лювань показує, що вони є взаємодоповнюючими, але не є суперечливими, оскільки кожне з них ви-окремлює певні аспекти розуміння сутності такої готовності, суттєво розширюють та поглиблюють уявлення про складність і багатогранність фено-мена «готовність до професійної діяльності».  У процесі аналізу базових понять нашого дос-лідження «готовність», «готовність до професій-ної діяльності» визначимо їх співвідношення з поняттями «компетентність», «підготовка», «професійна підготовка», «професійна компетент-ність».  Згідно Великого тлумачного словника сучас-ної української мови (2001) [4, с. 776] поняття «підготовка» – це «запас знань, навичок, досвід, і т.ін; набутий в процесі навчання, практичної ді-яльності», а поняття «готовність» – стан людини, що приготувалась, зібралась в усьому, пристосу-валась до чогось, може і бажає щось виконати (2001) [4, с. 387].  Термін «підготовка», підкреслює І. Гавриш (2005) [5], збагачує поняття «готовність»: підго-товка до професії розглядається як процес форму-вання готовності до неї, а готовність – як резуль-тат професійної підготовки. З нашого погляду, Р. Вайнола (2009) комплек-сно характеризує професійну підготовку як сукуп-ність соціального, професійного та особистісно-морального розвитку майбутнього фахівця у сприятливих умовах технологічного та науково-методичного забезпечення підготовки в освітньо-му середовищі закладу вищої освіти [3, с. 17]. Огляд літературних джерел показує, що про-фесійна підготовка розглядається вченими пере-важно як процес формування готовності майбут-нього фахівця до професійної діяльності, а готов-ність – як її результат чи як мета такої підготовки. Наприклад, повністю поділяємо такий комплекс-ний погляд К. Дурай-Новакової, що професійна 

готовність – це не тільки результат, але і мета професійної підготовки, пріоритетна умова реалі-зації можливостей кожного індивіда; передумова ефективної і творчої діяльності, чинниками якої є мотивація, підготовка, установка тощо (К. Дурай-Новакова, 1983) [6, с. 17]1. З нашого погляду, аналізовані поняття не тотожні, проте взаємопов’язані та взаємозумовле-ні певним чином, а саме: первинною є підготовка, яка виступає засобом формування готовності до професійної діяльності. Сама ж готовність до про-фесійної діяльності є вторинною, але виступає не тільки наслідком, результатом, показником якос-ті професійної підготовки, яка перевіряється в процесі професійної діяльності, але є і метою цієї підготовки.  Готовність студентів до професійної діяльно-сті передбачає наявність у них відповідної компе-тентності. Згідно Закону України «Про вищу осві-ту», компетентність (2014) [8] – динамічна комбі-нація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадян-ських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти. Комплексно, на нашу думку, характеризує професійну компетентність М. Чошанова (1996), оскільки розглядає її як «стрижневий показник рівня кваліфікації спеціаліста» і розкриває її склад [16, с. 6-7]: мобільність знання, тобто пос-тійне оновлення знання, володіння новою інфор-мацією для успішного вирішення професійних задач в даний час і в даних умовах; гнучкість ме-тоду, тобто не тільки розуміння фахівцем сутнос-ті проблеми, а й уміння вирішувати її практично в залежності від конкретних умов; критичність ми-слення, тобто здатність серед множини рішень обирати найбільш оптимальне, аргументовано спростовувати помилкові рішення, ставити під сумнів ефектні, але не ефективні рішення. Отже, професійна підготовка, готовність до професійної діяльності та професійна компетент-ність взаємозв’язані діалектично, а саме: метою і результатом професійної підготовки фахівців є їх готовність до професійної діяльності, яка органіч-но сприяє формуванню професійної компетентно-сті завдяки систематичному самовдосконаленню особистості, накопиченню професійного досвіду тощо. Водночас на основі огляду вищезазначених джерел зауважимо наступне: якщо готовність до професійної діяльності є результатом і метою 
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професійної підготовки, то професійну компе-тентність розглядають як не тільки як результат професійної підготовки, але також інтеграцію досвіду та подальшої самоосвіти, здатність вирі-шувати професійні завдання і проблеми. Дослідники акцентують увагу також на окре-мі аспекти готовності. Згідно М. Дьяченко та Л. Кандибович (2003) [7], підготовка майбутніх фахівців має відповідати вимогам та умовам май-бутньої професійної діяльності, а формування психологічної готовності до професійної діяльно-сті означає утворення таких необхідних відносин, установок, властивостей особистості, які забезпе-чують можливість студенту свідомо включитися в трудову діяльність і успішно її виконувати. К. Платонов (1986) виділяє моральну, психо-логічну та професійну готовність і відносить яко-сті, що визначають моральну готовність до соці-ально зумовленої сторони особистості; психоло-гічну готовність – до сторони, яка об’єднує індиві-дуальні особливості психічних процесів; профе-сійну – до досвіду особистості (цит. за Н. Бело-слудцева, О. Петунін, 2015) [2]. Нам імпонує зазначений підхід К. Платонова, який також виділяє в структурі особистості окре-мі підструктури. Відповідно готовність студентів до професійної діяльності, на нашу думку, можна розглядати як багаторівневе особистісне ново-утворення, яке формується в кількох взаємозв’я-заних між собою підструктурах особистості і міс-тить складові:  
– особистісна складова готовності містить мотиваційну здатність до професійної ді-яльності, її ціннісне усвідомлення тощо (підструктура спрямованості); пам’ять, емо-ції, відчуття, мислення, сприйняття, почут-тя, волю тощо (підструктура психічних про-цесів); властивості темпераменту, статеві і вікові властивості особистості тощо (під-структура біопсихічних властивостей); 
– функціональна складова готовності (під-структура досвіду) концентрує професійні знання (інтелектуальна здатність), уміння і навички (практична здатність) для ком-

петентного виконання майбутніх профе-сійних функцій; рефлексію внутрішніх мо-жливостей, результатів професійної підго-товки для досягнення бажаних цілей в майбутній професійній діяльності. Якщо перша складова найбільше інтегрує особистісний, системний та особистісно-діяльнісний підходи дослідників щодо розуміння сутності готовності, то друга – функціональний, особистісно-діяльнісний та результативно-діяльнісний. Зазначені складові взаємозалежні, оскільки самі описані підходи взаємозв’язані. Най-більш яскравий, з нашого погляду взаємозв’язок складових зумовлюється тим, що особистісно-діяльнісний підхід реалізується в обох складових. Вважаємо, що сучасний підхід у підготовці фахів-ців, – компетентнісний, певним чином інтегрує вищезазначені підходи дослідників, оскільки спря-мований на формування професійної компетент-ності. Це виходить із сутності самої компетентнос-ті (Закон України «Про вищу освіту», 2014 [8]), а тому компетентнісний підхід проникає в складові готовності студентів до професійної діяльності, а також оновлює їх розуміння згідно теперішніх ви-мог щодо підготовки сучасних фахівців. Таким чином, огляд найбільш поширених підходів дослідників щодо сутнісної характерис-тики поняття «готовність до професійної діяльно-сті» (особистісний, функціональний, системний, особистісно-діяльнісний, результативно-діяльнісний) показують, що пропонується значна кількість дефініцій цього поняття (готовність як стан, результат, явище, процес, якість, мета тощо). Аналіз наведених формулювань показує, що вони є взаємодоповнюючими. Компетентнісний підхід певним чином інтегрує вищезазначені підходи дослідників, складові готовності студентів до професійної діяльності. Подальші розвідки, вважаємо, доцільно спря-мувати на вивчення та узагальнення поглядів дослідників щодо структури готовності до профе-сійної діяльності, виявлення критеріїв та показ-ників для діагностики такої готовності.  
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Владимир Староста. Подходы к сущностной характеристике готовности студентов к профес-
сиональной деятельности 

В статье выделены наиболее распространенные подходы к раскрытию понятия «готовность к 
профессиональной деятельности» (личностный, функциональный, системный, личностно-деятель-
ностный, результативно-деятельностный), обобщено предлагаемые толкования (готовность как со-
стояние, результат, явление, процесс, качество, цель и т.п.). Показано взаимосвязь между понятиями 
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«подготовка», «готовность к профессиональной деятельности», «профессиональная компетент-
ность», а также, что компетентностный подход определенным образом интегрирует вышеуказанные 
подходы исследователей, составляющие готовности студентов к профессиональной деятельности. 

Ключевые  слова :  профессиональная деятельность, готовность, готовность студентов к про-
фессиональной деятельности, подготовка студентов к профессиональной деятельности. 

 
Volodymyr Starosta. Approaches to the essential characteristic of students' readiness for profes-

sional activity 
The article describes the views of scientists on the problem of readiness for professional activity. The author 

identifies the most common approaches of researchers regarding the characterization of the concept «readiness 
for professional activity» (personal, functional, systemic, personal-activity, result-activity); summarizes the pro-
posed interpretations of the definition of readiness for professional activity and shows a considerable number of 
definitions of this concept (readiness as a condition, result, phenomenon, process, quality, purpose, etc.). The 
analysis of the above formulations shows that they are complementary, but not contradictory, since each of them 
highlights certain aspects of understanding the essence of such readiness, significantly broadens and deepens the 
understanding of the complexity and versatility of the «readiness» phenomenon. Students' readiness for profes-
sional activity can be understood as a multilevel personal neoplasm, which is formed in several sub-structures of 
the personality and which are interconnected: the personal component of readiness (substructure of orientation, 
substructure of mental processes, substructure of biopsychic properties); functional component of readiness 
(experience substructure). 

The author analyzes the relationship between the concepts of «preparation», «readiness for professional ac-
tivity», «professional competence»: the purpose and result of professional training of specialists is their readiness 
for professional activity, which organically contributes to the formation of professional competence through sys-
tematic self-improvement of personality, the accumulation of professional etc. Professional competence is seen 
not only as a result of professional training, but also as an integration of experience and further self-education, 
the ability to solve professional problems. The competency approach integrates the above approaches of research-
ers, penetrates the students' readiness for professional activity and aims to develop professional competence. 

Keywords: professional activity, readiness, students' readiness for professional activity,, training students 
for professional activity. 
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Постановка проблеми. Поступовий розви-ток ринкових відносин в Україні призвів до ви-вчення феномену підприємництва як економічно-го явища, а згодом як соціологічного, психологіч-ного, педагогічного. Сьогодні розроблено Стан-дарти вищої освіти за спеціальністю 076 Підприє-мництво, торгівля та біржова діяльність, де ви-значено інтегральну, загальні та спеціальні ком-петентності.  Сформульовано функції, через які реалізуєть-ся професійна компетентність: розвивальна (роз-виток пізнавальної активності та потреб), освітня (навчання «впродовж життя»), інформаційна (оволодіння сучасними джерелами інформації), регулятивна (співвіднесення нової інформації та актуальних знань, вироблення власної позиції), мотиваційна (розвиток мотивів, інтересів, праг-нень), емоційно-вольова, контрольно-оцінна (самооцінка результатів, за необхідності – їх коре-кція), комунікативна (розвиток здатності до про-фесійної комунікації) [11, с. 78]. Виходячи з цього, постає проблема щодо удо-сконалення підготовки майбутніх фахівців з озна-ченої спеціальності у нових освітніх й економіч-них реаліях. Це зумовило вибір теми статті. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проаналізувавши наукові джерела, констатуємо той факт, що останнім часом активізовано дослі-дження з проблеми формування професійної ком-петентності майбутніх фахівців економічного профілю: Н. Баловсяк (інформаційна компетент-ність економіста), С. Горобець (комп’ютерно-орієнтовані технології навчання як засіб форму-вання професійної компетентності студентів еко-

номічних спеціальностей), Л. Дибкова (форми і методи індивідуального підходу у формуванні професійної компетентності майбутніх економіс-тів), Є. Іванченко (формування професійної мо-більності майбутніх економістів), О. Романо-вський (підприємницька освіта в Україні), Н. Трішкіна (професійна компетентність фахівця торговельно-економічного профілю), Т. Фурман (професійна компетентність майбутніх фахівців економіки та підприємництва), О. Яковчук (професійна компетентність майбутніх техніків-технологів) та ін.  Професійна компетентність трактується, як інтегративна якість особистості, яка визначає здатність фахівця розв’язувати професійні проб-леми та завдання, що виникають у реальних ситу-аціях професійної діяльності з опорою на наявні особистісні якості: знання, вміння, навички, жит-тєвий досвід, здібності, цінності та нахили, пред-ставлені у вигляді сукупності компетенцій  [1, с. 6]; сукупність професійних та особистісних властивостей фахівця, що поєднує у собі фундаме-нтальні знання економічної теорії, інноваційне економічне мислення, навики аналізувати та встановлювати міжособистісні зв’язки; вміння обирати оптимальний стиль спілкування у різних бізнес-ситуаціях та здатність їх використовувати на практиці з використанням інноваційних техно-логій на основі операційних систем [8, с.15]. Та-ким чином, дослідження з формування професій-ної компетентності у майбутніх фахівців є пріори-тетним. 
Постановка завдання. Метою статті є визна-чення структури професійної компетентності 
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ЇЇ СТРУКТУРА 
У статті розкривається сутність поняття «професійна компетентність» на основі аналізу дослі-

джень учених. Сформульовано власне бачення змісту дефініції «професійна компетентність майбутніх 
фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності». Установлено, що у структуру професійної 
компетентності здобувачів освіти відносять особистісно-індивідуальну, предметно-практичну, інфор-
маційну, управлінську, аналітичну, економічну, науково-дослідницьку. 

Виокремлено складові професійної компетентності майбутніх фахівців з підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності: підприємницька, економічна, загальнокультурна. Визначено компоненти фор-
мування професійної компетентності майбутніх фахівців означеної спеціальності. 

Ключові  слова :  професійна компетентність, підприємницька компетентність, економічна ком-
петентність, загальнокультурна компетентність, компоненти. 
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майбутніх фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Завдання: з’ясувати стан дос-ліджуваної проблеми у наукових розвідках та сформулювати власне бачення складових профе-сійної компетентності у здобувачів освіти за цією спеціальністю. 
Виклад основного матеріалу. Наше дослі-дження було спрямоване на аналіз дисертаційних досліджень та наукових розвідок щодо структури професійної компетентності у майбутніх фахівців економічного спрямування. Контент-аналіз їх дав можливість систематизувати підходи вчених до сформульованої проблеми. Серед складових про-фесійної компетентності такі: особистісно-індивідуальна, предметно-практична, інформа-ційна, управлінська, пізнавальна, комунікативна [2, с. 6]; комп’ютерна, аналітична, прогностична [14, с. 9]; загальнокультурна, соціально-особистіс-на, комунікативна, психологічна, інформаційна, економічна, предметна, науково-дослідницька; підприємницька, управлінська, організаторська, особистісно-поведінкова [13].  Низка вчених (І. Драч, І. Зимняя, І. Карпюк) виокремлюють ключові, характеризуючи їх озна-ки: багатофункціональність − володіння ключови-ми компетентностями, що дозволяє людині вирі-шувати різні проблеми у повсякденному, профе-сійному та соціальному житті, досягати важливих цілей і вирішувати різноманітні завдання; багато-мірність, тобто вони включають різні розумові процеси та інтелектуальні вміння (аналітичні, критичні, комунікативні тощо); надпредметність і міждисциплінарність, оскільки вони можуть засто-совуватися в різних ситуаціях у професійній, соціа-льній та побутовій сферах; динамічність, оскільки вони залежать від пріоритетів суспільства та осо-бистості, які мають рухливу природу [3, с. 126]. Ключова компетентність, на думку [4, с.175], пот-рібна для будь-якої професійної діяльності і пов’я-зана з успіхом особистості у швидкоплинному сві-ті. Це – формування в людини здатності навчатися, зокрема навчатися самостійно, забезпечення ви-пускникам, майбутнім працівникам, більшої гнуч-кості у взаємостосунках із роботодавцем, станов-лення репрезентативності для зростання успішно-сті в конкурентному середовищі існування. Базова компетентність відображає специфіку певної про-фесійної діяльності (педагогічної, інженерної, ме-дичної тощо). Спеціальна компетентність відобра-жає специфіку конкретної предметної або надпре-дметної сфери професійної діяльності. Спеціальну компетентність можна розглядати як реалізацію ключових і базових компетентностей у певній сфе-рі професійної діяльності. Сучасні наукові пошуки щодо підготовки фа-хівців економічного спрямування виявили наяв-

ність терміну «економічна компетентність», що є складовою професійної, й формулюється, як: 
– економічні знання і досвід, набуті завдяки навчанню і вихованню, зорієнтовані на становлення учня як суб’єкта життя й культури, його активну інтеграцію в сус-пільство [12, с.10]; 
– сукупність економічних знань та практич-них вмінь, досвіду, економічної культури та мислення, наявність стійкої потреби та інтересу до професійної компетентності [6, c. 140]; 
– економічні знання й досвід, набуті завдяки навчанню й зорієнтовані на становлення учня як суб’єкта життя й культури, його активну інтеграцію в суспільство, що міс-тять: теоретичні знання високого рівня з предметів економічного циклу, практичні уміння в галузі підприємницької діяльнос-ті та менеджменту, практичне оволодіння економічною термінологією, орієнтування на моральні якості, успіх, впевненість у собі, управлінську культуру [7, с. 268]. Констатуємо той факт, що економічна компе-тентність визначається як сукупність знань, прак-тичних умінь, досвіду з орієнтацією на сформова-ні моральні якості. Вона є показником економіч-ної культури, результатом засвоєння економічних знань та вмінь, формування економічно значимих якостей особистості, економічного мислення і поведінки, включення в соціально-економічні відносини (А. В. Андросова), має особистісний ха-рактер – в основі її формування лежить досвід економічної діяльності [5, с. 99]. Є думка (І. Середіна, М. Стрельніков, Ю. Білова, Н. Каландирець та ін.) щодо визначен-ня у складі професійної компетентності підприєм-ницької, що формулюється, як:  
– стійка здатність ефективно виконувати певний вид діяльності, що охоплює: глибо-ке розуміння сутності виконуваних за-вдань і вирішуваних проблем; знання дос-віду в кожній конкретній галузі економіки; активне оволодіння найкращими досяг-неннями галузі; вміння обирати засоби та способи дії, адекватні конкретним обста-винам місця й часу; уміння здобувати ін-формацію для розв’язання певної пробле-ми, аналізувати її, висувати гіпотези щодо вирішення проблеми, робити необхідні узагальнення, встановлювати статистичні закономірності, робити аргументовані ви-сновки, застосовувати отримані результа-ти для виявлення і розв’язання нових про-блем; почуття відповідальності за досягну-ті результати; здатність учитися на помил-ках і вносити корективи в процес досяг-нення цілей [9, с. 98]; 
– сукупність особистих і ділових якостей, навичок, знань, певної моделі поведінки, 
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володіння якими допомагає успішно вирі-шувати різні бізнес-завдання і досягати високих результатів діяльності [10, с. 71]. Ураховуючи специфіку спеціальності 076 та власний досвід педагогічної діяльності, сфор-мульовано зміст поняття професійна компетент-ність майбутніх фахівців з підприємництва, торгі-влі та біржової діяльності як комплексне, багато-компонентне особистісно-психологічне утворен-ня на основі інтеграції знань, умінь і навичок, ці-леспрямованої практичної підготовки, здатності індивідуума до самовдосконалення та самовира-ження у підприємницькій, торговельній та біржо-вій діяльностях на основі сформованих громадян-ських та морально-етичних цінностей. Складови-ми професійної компетентності визначено такі: 1. Підприємницька компетентність майбутніх фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що розглядається як складова профе-сійної компетентності в системі ступеневої освіти, здатність особистості до підприємницької діяльно-сті на основі інтеграції знань з професійно-орієн-тованих дисциплін, наявність креативних умінь у вирішенні питань, викликаних мінливими умовами вітчизняного та світового ринків. Означена компе-тентність включає наступні компетенції: нормати-вно-правові; в області бізнес-планування, оподат-кування, стратегії підприємств на національних і міжнародних ринках; ціноутворення; появи кризо-вих явищ та їх подолання; дослідницька. 2. Економічна компетентність майбутніх фа-хівців з підприємництва, торгівлі та біржової ді-яльності, що включає в себе економічні знання та вміння, які реалізуються крізь економічно важли-ві професійні якості в процесі підприємницької діяльності. Забезпечується такими компетенція-ми: нормативно-правова; математично-статис-тична, аналітико-прогностична (SWOT-аналіз); економічне моделювання.  3. Загальнокультурна компетентність майбут-ніх фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що формулюється як здатність особис-тості до оволодіння національною та світовою культурами, бізнес-комунікаціями з дотриманням морально-етичних норм. Формування загально-культурної компетентності передбачає виховання культури міжособистісних взаємин, толерантнос-ті, відповідальності у процесі професійної діяльно-сті. Передбачає розуміння: національної стратегії розвитку економіки України; морально-етичних якостей працівників з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; культури комунікації. Визна-чено коло умінь і навичок, що формують компете-нтність випускника. Серед умінь:  
– аналіз законодавчої бази у сфері підприєм-ництва, торгівлі, біржової діяльності; 

– планування майбутньої підприємницької діяльності; 
– прийняття та реалізація рішень, взаємодія з учасниками ринкових відносин, визна-чення ризиків;  
– вивчення ринку, прогнозування його, кліє-нтоорієнтованість; 
– застосування сучасних технологій в торгі-влі, інструментарію маркетингу; 
– визначення характеристики товарів та фо-рмування асортименту, відповідно до по-питу; оптимальних ланцюгів товароруху; 
– робота з біржовими інструментами, веден-ня документообігу у сфері біржової діяль-ності; 
– оцінка ринкових, цінових, валютних даних, індексів; 
– здійснення біржових договорів, угод, конт-рактів, контроль за їх виконанням; 
– розробка стратегії поведінки на фондовій, товарній біржах, розрахунок результатів від певних видів біржових операцій. Формуються наступні навички: аналітико-синтетичні, моделювання ситуацій, культура ді-лового спілкування, стратегічне мислення, керу-вання власними психічними процесами, іннова-ційність, комунікативність, компʼютерна грамот-ність, товарознавчі та ін. У процесі дослідження нами виокремлено компоненти професійної компетентності здобува-чів освіти з підприємництва.  Психолого-корекційний. Конкурентоспромо-жність майбутніх фахівців залежить не тільки від якості засвоєння знань, умінь мислити критично, а й від рівня сформованості їх самооцінки, моти-вації. Вважаємо, що вольові якості майбутнього фахівця з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності є пріоритетними у мотивації досягнен-ня успіхів. Важливим є врахування вимог професії та індивідуальних характеристик студентів, що забезпечать формування професійних якостей та здатність до корекції. Показниками компоненту є мотивація досягнення успіху, емоційно-вольовий, корекційний. Так як мова йде про сферу обслуго-вування торговельної, митної зокрема, то психо-логія спілкування, стосунків між людьми має вкрай важливе значення.  Академічно-професійний. Дотримуємося дум-ки, що когнітивний компонент включає базові економічні знання, практичну підготовку, оволо-діння фаховими вміннями, установлення причин-но-наслідкових зв’язків, формулювання висновків; реалізації творчого потенціалу особистості в освіт-ньому процесі. Проте вважаємо, що для формуван-ня професійної компетентності майбутніх фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності вкрай важливим є наявність і удосконалення  
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академічних знань, тому нами введений термін «академічно-професійний компонент» – більш ши-роке поняття, що вказує на систему одержання економічних знань в системі «школа-коледж-університет». Показниками стали: економічна компетенція (оволодіння, засвоєння студентами базових знань – математичних, природничих; спе-ціально-професійних, розуміння економічної тер-мінології); практична підготовка, здатність до ор-ганізації, розв’язання проблем та прийняття рі-шень у майбутній професійній діяльності.  Комунікативно-діяльнісний. Вимоги Закону України «Про освіту» щодо володіння державною, рідною (відмінної від державної) іноземною мова-ми потребують від фахівця будь-якої сфери діяль-ності, економічної зокрема, знання мов. Майбутній фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності повинен володіти низкою комунікатив-них умінь, без яких не зможе виконувати певні професійні дії. Значення комунікативної складової зумовлене зростанням ролі міжособистісного спіл-кування в ділових стосунках; змінами форм спілку-вання (sms-повідомлення, Skype-бесіда) суб’єктів господарювання із споживачами; інтеграцією України в Європейський простір. Показниками стали: наявність комунікативної та організаційної схильностей; мовна компетентність; орієнтова-ність у різноманітних формулах, що є основою сис-теми мовленнєвого етикету нації.  Аксіологічний. Пріоритетними напрямами освітнього процесу в рамках акмеологічного підхо-ду стає його індивідуалізація та активізація з ура-хуванням особистих здібностей та інтересів студе-

нтів, сформованих у них морально-етичних якос-тей. У сучасних ринкових реаліях без урахування інтересів, позицій інших людей та суспільства в цілому, без розуміння важливості професійної ді-яльності не можливе досягнення максимально ефективних результатів праці. Торговельна діяль-ність вимагає наявності у персоналу таких особис-тісних якостей, як: дисциплінованість, ввічливість, відповідальність, знання психології щодо поведін-ки покупця та комунікаційних навичок. Для пра-цівника торгівельної сфери вкрай важливо володі-ти організаторськими, управлінськими уміннями, тактовністю, толерантністю. Персоналу біржових організацій мають бути притаманні такі якості, як: ініціативність, прагматичність, зібраність, акурат-ність тощо. Підґрунтям для діяльності майбутніх фахівців з означеної спеціальності є патріотизм, громадянська позиція. Показниками компоненту стали: розуміння поняття «морально-етичні якос-ті»; наявність сформованих цінностей, необхідних для професійної діяльності; емпатична здатність у підприємницькій діяльності. 
Висновки і перспективи досліджень. Таким чином, нами розглянуто поняття «професійна ком-петентність». На основі проведеного контент-аналізу визначено структуру професійної компете-нтності та запропоновано відповідні складові до спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у розробці авторської концепції формування про-фесійної компетентності майбутніх фахівців за означеною спеціальністю. 
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Светлана Стеблюк. Профессиональная компетентность будущих специалистов по предпри-

нимательству, торговли и биржевой деятельности, ее структура 
В статье раскрывается сущность понятия «профессиональная компетентность» на основе анали-

за исследований ученых. Сформулировано собственное видение содержания понятия «профессиональная 
компетентность будущих специалистов по предпринимательству, торговле и биржевой деятельно-
сти». Установлено, что в структуре профессиональной компетентности соискателей образования 
относят личностно-индивидуальную, предметно-практическую, информационную, управленческую, 
аналитическую, экономическую, научно-исследовательскую. 
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Світлана СТЕБЛЮК Професійна компетентність майбутніх фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, її структура 
Выделены составляющие профессиональной компетентности будущих специалистов по предприни-

мательству, торговле и биржевой деятельности: предпринимательская, экономическая, общекультур-
ная. Определены компоненты формирования профессиональной компетентности будущих специали-
стов обозначенной специальности. 

Ключевые  слова :  профессиональная компетентность, предпринимательская компетентность, 
экономическая компетентность, общекультурная компетентность, компоненты. 

 
Svitlana Stebljuk. Professional competence of future specialists of entrepreneurship, trade and 

exchange activities, and their structure 
The article reveals the essence of the concept of «professional competence» based on the analysis of re-

searches of scientists. It is defined as an integrative personality quality that determines a specialist's ability to 
solve professional problems and tasks; a set of professional and personal qualities of a specialist, which combines 
fundamental knowledge of economic theory, innovative economic way of thinking, skills to analyze and establish 
interpersonal relationships. The purpose of the article is to determine the structure of professional competence of 
future specialists in entrepreneurship, trade and exchange activities. Objective: to find out the state of the prob-
lem under study in scientific sources and to formulate the vision of the components of professional competence in 
future specialists in this specialty. 

The concept of professional competence of future specialists in entrepreneurship, trade and exchange activi-
ties is formulated as a complex, multicomponent personality-psychological formation on the basis of integration 
of knowledge, skills, purposeful practical training, ability of the individual to self-improvement and self-expression 
on the basis of formed civic and moral and ethical values. It has been established that in the structure of profes-
sional competence of education personal-individual, subject-practical, informational, managerial, analytical, eco-
nomic, scientific and research methods are included.  

The components of professional competence of future specialists in entrepreneurship, trade and exchange 
activities are includes: entrepreneurial (in the field of business planning, enterprise strategy in national and inter-
national markets, research), economic (normative-legal; mathematical-statistical, economic modeling), general 
culture (education of culture of interpersonal relations, tolerance). The components of formation of professional 
competence of future specialists in entrepreneurship, trade and exchange activities are defined. 

Keywords :  professional competence, entrepreneurial competence, economic competence, cultural compe-
tence, components. 
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Підготовка дітей до школи є важливим педа-гогічним завданням закладів дошкільної освіти. Особливе значення в умовах продовження модер-нізації української освіти набуває проблема на-ступності дошкільної та початкової освіти, стриж-нем якої виступає готовність дітей до навчання в школі. Пунктом 1 статті 4 Закону України «Про до-шкільну освіту» визначено, що дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною безперервної освіти в Україні. Аналогічна норма присутня в нормативних документах переважної більшості розвинених держав, є вимогою для кра-їн ЄС і ґрунтується на багаторічному досвіді та численних висновках фахівців різних профілів (психологів, педагогів, медиків тощо). У педагогічній теорії наступність трактується як універсальна педагогічна категорія, що забез-печує взаємоузгодженість і взаємозв'язок суміж-них ступенів, етапів педагогічної діяльності і стверджує безперервність системи освіти (М. Вашуленко), загальнодидактичний принцип (А. Бушля, Ш. Ганелін, В. Загвязинский, Н. Посталюк), умови забезпечення ефективності навчально-виховного процесу (В. Онушкін), За-гально педагогічну закономірність (Ю. Кустов), принцип безперервної освіти (С. Годнік). Методо-логічні аспекти наступності досліджують А. Антонов, Є. Баллер, Л. Депенчук, С. Колесников, 

С. Мукашев, І. Огородник. Безпосередньо до ви-вчення проблеми наступності між дошкільною та початковою ланками освіти звертаються Л. Арте-мова, Г. Бєлєнька, А. Богуш, К. Волинець, Ю. Воли-нець, Т. Гущина, О. Кононко, Т. Поніманська. Що ж ми вкладаємо в це поняття? Під наступ-ністю ми розуміємо послідовний перехід від одно-го ступеня освіти до іншого, що виявляється у збереженні і поступову зміну змісту, форм, мето-дів, технологій навчання і виховання. Наведемо філософське визначення поняття наступності. Наступність – об'єктивний необхід-ний зв'язок між новим і старим у процесі розвит-ку, одна з найбільш істотних рис закону запере-чення [2, 327]. Діалектично зрозуміле заперечення передба-чає не тільки ліквідацію старого, але й збережен-ня та подальший розвиток того прогресивного, раціонального, що було досягнуто на попередніх щаблях, без чого неможливий рух вперед ні в бут-ті, ні в пізнанні [2, 330]. Наступність – це не тільки підготовка до но-вого, але, що ще більш важливо і суттєво, збере-ження і розвиток необхідного і доцільного старо-го, зв'язок між новим і старим як основа посту-пального розвитку процесу. Як педагогічний феномен спадкоємність має складну структуру, яка охоплює наступність у змісті, формах, методах навчання і виховання,  
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ГОТОВНОСТІ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 
У статті розглядається проблема забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти. Від 

змістовності і наступності процесу психолого-педагогічного супроводу дитини на ранніх етапах її роз-
витку залежить успішність її навчання та соціалізації в цілому. Наступність в освіті, що декларується 
в концептуальних і нормативних документах, інколи не знаходить практичної реалізації в діяльності 
освітніх організацій та закладів. Освітнє середовище й освітні практики закладів дошкільної та почат-
кової освіти, як правило, не співпадають з широко відомими теоретичними положеннями про наступ-
ність і неперервність освітнього процесу. Необхідна організація сумісної роботи спеціалістів загальноо-
світньої школи та закладів дошкільної освіти з науково-педагогічного супроводу розвитку цих процесів. 
Автор звертає увагу на сутність поняття «наступність» у контексті неперервної освіти дітей дош-
кільного та початкового шкільного віку. Представлено підстави, компоненти та засоби забезпечення 
наступності дошкільної та початкової освіти. Обумовлюється необхідність науково-педагогічного су-
проводу діяльності педагогічних колективів освітніх закладів зі створення єдиного освітнього просто-
ру загальноосвітньої школи та закладу дошкільної освіти. Розкриваються організаційно-педагогічні 
умови реалізації принципу наступності в навчально-виховній діяльності початкової школи та закладу 
дошкільної освіти. 

Ключові  слова :  наступність, готовність до школи, заклад дошкільної освіти, початкова школа, 
співпраця, взаємодія, зміст, дитина, батьки, педагог. 
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а також у педагогічних вимогах і умовах. Зміст є домінуючим фактором у навчанні і вихованні ді-тей. У більшості навчальних дисциплін початко-вої освіти провідним компонентом змісту є засто-сування певних способів діяльності, спрямованих на оволодіння молодшими школярами широким колом різноманітних умінь і навичок. Однак всі вони базуються на усвідомлених протягом попе-реднього (дошкільного) періоду знаннях про те, чому і як їх треба виконувати [3, 39]. Як зазначає О. Савченко, «наступність у робо-ті закладу дошкільної освіти і початкової школи – це не тільки традиційна наступність у змісті, ме-тодах, формах і прийомах, перш за все бачення і реалізація наступності в лініях, основних аспектах розвитку особистості дошкільника і молодшого школяра». Завдання дошкільної та початкової освіти полягає в тому, щоб, дотримуючись прин-ципу наступності, допомогти формуванню в дити-ни орієнтовної основи, яку вона може і повинна використовувати в різних видах своєї пізнаваль-ної та продуктивної діяльності [3, 40]. Сьогодні поняття наступності практикується широко – як безперервний процес виховання і навчання дитини, що має спільні та специфічні цілі для кожного вікового періоду. Наступність виступає одним із головних за-вдань закладу дошкільної освіти і школи, як необ-хідна умова адаптації першокласників до нового виду навчальної діяльності. Школа і заклад дошкільної освіти розгляда-ються нами як дві суміжні ланки в системі освіти. Непідготовленість дитини до нового соціальним статусом тягне за собою негативні наслідки: в класі вона відчуває дискомфорт, тому що тут змі-нюється її соціальна позиція, дитина включається в особливий режим. Тому в навчально-виховній роботі школи і будь-якого дошкільного закладу, що забезпечує необхідну підготовку дітей до на-вчання в школі, повинна існувати наступність. Варто зауважити, що наступність між дош-кільним і шкільним ступенями освіти не повинна розумітися тільки як підготовка дітей до навчан-ня. Щоб зробити перехід дітей до школи більш м'яким, вчителям необхідно познайомитися з формами і методами роботи в дошкільному за-кладі, допомогти першокласникам швидше адап-туватися до нових умов. Як у дошкільному навчанні, так і в школі, освітньо-виховний процес повинен бути підпоряд-кований становленню особистості дитини: розви-тку його компетентності (комунікативної, фізич-ної), самостійності, відповідальності, самосвідомо-сті і самооцінки, свободи і безпеки поведінки. Процес наступності можна розглядати з двох сторін: 

– на дошкільному ступені освіти зберігаєть-ся самоцінність дошкільного дитинства і формуються фундаментальні особистісні якості дитини, що служать основою успіш-ного шкільного навчання; 
– школа як послідовник дошкільного ступе-ню освіти не починає свою роботу з нуля, а підхоплює досягнення дошкільника й ор-ганізовує педагогічну практику, розвиваю-чи таким чином накопичений ним потен-ціал. Таке розуміння наступності дозволяє реально здійснювати безперервність у розвитку і навчанні дітей, а саме: а) координувати мету, завдання, зміст, мето-ди, засоби і форми організації освітніх процесів закладів дошкільної освіти і школи; б) забезпечувати умови, спрямовані на збе-реження здоров'я, емоційного благопо-луччя і на розвиток індивідуальності кож-ної дитини. При визначенні провідних ідей у ході реаліза-ції наступності необхідно виділити пріоритети у змісті освіти на кожному етапі вікового розвитку дитини з урахуванням сучасної соціальної ситуа-ції, не допускати поспіху і дублювання змісту на-ступної ланки освіти. Єдині теоретичні основи, принципи організа-ції освітньої роботи з дітьми, наступність і узго-дженість цілей, завдань, методів, засобів, форм організації виховання і навчання, що забезпечу-ють ефективний поступальний розвиток дитини, є основою для реалізації на практиці вирішення проблеми наступності. Необхідно зауважити, що в освітньому проце-сі використовуються єдині форми роботи: спільна діяльність дітей, спільна діяльність дорослого і дітей, самостійна діяльність Пріоритетною формою організації та прове-дення занять з дітьми-дошкільнятами є гра – про-відний у цьому віці вид діяльності, що створює найбільш сприятливі умови для психічного та особистісного розвитку дитини, оскільки в проце-сі гри вона сама прагне навчитися тому, що ще не вміє. Вся робота з дітьми дошкільного і молодшо-го шкільного віку повинна виходити з принципу «не нашкодь» і бути спрямованою на збереження здоров'я, емоційного благополуччя і розвитку індивідуальності кожної дитини. Тільки в рамках розвиненої ігрової діяльності в дітей формуються початку діяльності навчальної. Розвиток навичок пізнавальної діяльності найбільш ефективно проходить у період дошкіль-ного дитинства. Навчання в дошкільному закла-ді – складова частина педагогічного процесу, спрямованого на всебічний розвиток і виховання дитини-дошкільника. Він, як і в школі, являє  
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собою цілеспрямований і організований процес формування знань, навичок і умінь, виховання відносин, навичок і звичок поведінки, побудова-ний на основі принципів дидактики, має чітку програму, протікає у спеціально створених умо-вах, з використанням спеціальних методів і при-йомів. На протязі дошкільного етапу дитина повин-на засвоїти певний обсяг знань, умінь і навичок. Знання є результатом пізнавальної діяльності, і тому їх характер визначається характером пізнан-ня дошкільнят. Існують, як відзначав С. Рубінштейн, два види навчання, в результаті яких людина опановує но-ві знання і вміння. «Один із них спеціально спря-мований на оволодіння цими знаннями і вміння-ми як на свою пряму мету. Інший призводить до оволодіння цими знаннями і вміннями, здійснюю-чи інші цілі». Для дітей дошкільного віку другий вид на-вчання дуже характерний: вони набувають знан-ня в грі, праці та інших видах діяльності [4, 335]. Інтелектуальні запити старших дітей виража-ються і в тому, що їх вже не приваблюють прості ігри та іграшки. У них розвивається інтерес до набуття знань і умінь не тільки для застосування в даний час, але і про запас. Підвищується допит-ливість, інтерес до знань і розумової діяльності, з'являється вимогливість до себе та інших. На-вчальна діяльність у старших дошкільників яск-раво виділяється з-поміж інших видів діяльності, передбачає цілеспрямоване навчання дітей і за-своєння ними певних знань, умінь і навичок. На основі цього багажу дитина здатна вирішувати різні пізнавальні завдання. Ці вміння є найважли-вішим критерієм успішності навчальної діяльнос-ті дітей і маю бути сформовані до кінця дошкіль-ного дитинства [5, 89]. Перехід від ігрової до навчальної діяльності не відбувається миттєво. Це тривалий і напруже-ний процес, що вимагає від дитини вольових зу-силь. Для того, щоб допомогти в подоланні цього складного адаптаційного періоду, необхідно ство-рити звичні для дитини умови. У дошкільному віці формуються лише перед-умови навчальних дій, які знаходять свій розви-ток на початковому ступені освіти. У дошкільнят у закладах дошкільної освіти формуються такі елементи навчальної діяльності як: здатність діяти за зразком; вміння слухати і виконувати інструкцію; вміння працювати зосе-реджено й виконувати завдання до кінця; уміння ставити і відповідати на запитання; вміння оці-нювати як свою роботу, так і роботу інших дітей. Тим самим у дітей формується психологічна готовність до шкільного навчання. Підготовка 

дітей до школи – завдання комплексне, багатог-ранне і охоплює всі сфери життя дитини. Згідно з численними дослідженнями педаго-гів-психологів «правильна» підготовка повинна бути зосереджена на ігровий діяльності, фізично-му, фізіологічному і психологічному розвитку до-шкільника. Фізіологами доведено, що розвиток дрібної моторики активізує розвиток мовного центру. У дошкільному віці дитині корисно ліпи-ти, складати композиції з дрібних частин, конс-труювати, розфарбовувати олівцями. Не менш важливо виробляти вміння слухати, говорити. Тому провідною метою підготовки до школи має бути формування в дошкільника якостей, необ-хідних для оволодіння навчальною діяльністю, – допитливості, ініціативності, самостійності, довіль-ності, творчого самовираження дитини тощо. Одним із найважливіших завдань, що вимагає комплексного рішення, є створення єдиного осві-тнього процесу, що зв'язує дошкільні та шкільні роки. Нами визначено три основних напрямки забезпечення наступності між дошкільною та шкільною освітою: методична робота, робота з батьками, робота з дітьми. Важливою умовою досягнення високого рів-ня співпраці дошкільної та початкової освіти є забезпечення безперервності освіти, яке розумі-ється як узгодженість, наступність всіх компонен-тів освітньої системи (цілей, завдань, змісту, ме-тодів, засобів, форм організації виховання і на-вчання) на кожному ступені освіти. Наступність, яка сприяє збереженню і зміцненню здоров'я ди-тини, веде до успішної адаптації дітей. Успіхи у шкільному навчанні багато в чому залежать від якості знань і умінь, сформованих в дошкільному дитинстві, і перспективності підвищення якості освіти в цілісній системі освіти. Наступність є двостороннім процесом, в яко-му на дошкільному ступені освіти зберігається самоцінність дитини і формуються її фундамен-тальні особистісні якості – ті досягнення, які слу-жать основою для успішного навчання в школі. Наступність з позиції школи – це опора на ті знання, навички та вміння, які є в дитини, прой-дене осмислюється на більш високому рівні. Орга-нізація роботи в школі повинна відбуватися з ура-хуванням дошкільного понятійного і операційно-го рівня розвитку дитини. Наступність з точки зору ДНЗ – це орієнтація на вимоги школи, формування тих знань, умінь і навичок, які необхідні для подальшого навчання в школі. Однак, підготовка до школи часто розгляда-ється як більш раннє вивчення програми першого класу і зводиться до формування вузько предмет-них знань і умінь. У цьому випадку спадкоємність 
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між дошкільним і молодшим шкільним віком ви-значається не тим, чи розвинені в майбутнього школяра якості, необхідні для здійснення нової навчальної діяльності, сформовані чи її передумо-ви, а наявністю або відсутністю в нього певних знань з навчальних предметів. Таким чином, готовність до школи виступає як інтегральна характеристика новоутворень со-ціально-особистісного розвитку дошкільника, представляючи складну структурну єдність ряду взаємопов'язаних компонентів мотиваційного, комунікативного, емоційно-вольового, фізичного й інтелектуального характеру. «Готовність до школи» – необхідний і достат-ній рівень психічного (особистісного, інтелекту-ального) й фізичного розвитку дитини для успіш-ного освоєння основних загальноосвітніх програм початкової освіти. Співпраця вихователя й учителя полягає у вивченні та аналізі програм початкової школи і дошкільного закладу, нормативних документів з підготовки дітей до школи, в обміні досвідом, в рекомендаціях учителя вихователю з підготовки дітей до школи. У дітей різні індивідуальні можливості і здіб-ності, тому цілком закономірно, що в них різний рівень підготовки. Проблема полягає в тому, що підхід учителів і батьків до поняття «готовність до школи» різниться. Батьки вважають, що якщо вони навчать дітей рахувати й писати до школи, то це і буде запорукою їх успішного навчання. Психологічна готовність включає наступні компоненти: мотивація до навчання (в дитини має бути бажання йти в школу); сформованість соціа-льної позиції школяра; достатній для шкільного навчання рівень розумового розвитку (він є осно-вою для успішного оволодіння шкільними знання-ми, уміннями і навичками, а також для підтримки оптимального темпу інтелектуальної діяльності, щоб дитина встигала працювати разом із класом). З того часу, як у свідомості дитини уявлення про школу набуло рис шуканого способу, тобто систему власних потреб і прагнень дитини, пов'я-заних зі школою, можна судити про початковий рівень готовності дитини до школи (нове став-лення до школи, «Хочу в школу»). Спеціальна готовність передбачає готовність дитини до освоєння читання і письма. Загальна і спеціальна готовність до школи між собою взає-мопов'язані і взаємозумовлені. Визначення готовності до школи проводить-ся в першу чергу за допомогою психолога і тестів, що дозволяють виявити особливості мовлення, логічне мислення і розуміння соціальних відно-син. Другий – визначення розвитку дрібної мото-рики. Дитина обов'язково повинен знати відомос-ті про себе і про свою родину – це визначає рівень його розвитку і загальне соціальне орієнтування. 

Потрібно приділяти увагу мовному розвитку, вмінню висловлювати свої думки і словниковий запас: чи здатна дитина відокремити предмет або явище від самого слова? Важливо звернути увагу на працездатність до-шкільника. Чи може дитина бути посидючою, уваж-ною? Чи швидко втомлюється і втрачає інтерес до початої? Чи добре запам'ятовує? Часто дитина не може реалізувати свій інтелектуальний і творчий потенціал саме через проблеми в цій сфері. Від дитини потрібно вміння дружити, ладити, визнавати авторитет старших і здатність постоя-ти за себе, не завдаючи шкоди іншому. Було б чу-дово, якби вчителька приділяла увагу і час для того, щоб здружити дітей. І, звичайно, дитині зна-добиться хороше фізичне здоров'я та ін. Ми виділяємо дві підструктури: готовність до навчальної діяльності та соціально-психологічну готовність дитини до школи (готовність до взає-модії з новим соціальним оточенням, виконання шкільних норм і правил поведінки, тобто готов-ність до нової соціальної ролі «учень»). В якості критеріїв підготовленості дитини до школи можна прийняти такі показники: нормаль-ний фізичний розвиток і координація рухів; ба-жання навчатися; управління своєю поведінкою; володіння прийомами розумової діяльності; про-яв самостійності; ставлення до однолітків і дорос-лих; ставлення до праці; вміння орієнтуватися в освітньому просторі. Школа і дошкільний заклад – дві суміжні лан-ки в системі освіти. Найважливіше завдання осві-ти і її основний результат – це спадкоємність, що створює загальний сприятливий фон для фізич-ного, емоційного та інтелектуального розвитку дитини в закладі дошкільної освіти і початковій школі, що передбачає комплексне вирішення за-вдань освіти і створення єдиного освітнього про-цесу, що зв'язує дошкільні та шкільні роки дітей. Ефективному переходу дітей із дошкільного закладу в початкову школу сприяє самостійність, вміння дітей справлятися з самообслуговуванням, готовності діяти без допомоги дорослого. Освіт-ньо-виховний процес повинен бути підпорядкова-ний становленню особистості дитини: розвитку її компетентності (комунікативної, фізичної), відпо-відальності, самосвідомості і самооцінки, свободи і безпеки поведінки. Важливо забезпечити збере-ження самоцінності дошкільного віку, коли закла-даються найважливіші риси майбутньої особисто-сті. Слід формувати соціальні уміння і навички майбутнього школяра, необхідні для благопо-лучної адаптації до школи. Необхідно прагнути  до організації єдиного розвиваючого світу –  дошкільної та початкової освіти. Це означає, що сьогодні школа повинна вибудовувати свою робо-ту на досягненнях дошкільника, організовувати навчальну діяльність з урахуванням накопиченого 
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Мухиддин Хайруддинов. Реализация преемственности совместной деятельности учрежде-
ний дошкольного образованя и начальной школы по формированию готовности к школьному 
обучению 

В статье рассматривается проблема обеспечения преемственности дошкольного и начального 
образования. От содержательности и преемственности процесса психолого-педагогического сопровож-
дения ребенка на ранних этапах его развития зависит успешность его обучения и социализации в целом. 
Декларируемая в концептуальных и нормативных документах преемственность в образовании нередко 
не находит практической реализации в деятельности образовательных организаций и учреждений. 
Образовательная среда и образовательные практики учреждений дошкольного и начального образова-
ния, как правило, рассогласованы с широко известными теоретическими положениями о преемственно-
сти и непрерывности образовательного процесса. Необходима организация совместной работы специа-
листов общеобразовательной школы и детских дошкольных образовательных учреждений по научно-
педагогическому сопровождению развития этих процессов. Автор обращает внимание на сущность 
понятия «преемственность» в контексте непрерывного образования детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Представлены основания, компоненты и средства обеспечения преемственности 
дошкольного и начального образования. Обосновывается необходимость научно-педагогического сопро-
вождения деятельности педагогических коллективов образовательных учреждений по созданию едино-
го образовательного пространства общеобразовательной школы и учреждений дошкольного образова-
ния. Раскрываются организационно-педагогические условия реализации принципа преемственности в 
учебно-воспитательной деятельности начальной школы и детского сада. 

Ключевые  слова :  преемственность, готовность к школе, дошкольное образовательное учрежде-
ние, начальная школа, сотрудничество, взаимодействие, содержание, ребенок, родители, педагог. 

 

Mukhiddin Khairuddinov. Mplementation of pre-administration of joint activity of doo and ad-
vanced school on formation of preparedness to school education 

In article the problem of ensuring continuity of preschool, primary education is considered. The success of its 
training and socialization in general depends on pithiness and continuity of process of psychology and pedagogi-
cal escort of the child at early stages of his development. The continuity declared in conceptual and normative 
documents in education quite often does not find implementation in activity of the educational organizations and 
institutions. The educational environment and educational practicians of institutions of preschool and primary 
education, as a rule, rassoglasovana with widely known theoretical regulations on continuity and the continuity 
of educational process. The organization of collaboration of specialists of comprehensive school and children's 
preschool educational institutions for scientific and pedagogical maintenance of development of these processes is 
necessary. The author pays attention to essence of the concept "continuity" in the context of continuous education 
of children of preschool and younger school age. The bases, components and means of ensuring of continuity of 
preschool and primary education are presented. Need of scientific and pedagogical maintenance of activities of 
pedagogical staff of educational institutions for creation of uniform educational space of comprehensive school 
and institutions of preschool education is proved. The author pays attention to essence of the concept "continuity" 
in the context of continuous education of children of preschool and younger school age. Organizational and peda-
gogical conditions of realization of the principle of continuity in teaching and educational activity of elementary 
school and kindergarten reveal. 

K lyuchy  words :  continuity, readiness for school, preschool educational institution, elementary school co-
operation, interaction, maintenance, child, parents, teacher. 

досвіду дітей, оскільки освітня діяльність почат-кової освіти має бути спрямована на формування предметно-розвивального середовища і розвиток тих якостей особистості дошкільнят, які визнача-ють розвиток стійкого пізнавального інтересу й успішного навчання у школі. 
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Входження України до єдиного Європейсько-го освітнього простору декларує нові вимоги до фахової підготовки учителів музики. Дедалі часті-ше набуває необхідності орієнтування вищої шко-ли на підготовку фахівців, здатних до професійної мобільності, швидкої адаптації до нових освітніх умов, самореалізації та самовдосконалення протя-гом усього життя – особистостей із високим рів-нем акмеологічної культури. Особливого значен-ня проблема формування акмеологічної культури набуває у співацькій діяльності майбутніх учите-лів музики. Саме високий професіоналізм вокаль-но-хорової діяльності вчителя музики сприяє не лише підвищенню престижу професії вчителя, але й забезпечує особливість особистісного впливу педагога-професіонала на духовний розвиток уч-нів засобами вокально-хорового мистецтва. Результати аналізу значного обсягу психоло-го-педагогічної та мистецтвознавчої літератури свідчать про значний інтерес вітчиняної педагогі-чної науки до досліджень акмеологічного напрям-ку (О. Бодальов, А. Деркач, Н. Кузьміна, В. Слас-тьонін). Натомість питання механізмів досягнен-ня високих результатів у музично-педагогічній діяльності майбутніх учителів музики досі зали-шаються мало вивченими. Зокрема, проблемі до-сягнення акме-рівня професійної музично-виконавської діяльності присвячені роботи окре-мих педагогів-музикантів (Л. Маккіннон, С. Фейн-берг, С. Савшинський).  У дисертаційних дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців обгрунтовані різні аспекти досягнення професіоналізму й акме-культури 

майбутнього вчителя музики: розроблені теоре-тико-методологічні засади формування вокально-педагогічної культури (О. Плеханова), вокально-хорової культури майбутніх учителів музики (А. Любомудрова), етнопедагогічної культури сту-дентів у процесі вокально-хорового навчання (Н. Голубицька), акмеологічної спрямованості особистості майбутнього вчителя музики (Г. Рева), фахової підготовки до співацької діяль-ності в аспекті педагогічної інноватики (А. Болгарський, А. Козир, П. Ніколаєнко, Сі Діо-фен), готовності майбутніх учителів музики до фахового самовдосконалення на заняттях з поста-новки голосу (Н. Толстова), творчої самореалізації майбутнього вчителя музики (Г. Баришина).  У результаті обґрунтування теоретико-методологічних засад нашого дослідження, було встановлено, що акмеологічна культури майбут-нього вчителя музики включає здатність творчо-го перевтілення стереотипів власного особистіс-ного і професійного досвіду, здійснення пластич-ної та конструктивної інтеграції для введення інновацій в музично-педагогічну діяльність. Акме-ологічна культура майбутнього вчителя музики передбачає наявність у нього готовності до пере-осмислення, подолання життєвих і професійних проблем, ефективного виходу з конфліктних ста-нів і ситуацій, набуття нових сил, смислів і ціннос-тей, постановки та вирішення складних, неорди-нарних завдань у практичній діяльності, що у су-купності сприяє особистісному та професійно-педагогічному саморозвитку. На основі розкриття змісту акмеологічної культури майбутніх учителів 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДІАГНОСТИКИ АКМЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ СПІВАЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
У статті висвітлені результати діагностики сформованості акмеологічної культури майбутніх 

учителів музики у процесі співацького навчання. На основі розробки критеріально-показникової системи 
структурних компонентів досліджуваного феномену (мотиваційно-ціннісного, когнітивно-
розвивального, комунікативно-евристичного і творчо-проектувального) розкрито зміст поетапної 
діагностичної методики констатувального експерименту, яку склали педагогічні бесіди, анкетування, 
тестування, усні опитування, творчі завдання, типові різновиди диригентсько-хорової діяльності, екс-
пертні оцінки, математичні методи обробки отриманих даних. Визначені рівні сформованості акмео-
логічної культури майбутніх учителів музики, сформульована їх змістова характеристика.  

Ключові  слова :  акмеологічна культура, майбутні вчителі музики, співацьке навчання, діагнос-
тичні методи дослідження, рівні сформованості акмеологічної культури.  
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музики, визначено структуру сформованості дос-ліджуваного феномену, яку складають мотивацій-но-ціннісний, когнітивно-розвивальний, комуні-кативно-евристичний і творчо-проектувальний компоненти. Експериментальне дослідження проблеми зумовило необхідність звернення до пошуку діаг-ностичних методик, спрямованих на вимірювання рівнів сформованості акмеологічної культури майбутніх учителів музики. У даному контексті особливу методичну цінність для нашого дослі-дження становлять наукові розвідки українських вчених А. Козир, В. Федоришена, в яких обґрунто-вані теоретико-методичні засади формування акмеологічної спрямованості майбутніх виклада-чів мистецьких дисциплін, розроблена технологія й діагностична методика акмеологічного розвит-ку студентів [2]. Водночас, зміст вищезазначених розвідок свідчить про можливість часткового ви-користання даних діагностичних методик, необ-хідність розробки діагностичного інвентарю для вимірювання рівнів сформованості акмеологічної культури майбутніх учителів музики.  
Мета статті полягає у розкритті змісту діа-гностичної методики й обґрунтуванні результатів дослідно-експериментальної роботи з визначен-ня рівнів сформованості акмеологічної культури майбутніх учителів музики у процесі співацького навчання. Моніторинг реального стану сформованості акмеологічної культури майбутніх учителів музи-ки у процесі співацького навчання здійснювався на основі розробленої системи критеріїв і показників:  1) міри мотиваційної спрямованості на досяг-нення успіху в співацькій діяльності (мотиваційно-ціннісний), показниками якої є: наявність пізнавального інтересу до співаць-кої діяльністю, прояв ціннісного ставлення до вокально-хорового мистецтва, прагнення самовдосконалення власної вокально-хорової діяльності; 2) ступеню якісного набуття знань у сфері во-кально-хорового мистецтва та їх ефективно-го використання у продуктивній діяльності з учнями (когнітивно-розвивальний), показни-ками якого виступають наявність сформова-ності мистецько-співацького тезаурусу; спро-можність до оцінювання творів хорового мис-тецтва; вияв здатності до практичного вико-ристання набутих знань у роботі з учнями;  3) міри сформованості комунікативних умінь організації співацького середовища (комуні-кативно-евристичний), показниками якої визначено: здатність до організації творчої взаємодії з учасниками хорового колективу; вироблення адекватної самооцінки вокально-хорової роботи;  

4) ступеню фахової результативності щодо во-кально-хорової роботи з учнями, окреслення її перспективного розвитку (творчо-проектувальний), показниками якого висту-пають: вияв здатності до самореалізації у тво-рчій співацькій діяльності; спроможність до ефективного планування подальшого розвит-ку вокально-хорової роботи. З метою конкретизації реальних умов співа-цького навчання студентів, окрім розробленої критеріально-показникової системи оцінювання досліджуваного феномену, був проведений пошу-ковий етап дослідно-експериментальної роботи, результати якого вплинули на розробку змісту діагностичної методики констатувального експе-рименту. На вихідному етапі пошукового експеримен-ту був здійснений аналіз навчальної документа-ції: робочих планів музично-педагогічних факуль-тетів та інститутів мистецтв, навчально-методичних комплексів вокально-хорових дисци-плін, робочих планів і програм студентів з індиві-дуальних фахових дисциплін. За результатами пошукового експерименту було встановлено, що в навчальних робочих планах окремих ЗВО спосте-рігається порушення логіки викладання предме-тів вокально-хорового циклу. До прикладу,у ви-падках, коли «Методика роботи з дитячим хоро-вим колективом», або «Хорознавство» студенти вивчають вже після проходження педагогічної практики у школі. У всіх планах кількість годин на виробничу педагогічну практику є обмеженою, що негативно впливає на процес формування ак-меологічної культури майбутніх учителів музики. Жодна з навчальних дисциплін не торкається пи-тань акмеології музично-педагогічної освіти (за виключенням навчального плану Інституту мис-тецтва ім.М.П.Драгоманова, де вивчається курс «Акмеології мистецької освіти»), що має концеп-туальне значення для проблеми формування «акмеологічної культури» майбутніх учителів музики. Спостереження індивідуальних занять студентів з «Хорового диригування» і «Поста-новки голосу» свідчать, що у своїй більшості ви-кладачі використовують традиційні методи на-вчання, мало уваги приділяють організації самос-тійної роботи студентів, використанню сучасних інформаційних технологій, інноваційних методів навчання, які б сприяли формуванню акмеологіч-ної культури майбутніх учителів музики у процесі співацького навчання. За результатами пошукового експерименту, з метою уточнення отриманих даних й визначення реального стану сформованості акмеологічної ку-льтури майбутніх учителів музики у процесі співа-цького навчання, у відповідності до критеріїв і 
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показників була розроблена діагностична мето-дика констатувального експерименту, до якої увійшли педагогічні бесіди, анкетування, тесту-вання, усні опитування, творчі завдання, типові різновиди диригентсько-хорової діяльності, екс-пертні оцінки компетентних суддів, математичні методи обробки отриманих даних. У констатувальному експерименті взяли участь 268 студентів IV курсів факультету мис-тецтв імені А.Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова та інших навчальних закладів України. Вказана вибірка студентів обумовлена тим, що даний етап навчання на IV курсі є підсум-ковим в отриманні освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Дані респонденти вже володі-ють певною сумою знань, умінь і навичок музич-но-педагогічної і співацької діяльності, проходи-ли педагогічну практику в загальноосвітній шко-лі, і вже остаточно визначились у виборі майбут-ньої професії.  Діагностична методика лягла в основу поета-пного проведення констатувального експеримен-ту дослідно-експериментальної роботи. Кожен етап переслідував виконання низки спеціальних дослідницьких завдань і серії експериментальних вимірювань. Діагностична методика першого етапу конс-татувального експерименту спрямовувалась на виявлення міри мотиваційної спрямованості сту-дентів на досягнення успіху в співацькій діяльно-сті. З цією метою було проведене тестування на визначення рівня пізнавального інтересу до спі-вацької діяльності. Зміст стверджувальних речень стосувався проявів інтересу студентів до співаць-кої діяльності, вокально-хорової роботи з учнями в школі, вивчення вокально-хорових творів зі шкільного репертуару, відвідування занять вока-льно-хорового циклу, тощо. У процесі опрацюван-ня відповідей тесту було з’ясовано, що біля 50% опитаних подобається займатись вокалом, відві-дувати заняття з хорового класу, брати участь у сольних концертах. Водночас лише 25% респон-дентів подобається робота з дітьми, керівництво вокальним ансамблем, хоровим колективом. Ли-ше 15% бачать себе у майбутньому вчителем му-зики. Така ж частина опитаних готові опановува-ти співацькі методики самостійно. Підрахунок балів і опрацювання результатів дало можливість розподілити респондентів за трьома рівнями – високим 14,9% (40 осіб), середнім – 54,5% (146 осіб), і низьким – 30,6% (82 особи). Наступний тест-опитувальник мав на меті визначити рівень прояву ціннісного ставлення студентів до вокально-хорового мистецтва. Ана-ліз відповідей свідчить, що майже 40% опитаних не усвідомлюють важливості вокально-хорової 

підготовки для успішного оволодіння фаховою майстерністю. 32% хоча і співають у хорі, але ні-коли не слухають вдома хорову музику, здебіль-шого уподобання складає сучасна естрадна музи-ка. На жаль, 25% вважає, що уроки музичного мис-тецтва могли б проходити без співацької діяльно-сті учнів. Позитивним є той факт, що майже 90% респондентів подобається співати у хорі. Водно-час, більшість з них мало цікавляться мистецтвом вокально-хорового співу, виконують керівництво дитячим хоровим колективом за необхідністю. Опрацювання результатів тесту-опитувальника свідчить про превалювання середнього рівня про-яву ціннісного ставлення до вокально-хорового мистецтва 160 осіб (59,8%). Низький рівень ста-новить 26,8% (72 особи), відповідно високий – 13,4%. (36 осіб).  З метою вимірювання прагнення майбутніх учителів музики до самовдосконалення власної вокально-хорової діяльності була використана модифікована діагностична методика Лінь Є [3]. Питання тесту спрямовувались на виявлення мо-тивів самовдосконалення студентів, причин які спонукають або заважають формуванню прагнен-ня до самовдосконалення вокально-хорової діяль-ності, тощо. Так, на тестове питання «я відчуваю потребу вдосконалювати власну вокально-хорову діяльність» біля 35% відповіли «так». Позитив-ним є те, що бажання самовдосконалюватися зде-більшого зумовлене сучасними вимогами до дія-льності керівника хору (49,2%). Більше половини респондентів вважають, що важливими особистіс-ними якостями ефективного самовдосконалення вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музики є бажання, наполегливість, самостійність, рішучість, спеціальні здібності (61,1%). Підраху-нок балів дозволив розподілити досліджуваних студентів за трьома рівнями: високим – 26 осіб (9,7%), середнім – 120 осіб (44,8%) і низьким 122 осіб (45,5%).  На основі опрацювання результатів тесту-вань за трьома досліджуваними показниками мі-ри мотиваційної спрямованості студентів на дося-гнення успіху в співацькій діяльності, нами було визначено превалювання середнього 52,9% (142 особи) і низького рівнів 34.3% (92 особи) сформо-ваності мотиваційно-ціннісного компоненту ак-меологічної культури. Водночас, студентів із ви-соким рівнем мотиваційної спрямованості на до-сягнення успіху в співацькій діяльності зафіксова-но лише 12,8% (34 особи).  Вимірювання рівнів сформованості когнітив-но-розвивального компоненту акмеологічної ку-льтури студентів здійснювалося на основі діагно-стики ступеню якісного набуття знань у сфері вокально-хорового мистецтва та їх ефективного 
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використання у продуктивній діяльності з учня-ми. У цьому зв’язку була розроблена діагностична методика, до якої увійшли анкетування, написан-ня есе-анотацій, а також спостереження за прак-тичною діяльністю студентів з учнями загальноо-світньої школи у процесі вокально-хорової робо-ти. Добірка питань анкетування стосувалася ви-значення змісту акмеологічної культури учителів музики, особливості термінології і методики ко-лективної співацької діяльності, і мала на меті визначити рівень сформованості мистецько-співацького тезаурусу.  Діагностична методика визначення рівнів спроможності майбутніх учителів музики до оці-нювання творів хорового мистецтва передбачала написання есе-анотацій до дитячих хорових тво-рів. Методика даного практичного завдання поля-гала у наступному: студентам пропонувалося зро-бити аналіз незнайомого дитячого хорового тво-ру, визначити його зміст, характер, виконавські труднощі, план концертного виконання, тощо. Спостереження за практичною вокально-хоровою роботою студентів з учнями загальноос-вітньої школи мало на меті визначити міру здат-ності до практичного використання набутих знань у роботі зі школярами. Програма спостере-ження передбачала фіксацію конкретних знань, умінь і навичок, які студент демонстрував у робо-ті з учнями. До кожної діагностичної методики були розроблені певні критерії оцінювання, згід-но яких визначені рівні сформованості кожного досліджуваного показника. Зведення результатів діагностики за трьома показниками ступеню якісного набуття знань у сфері вокально-хорового мистецтва та їх ефектив-ного використання у продуктивній діяльності з учнями дало можливість встановити рівні сфор-мованості когнітивно-розвивального компоненту акмеологічної культури майбутніх учителів музи-ки у процесі співацького навчання. Так, високий рівень зафіксований у 8,2% (22 респондентів), середній рівень – 48,5% (130 осіб). Більша части-на діагностованих студентів виявила низький рівень сформованості даного компоненту – 43,3% (116 чоловік). З метою діагностики рівнів сформованості комунікативно-евристичного компоненту акмео-логічної культури, нами була проведена діагнос-тика комунікативних умінь організації співацько-го середовища, яка передбачала виконання низки експериментальних практичних завдань з хоро-вим колективом (педагогічного спостереження, тестів діяльності, самооцінки власної виконавсь-кої діяльності). Діагностика здатності студентів до організації творчої взаємодії з учасниками хо-рового колективу проводилась за спеціально роз-

робленою схемою, передбачала спостереження експертів за практичною діяльністю майбутніх учителів музики на заняттях з «Хорового класу» і «Практикуму роботи з хором» і самоаналіз відео-фрагментів даної діяльності. Спостереження про-водилось у природних умовах співацького на-вчання, оцінювалось за певними параметри за  5-бальною шкалою.  Вимірювання адекватної самооцінки вокаль-но-хорової роботи здійснювалось за модифікова-ною методикою оцінювання виконавської діяль-ності студентів Гао Жоцзюнь [1]. Оскільки фраг-менти роботи із хоровим колективом передбача-ли відеофіксацію, після їх оцінювання експертів, студенти мали можливість проаналізувати свою діяльність. Далі студенти і викладачі заповнюва-ли бланки самооцінки комунікативних умінь ор-ганізації співацького середовища. Співпадіння оцінок експертів і студентів оцінювались в 1 бал. Обрахунок балів практичних завдань і бланків самооцінки студентів дозволив розподілити дос-ліджуваних за рівнями сформованості комуніка-тивно-евристичного компоненту акмеологічної культури майбутніх учителів музики – низьким 61,9% (166 осіб) і середнім 38,1% (102 особи). Прикінцевий етап констатувального експери-менту був спрямований на визначення рівнів сформованості показників творчо-проек-тувального компоненту акмеологічної культури майбутніх учителів музики. З метою діагностики здатності студентів до самореалізації у творчій співацькій діяльності, досліджувані долучались до організації і проведення тематичних концертів під час виробничої педагогічної практики. Крите-ріями оцінювання виступали ініціативність, само-стійність, креативність, артистизм студентів, якість сценічного виконання, тощо.  Діагностика спроможності до ефективного планування подальшого розвитку вокально-хорової роботи реалізовувалась методом розроб-ки теста, питання якого мали на меті визначити здатність студентів планувати навчальну співаць-ку діяльність, ставити і виконувати корокостро-кові і довгострокові цілі, проявляти самостійність у плануванні і прогнозуванні фахового самороз-витку. Кожна відповідь тесту оцінювалась певною кількістю балів. Обробка результатів творчих завдань і ре-зультатів тестування дозволило розподілити сту-дентів за трьома рівнями фахової результативнос-ті щодо вокально-хорової роботи з учнями, окрес-лення її перспективного розвитку. Було констато-вано, що переважна більшість студентів відповідає низькому рівню сформованості творчо-проекту-вального компоненту акмеологічної культури 53,7% (144 осіб) і середньому – 38,8% (104 осіб). 
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Студентів, яким властивий високий рівень сфор-мованості творчо-проектувального компоненту виявлено всього 7,5% (20 осіб) із загальної кіль-кості досліджуваних. Якісна обробка результатів проведеної дос-лідно-експериментальної роботи дала можли-вість виділити три рівні сформованості акмеоло-гічної культури майбутніх учителів музики: висо-кий, середній, низький. 
Високий рівень акмеологічної культури май-бутніх учителів музики характеризується стійким пізнавальним інтересом до співацької діяльності, ціннісним ставленням до вокально-хорового мис-тецтва і нагальним прагненням до самовдоскона-лення власної вокально-хорової діяльності. Сту-дентів даного рівня вирізняє якість знань у сфері вокально-хорового мистецтва та уміння їх ефек-тивного застосування у роботі з учнями. Респон-дентам високого рівня притаманна стійкість у подоланні художньо-виконавських труднощів, здатність до творчої самореалізації й організації творчої взаємодії з учасниками хорового колекти-ву, адекватна самооцінка вокально-хорової робо-ти, спроможність ставити перед собою близькі і далекі цілі співацького навчання, проектувати перспективність саморозвитку у процесі фахової вокально-хорової діяльності. Студентам середнього рівня властивий пізна-вальний інтерес до вдосконалення власної співа-цької діяльності. Вони усвідомлюють цінність вокально-хорового мистецтва, водночас через недостатню сформованість музично-теоре-тичного тезаурусу демонструють поверхневість знань в оцінюванні творів хорового мистецтва. Їм властива переважно занижена самооцінка вокаль-но-хорової діяльності, що зумовлює прагнення до самовдосконалення власної вокально-хорової діяльності. Вони здатні долати художньо-вико-навські і комунікативні труднощі, негативні емо-ції у процесі організації творчої взаємодії з учас-никами хорового колективу. Схильні до самореа-лізації у творчій співацькій діяльності, плануван-ня і прогнозування саморозвитку лише на най-ближчий період навчання. 

Студенти з низьким рівнем сформованості акмеологічної культури проявляють недостатній рівень пізнавального інтересу до співацької ді-яльності, не усвідомлюють цінності вокально-хорового мистецтва. Через обмежений мистецько-співацький тезаурус і неадекватну самооцінку у студентів даної групи відсутнє прагнення до са-мовдосконалення власної вокально-хорової ді-яльності. Студенти низького рівня відчувають труднощі у застосуванні теоретичних знань і умінь співацької діяльності у роботі з учнями. Їм властива невпевненість у власних силах, пробле-матичність самореалізації у творчій співацькій діяльності, відсутність будь-яких перспектив у плануванні подальшого розвитку власної вокаль-но-хорової роботи. За результатами констатувального експери-менту було здійснено підрахунок середнього ари-фметичного значення кількісних показників за визначеними структурними компонентами: моти-ваційно-ціннісним, когнітивно-розвивальним, комунікативно-евристичним і творчо-проекту-вальним. Студентів із високим рівнем сформова-ності акмеологічної культури виявлено лише 7,1% (19 студентів). Середній рівень продемонст-рувало 44,4% (119 респондентів). Переважна біль-шість досліджуваних виявила низький рівень – 48,5% (130 студентів), що в цілому свідчить про загалом незадовільний стан сформованості ак-меологічної культури майбутніх учителів музики у процесі співацького навчання. Узагальнюючи результати констатувального експерименту, можемо зробити необхідні для по-дальшого дослідження висновки: більшість май-бутніх учителів музики виявляють значний пізна-вальний інтерес і прагнення до самовдосконален-ня власної вокально-хорової діяльності, усвідом-люють цінність вокально-хорового мистецтва. Натомість спостерігається низький рівень обізна-ності студентів щодо проблеми акмеологічної культури майбутніх учителів музики, шляхів її формування у процесі співацького навчання, що свідчать про актуальність нашого дослідження й необхідність розробки ефективної методики фор-мування досліджуваного феномену. 
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Чжан Чун. Результаты диагностики акмеологыческой культуры будущих учителей музыки в 

процессе певческой деятельности 
В статье представлены результаты диагностики акмеологической культуры будущих учителей 

музыки в процессе певческого обучения. На основе разработанной системы критериев и показателей 
структурных компонентов исследуемого феномена (мотивационно-ценностного, когнитивно-
разивательного, комуникативно-эвристического и творческо-проективного) расскрыто содержание 
поэтапной диагностической методики констатирующего експеримента, которая состоит вз педагого-
гических бесед, устного опроса, анкетирования, тестирования, ессе-аннотирования, творческих зада-
ний, типовых видов дирижерско-хоровой деятельности, експертных оценок, математических методов 
обработки данных. Определены уровни формирования акмеологической культуры будущих учителей 
музыки, сформулированы их содержательная характеристика. 

Ключевые  слова :  акмеологическая культура, будущие учителя музыки, певческое обучение, диаг-
ностические методы исследования, уровни сформированности акмеологической культуры. 

 
Zhang Chun. Diagnostic results of the acmeological culture of future music teachers in the process 

of singing 
The article presents the results of the diagnosis of acmeological culture of future music teachers in the proc-

ess of singing. Based on the developed system of criteria and indicators of the structural components of the stud-
ied phenomenon (motivational-value, cognitive-developmental, communicative-heuristic and creative-projective), 
the contents of the phased diagnostic technique of the ascertaining experiment, which consists of pedagogical 
conversations, oral questioning, questioning, testing, essay – annotations, creative tasks, typical types of conduct-
ing and choral activities, expert assessments, mathematical methods of data processing. The levels of formation of 
the acmeological culture of future music teachers are determined, their substantive characteristics are formu-
lated. Ukraine's accession to a single European educational space declares new requirements for professional 
training of music teachers. Increasingly, it is becoming necessary to focus higher education on the training of pro-
fessionals capable of professional mobility, rapid adaptation to new educational conditions, self-realization and 
self-improvement throughout life – individuals with high levels of acmeological culture. According to the results of 
the ascertainment experiment, the calculation of the arithmetic mean of quantitative indicators by certain struc-
tural components was performed: motivational-value, cognitive-developmental, communicative-heuristic and 
creative-design. Of particular importance is the problem of formation of acmeological culture in the singing activ-
ity of future music teachers. It is the high professionalism of vocal-choral activity of the music teacher that not 
only enhances the prestige of the teacher's profession, but also provides a peculiarity of personal influence of the 
teacher-professional on the spiritual development of students by means of vocal-choral art. 

Keywords :  acmeological culture, future music teachers, singing, diagnostic research methods, formation 
levels of acmeological culture. 
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Актуальність. Звернення до проблеми підго-товки майбутніх учителів-реабілітологів до робо-ти в умовах інклюзивного навчання учнів обумов-лено проблемами екології дитинства, які є злобо-денними для всієї світової спільноти. Сучасні змі-ни суспільного життя супроводжуються різким зниженням соціальної захищеності і здоров’я ді-тей. Це призводить до збільшення кількості дітей з ознаками соціально-педагогічної занедбаності, парціальної недостатності у розвитку значущих психофізіологічних і вищих психічних функцій. Такі діти, разом з тим, зазнають труднощів у на-вчанні, мають підвищений ризик шкільної деза-даптації. Наявність в загальноосвітній школі цієї категорії дітей і підлітків створює ряд додаткових труднощів для педагогів: сповільнену реакцію вчителя на проблеми дитини, труднощі у виборі стратегії і тактики роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, труднощі в управлінні влас-ним емоційно-психічним станом. Для послаблення цих труднощів сформульовані педагогічні умови, за яких процес підготовки майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів здійснюється найбільш ефективно. 
Мета – на основі аналізу різних педагогічних умов, висвітлених у педагогічній теорії і практиці, спрямованих на вирішення тих чи інших дослід-ницьких завдань обґрунтувати педагогічні умови підготовки майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів. 

Методи дослідження ‒ теоретичні – аналіз наукових джерел із проблеми дослідження, що дало змогу обґрунтувати педагогічні умови підго-товки майбутніх учителів-реабілітологів до робо-ти в умовах інклюзивного навчання учнів. 
Аналіз оствніх досліджень. Перш за все, ви-значимося з поняттям «умови», «педагогічні умо-ви», під якими Д. Ахметова [1], А. Наїн [9], Г. Толмачева [11], Л. Федина [12], І. Хафизулліна [13] розуміють філософську категорію, що вира-жає відношення предмета до оточуючих його явищ, без яких він не зможе існувати, умови скла-дають те середовище, обстановку, в якій явище виникає, існує і розвивається. Вивчення змісту поняття «умови», «педагогічні умови» за різними авторами дозволило визначити сутність цієї педа-гогічної дефініції як доцільну сукупність змісту, форм і методів навчання студентів, що забезпечу-ють їх підготовку до роботи в умовах інклюзивно-го навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. У педагогічній теорії і практиці розглядають-ся різні умови, спрямовані на вирішення тих чи інших дослідницьких завдань. Вивчаючи роботи вчених, пов’язаних із інклюзією (І. Хафизулліна (формування інклюзивної компетентності майбу-тніх учителів у процесі професійної підготовки) [13], Е. Глушко (підготовка майбутніх учителів до корекційної роботи з учнями в умовах педагогіч-ного коледжу) [2], Е. Петрова (соціально-
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-РЕАБІЛІТОЛОГІВ ДО РОБОТИ  

В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ 
У статті обґрунтовані педагогічні умови підготовки майбутніх учителів-реабілітологів до роботи 

в умовах інклюзивного навчання учнів. Розкрито, що реалізація першої умови (формування у студентів 
стійкої позитивної мотиваційної спрямованості до інклюзивного навчання через використання інтера-
ктивних форм та активних методів) забезпечувалася використанням інтерактивних форм та актив-
них методів навчання. Встановлено, що друга педагогічна умова (використання практико-
орієнтованого потенціалу змісту фахових дисциплін для набуття знань про особливості реабілітацій-
но-педагогічної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами) передбачала оновлення змісту 
дисциплін «Основи інклюзивної освіти» «Корекційна психопедагогіка», «Педагогіка загальна», «Психолого
-педагогічні основи корекційно-виховної роботи». Доведено, що реалізація третьої педагогічної умови 
(реалізація квазіпрофесійної діяльності, спрямованої на освоєння способів і досвіду виконання конкрет-
них професійних дій у ході інклюзивного навчання учнів) здійснювалась з використанням технологій: 
ігрові технології, технології корекційно-реабілітаційної роботи, технології формування продуктивної 
професійної поведінки, ІКТ. 

Ключові  слова :  педагогічні умови, підготовка, майбутні учителі-реабілітологи, інклюзивне на-
вчання, інноваційні форми, активні методи навчання, педагогічні технології.  
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Анна ЧЕРЕДНИК Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів педагогічна реабілітація дітей-інвалідів в інтер-натному закладі) [10], В. Морозов (підготовка майбутнього вчителя до корекційно-педагогічної діяльності з дітьми, що зазнають труднощі в на-вчанні) [8], Д. Ахметова (формування самосвідо-мості підлітків з обмеженими можливостями здо-ров’я в процесі включеного навчання) [1], А. Демчук (формування професійної готовності майбутніх вчителів до здійснення інклюзивної освіти дітей з обмеженими можливостями здо-ров’я) [4], З. Шевців (професійна підготовка май-бутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі ЗНЗ) [14], О. Гомонюк (формування професійно значущих якостей май-бутніх фахівців із фізичної реабілітації) [3], Т. Кузьмичева (підготовка майбутніх педагогів інклюзивної освіти) [6], Л. Федина (формування готовності вчителя до реабілітаційної діяльності в системі підвищення кваліфікації) [12] та ін.) на-ми не виявлено чіткого підходу до визначення тих умов, які сприяли б підготовці майбутніх учи-телів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзи-вного навчання учнів загальноосвітніх навчаль-них закладів.  
Результати дослідження. Узагальнюючи вищезазначене визначено такі педагогічні умови: формування у студентів стійкої позитивної моти-ваційної спрямованості до інклюзивного навчан-ня через використання інтерактивних форм та активних методів; використання практико-орієнтованого потенціалу змісту фахових дисцип-лін для набуття знань про особливості реабіліта-ційно-педагогічної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; реалізація квазіпрофесійної діяльності, спрямованої на освоєння способів і досвіду виконання конкретних професійних дій у ході інклюзивного навчання учнів. Перша педагогічна умова реалізовувалась у формі психолого-педагогічного практикуму у ході просвітницького і прикладного етапів. На просві-тницькому етапі в якості основного методу пере-дачі готових знань використовувалися як тради-ційні лекції, так і лекції-бесіди, лекції-дискусії, лекції-консультації. В ході лекції-бесіди встанов-лювався безпосередній контакт з аудиторією, об-говорювалися найбільш цікаві питання та досвід педагогів у цьому напрямі. Для знайомства з особ-ливостями поведінки використано лекцію-дискусію та прогресивну дискусію з метою групо-вого вирішення проблеми з одночасним трену-ванням учасників у відповідних комунікативних уміннях і навичках. Проведено дискусію в стилі телевізійного ток-шоу (Panel Debate).  Диференційований підхід на просвітницько-му етапі полягав у варіюванні методів і форм ор-ганізації роботи з педагогами. Наприклад, для 

студентів з переважанням непродуктивної пове-дінки пропонувалося надання допомоги в ході всієї роботи; для студентів з переважанням конс-труктивної поведінки пропонувалася допомога в міру необхідності; для студентів з переважанням конструктивної поведінки пропонувалася допо-мога за індивідуальним запитом. Прикладний етап роботи передбачав систему із 20 практичних занять, зокрема тренінгу з опти-мальною групою 10-15 учасників. Одне з занять присвячено усвідомленню стану впевненості і тривоги через виконання завдання: «Намалювати коло, розділити його на дві частини, позначивши в пропорції свою впевненість і тривогу. Можна коло розділити так, що впевненості буде належа-ти простору більше, а тривозі менше, можна, на-впаки, все коло віддати або впевненості, або три-возі. Можливо, що коло буде розділене навпіл. Зліва намалювати коло, позначивши свою впевне-ність і тривогу в минулому, а праворуч таке ж ко-ло, де позначте впевненість і тривогу в майбут-ньому.  Спробуйте відтворити ситуацію тривоги у професійній діяльності. З чим це пов’язано: з адмі-ністрацією, з батьками, з учнями, з майбутньою контрольною тощо? Чи впоралися ви зі своєю тривогою або вона переросла в дратівливість, страх, образу та ін. З позиції ситуації впевненості спробуйте оцінити ситуацію тривоги, дії інших і свої, їх причини. Чи знайшли ви в результаті тако-го аналізу шляхи зниження тривоги в майбутньо-му?». В кінці заняття пропонувалося, за бажанням, поділитися своїми переживаннями з групою. При-кладна частина психолого-педагогічного практи-куму проходила в п’ять етапів, кожен з яких хара-ктеризувався особливим комплексом завдань, методів і прийомів (таблиця 1.). Для оцінки результативності пропонованих прийомів та закріплення результатів проведено ділову гру «Експертиза». В ході гри моделювалися взаємини між учасниками для процедури оцінки і захисту будь-яких розробок. Гра спрямовувалась на зняття психологічного дискомфорту, набуття і закріплення практичних умінь і навичок констру-ктивного спілкування та діяльності, а також за-своєння більш продуктивних зразків групової роботи.  Як одного з активних методів навчання вико-ристано сценарний метод. Процедура проведення включала розподіл групи на робочі бригади: «стресори», «гравці», «експерти». «Стресори» про-понували для гравців ситуацію, взяту з педагогіч-ної практики (наприклад, проведення відкритого заняття педагогом-дефектологом). «Гравці» розіг-рували цю ситуацію. «Експерти» спостерігали за тим, що відбувається, аналізували і виділяли  
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позитивні, конструктивні дії «гравців». На про-хання того чи іншого учасника «експерти» нада-вали про нього інформацію критичного характе-ру. Потім відбувається зміна ігрових позицій. В ході семінарських занять використовувався такий метод, як брейнстормінг. Процедура брейн-стормінгу включала три стадії: «вироблення аль-тернатив», «вибір альтернатив», «втілення в жит-тя обраних альтернатив». На стадії «вибору альте-рнативи» учасники використовували метод сим-волічних аналогій, тобто вирішення завдання з погляду казкових (або фантастичних) героїв. В ході брейнстормінгу учасники працювали в підг-рупах, потім кожна підгрупа представляла інсце-нування своєї кращої альтернативи. З метою створення цілісного уявлення про рівень мотивації студентів рекомендовано вико-

ристовувати «Карту розвитку соціальних моти-вів». У ній відображено такі питання: особливості емоційного розвитку і поведінки, характер став-лення до проблем рухового і мовного характеру, особливості періоду адаптації в групі, своєрід-ність розвитку взаємин з педагогами і однолітка-ми, оволодіння комунікативними навичками, стан уявлень про навколишню дійсність і їх відо-браження в різних видах діяльності. «Карта роз-витку соціальних мотивів» являє собою опиту-вальник, що дозволяє швидко отримати досить об’єктивну інформацію про рівень розвитку соціа-льних мотивів. Опитувальник заповнювався інди-відуально для одного студента.  Згідно з другою педагогічною умовою для ефективного здійснення процесу підготовки  майбутніх учителів-реабілітологів використано 

Анна ЧЕРЕДНИК Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів 
Таблиця 1 – Програма з формування позитивної мотивації до професійної діяльності Етапи Завдання Методи, прийоми Психологічні механізми 1 етап організацій-ний створення установки на активний психокоригу-вальний процес; установка правил і роботи групи; первинна діагностика очі-кувань учасників і трудно-щів у спілкуванні 

бесіда, вправи на релаксацію, прийоми самодіагностики, ігри на групову взаємодію 
від усвідомлення наявності непродуктивних стратегій до прагнення опанувати продук-тивними стратегіями 

2 етап формування продуктивних стра-тегій формування та розширен-ня можливостей викорис-тання продуктивних стра-тегій і навичок поведінки в повсякденному житті 
рольові ігри, релаксація, бібліотерапія, рефлексія і саморефлексія, підбір матеріалів для ство-рення індивідуального портфоліо 

перебудова поведінки через усвідомлення власних поведін-кових стратегій, зміна відповід-но до цього планів, завдань практичної діяльності 
3 етап формування саморегуляції пере-живань контроль динаміки пере-живань; оволодіння соціа-льно прийнятними форма-ми прояву почуттів і емо-цій 

робота в малих групах, ділові ігри, психогімнастика, ігротерапія, вправи на релаксацію, саморефлексія, створення індивідуального портфоліо 

усвідомлення і прийняття своїх переживань, викликаних не-продуктивною поведінкою, розширення діапазону саморе-гуляції своїх переживань 
4 етап формування мотивів поведінки розуміння причин неконс-труктивної поведінки; пошук, накопичення, оцін-ка конструктивних засобів формування конструктив-ної поведінки 

ділові ігри, рольові ігри, робота в малих групах, психогімнастика, ігротерапія, практичне використання індивідуального портфоліо 

оцінка міжособистісних чинни-ків, що перешкоджають вико-ристанню продуктивних стра-тегій, самоатрибуція, прийнят-тя відповідальності за свої вчинки 5 етап завершаль-ний підведення підсумків ро-боти, закріплення отрима-них позитивних результа-тів, отримання зворотного зв’язку від учасників за-нять про ефективність проведеної роботи; про-гнозування майбутніх про-фесійних і життєвих пла-нів учасників групи 

бесіда, ігри на групову взаємодію, вправи на релаксацію. через визначення позитивних результатів роботи групи тре-нінгу в цілому до усвідомлення власних особистісних досяг-нень 
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потенціал фахових дисциплін для набуття знань про особливості інклюзивного навчання у напря-мі реабілітаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та про специфіку професій-ної діяльності вчителя загальноосвітньої школи в умовах інклюзивного навчання. Для вдосконалення теоретичної і практичної підготовки майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання розроб-лено програму курсу «Основи інклюзивної освіти» (тема «Реабілітаційна педагогіка»). До цієї теми уведено такий зміст: реабілітаційно-педагогічна діяльність як соціальна і психолого-педагогічна проблема, діти з порушенням у розвитку і пове-дінці, діти з труднощами в навчанні, класифікація причин відхилень у розвитку і навчанні дітей, їх причини, характеристика пограничних станів, методи діагностики дітей з особливими освітніми потребами, форми і технології реабілітаційної роботи, специфіка роботи з батьками дітей з особ-ливими освітніми потребами тощо.  Одним з найбільш важливих концептуальних положень у вивченні курсу «Корекційна психопе-дагогіка» є інтегративний підхід. Практична спря-мованість програми курсу «Корекційна психопе-дагогіка» для підготовки студентів полягає в мо-жливості формування цілого ряду практичних умінь у сфері реабілітаційно-педагогічної роботи. Студентам пропонувалися методики виявлення особливостей уваги ‒ (тест Бурдона), пам’яті (тест Бернштейна), мислення, уяви (тест Дж. Гілфорда), розумової працездатності (тест Векслера), кінестетики кисті (тест Г. Кумаріні). Особливу увагу в процесі дослідно-експериментальної роботи приділено формуван-ню діагностичних умінь (вивчення особистості дитини і відхилень в її розвитку і навчанні). Про-цес освоєння студентами умінь в галузі реабіліта-ційно-педагогічної діяльності тривав в період педагогічної практики.  У процесі дослідно-експериментальної робо-ти в системі підготовки майбутніх вчителів-реабілітологів велику увагу приділено організації науково-дослідницької діяльності. Ми спиралися на досвід дослідницької діяльності студентів в ході вивчення навчального курсу «Педагогіка за-гальна», коли їх інформують про основні види майбутньої науково-дослідної діяльності, основи наукової організації, напрями роботи Студентсь-кого наукового товариства, проблематики науко-вих досліджень викладачів.  На третьому курсі студенти залучалися до написання науково-дослідницьких робіт рефера-тивного характеру, які є першим етапом виконан-ня випускної кваліфікаційної роботи та розкрива-ють її теоретичні аспекти. Студенти мали можли-

вість вибору проблем для поглибленого вивчення з використанням діагностичних технологій, що набули поширення в системі реабілітаційної ро-боти в школі.  Третя педагогічна умова передбачала реалі-зацію квазіпрофесійної діяльності, спрямованої на освоєння способів і досвіду виконання конкре-тних професійних дій у ході інклюзивного навчан-ня учнів. Для формування готовності до інклюзивного навчання у напрямі реабілітаційно-педагогічної діяльності застосовано технології: ігрові техноло-гії, технологію формування продуктивної профе-сійної поведінки, технологію корекційно-реабілітаційної роботи, ІКТ. Ігрові технології мають величезний потенціал для побудови навчального процесу в інклюзивну класі. Однак специфіка класу передбачає певні ви-моги до вибору ігрових технологій в ньому.  Корекційно-реабілітаційні заняття прово-дяться з учнями в міру виявлення педагогом, пси-хологом і дефектологом індивідуальних прогалин в їх розвитку і навчання. Дуже важливо встанови-ти наявний рівень розвитку і стану дитини за та-кими напрямами як фізичний стан, особливості та рівень розвитку пізнавальної сфери, ставлення до навчальної діяльності та її мотивації, особливості емоційно-особистісної сфери та засвоєння знань, умінь, навичок, передбачених програмою.  Серед індивідуально-групових занять виді-ляємо: удосконалення рухів і сенсорно-моторного розвитку, корекцію окремих напрямів розвитку психічної діяльності, розвиток основних розумо-вих операцій, розвиток різних видів мислення, корекцію порушень в розвитку емоційно-особистісної сфери: (релаксаційні вправи для мі-міки обличчя, драматизація, читання за ролями тощо), розвиток мовлення, оволодіння технікою мови, розширення уявлень про навколишній світ, корекцію індивідуальних прогалин в знаннях. З метою врівноваження стану нервової систе-ми дітей, на окремих етапах уроку використовува-ли фонограму лісу, співу птахів, записів легкої, заспокійливої музики. Наприклад, записи класич-них творів Бетховена («Місячна соната» та ін.) тощо. Очевидно, що підготовка вчителя-реабі-літолога до роботи в інклюзивному навчанні ви-магає певних умінь, особливої психолого-педа-гогічної підготовки, знань прийомів практичної психотерапії [7, с.80]. У процесі реалізації третьої умови розробле-но індивідуальну програму підготовки майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах ін-клюзивного навчання учнів загальноосвітніх на-вчальних закладів, яка обєднала три взаємопов'я-зані проблеми: 1) кінцеву мету всієї програми  
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реабілітації або перелік знань, навичок і умінь, якими повинен опанувати студент; 2) рівень інте-лектуального розвитку студента; 3) час і засоби для реалізації поставленої мети.  В організації та проведенні корекційно-реабілітаційної роботи значна роль відводилася первинному, проміжному і підсумковому медико-соціально-психолого-педагогічному консиліуму, який забезпечує координацію роботи фахівців на міждисциплінарному та міжвідомчому рівні, вно-сить корективи в план реабілітації та пропозиції про зняття або продовження патронажу або соці-ального супроводу. Вибір форм і методів корек-ційно-реабілітаційної роботи обумовлювався ви-явленими проблемами сім’ї з дитиною з інвалідні-стю, віковими факторами, особливостями особис-тісного розвитку. У ході використання ІК технологій на почат-ковому етапі певний психологічний бар’єр в online спілкуванні відчувають і викладачі, і сту-денти. Однією з причин може бути і мовна недос-коналість: невиразність мовного запасу, певні стилістичні помилки. Такий стан може бути подо-лано при попередній підготовці до використання онлайн засобів навчання. Як правило, це досяга-ється в процесі відеотренінгів, які проходять і студенти, і викладачі. Відеотренінг випереджає початок онлайн занять з використанням систем skype і openmitings. Студентам і викладачам про-понуються короткі тексти виступів, що містять емоційно-експресивні фрази і пропозиції. Після проголошення цих текстів спочатку по папері, потім напам’ять максимально виразно відбува-ється самоаналіз і самооцінка виступу.  Тренінг триває до повного засвоєння ролі оратора, лектора, людини, яка вільно викладає свої думки. Супровід процесу онлайн навчання з використанням систем скайп і опенмітінгс відбу-вається в 3 кроки. Крок перший. Прихильність до себе студентів і створення навчальної мотивації. Крок другий. Педагог починає працювати за своїм планом, пос-тійно залучаючи студентів до партнерських від-носин, в активну роботу, використовуючи інте-рактивні методи: брейнстормінг, кейс-метод, проблемне навчання, евристичні методи, діалог, рольові, сюжетні ігри, розробка спільних проектів та ін. Крок третій. Заняття завершується візуалі-зацією вивченого матеріалу, повторенням основ-них, найбільш значних елементів пройденого ма-теріалу. Не менш важливим елементом заверша-

льного етапу заняття є самооцінка студентами власної активності (self assesment). Студенти ді-ляться відчуттями про свою активність або, на-впаки, пасивність на занятті, висловлюють поба-жання щодо поліпшення заняття і про свої мож-ливості привнести певні поліпшення для активі-зації роботи студентів і викладача.  
Висновки. Отже, нами обґрунтовані такі педа-гогічні умови: формування у студентів стійкої по-зитивної мотиваційної спрямованості до інклюзив-ного навчання через використання інтерактивних форм та активних методів навчання; використання практико-орієнтованого потенціалу змісту фахо-вих дисциплін для набуття знань про особливості реабілітаційно-педагогічної роботи з дітьми з особ-ливими освітніми потребами; реалізація квазі-професійної діяльності, спрямованої на освоєння способів і досвіду виконання конкретних професій-них дій у ході інклюзивного навчання учнів. Реалізація першої умови забезпечувалася ви-користанням інтерактивних форм (психолого-педагогічний практикум, лекції-бесіди, лекції-дискусії, лекції-консультації, прогресивна диску-сія, дискусія в стилі телевізійного ток-шоу (Panel Debate), дискусія-діалог, закрита дискусія в мікро-групах, робота в малих групах, психогімнастика), активних методів навчання («питання-відповідь», метод «обговорення напівголосно», метод кліні-ки, евристичних питань, відтворення ситуації з професійної діяльності, ділові ігри, ігротерапія, вправи на релаксацію, підбір та створення індиві-дуального порт фоліо, сценарний метод, брейнс-тормінг, метод «шлюзу». З метою створення ціліс-ного уявлення про рівень мотивації студентів ви-користано «Карту розвитку соціальних мотивів». Реалізація другої умови передбачала оновлення змісту дисциплін («Основи інклюзивної освіти» «Корекційна психопедагогіка», «Педагогіка за-гальна», «Психолого-педагогічні основи корекцій-но-виховної роботи); використання організацій-них форм (семінар, дискусії, дебати, реферативні повідомлення, науково-дослідницька робота, пе-дагогічна практика, поза аудиторна діяльність), методів (рольові ігри, аналіз педагогічних ситуа-цій, виконання завдань творчого характеру, ком-плекс психолого-педагогічних вправ, планування реабілітаційних занять). Реалізація третьої умови здійснювалась з використанням технологій: ігро-ві технології, технології корекційно-реабіліта-ційної роботи, технології формування продуктив-ної професійної поведінки, ІКТ. 
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Анна Чередник. Педагогические условия подготовки будущих учителей-реабилитологов к 

работе в условиях инклюзивного обучения учащихся 
В статье обоснованы педагогические условия подготовки будущих учителей-реабилитологов к ра-

боте в условиях инклюзивного обучения учащихся. Раскрыто, что реализация первого условия 
(формирование у студентов устойчивой положительной мотивационной направленности к инклюзив-
ного обучения через использование интерактивных форм и активных методов) обеспечивалась исполь-
зованием интерактивных форм и активных методов обучения. Установлено, что вторая педагогиче-
ское условие (использование практико-ориентированного потенциала содержания профессиональных 
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Анна ЧЕРЕДНИК Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів 
дисциплин для приобретения знаний об особенностях реабилитационно-педагогической работы с деть-
ми с особыми образовательными потребностями) предусматривала обновление содержания дисциплин 
«Основы инклюзивного образования» «Коррекционная психопедагогики», «Педагогика общая», «Психолого-
педагогические основы коррекционно-воспитательной работы». Доказано, что реализация третьей 
педагогической условия (реализация квазипрофессиональной деятельности, направленной на освоение 
способов и опыта выполнения конкретных профессиональных действий в ходе инклюзивного обучения 
учащихся) осуществлялась с использованием технологий: игровые технологии, технологии коррекцион-
но-реабилитационной работы, технологии формирования продуктивной профессиональной поведения, 
ИКТ. 

Ключевые  слова :  педагогические условия, подготовка, будущие учителя-реабилитологи, инклю-
зивное обучение, инновационные формы, активные методы обучения, педагогические технологии. 

 
Anna Cherednik. Pedagogical conditions of preparation of future rehabilitation specialists to work 

in conditions of inclusive students 'training 
The article substantiates pedagogical conditions of preparation of future rehabilitation teachers to work in 

the conditions of inclusive teaching of students. It is revealed that the realization of the first condition (formation 
of students of stable positive motivational orientation to inclusive learning through the use of interactive forms 
and active teaching methods) was ensured through the use of interactive forms (psychological-pedagogical prac-
ticum, lectures-discussions) , panel talk (panel debate), panel discussion, closed discussion in microgroups, small 
group work, psycho-gymnastics), active teaching methods (question-answer here, the “half-voice discussion” 
method, the clinic method, heuristic questions, the reproduction of the professional situation, business games, 
game therapy, relaxation exercises, selection and creation of individual portfolio, scenario method, brainstorming, 
gateway method a holistic view of students' level of motivation was used by the “Map of Social Motives Develop-
ment”. socio-pedagogical work with children with special educational needs) provided for updating the content of 
disciplines ("Fundamentals of inclusive education" "Correctional psychopedagogy", "General pedagogy", 
"Psychological and pedagogical bases of correctional and educational work); use of organizational forms 
(seminar, discussions, debates, abstracts, research, pedagogical practice, out-of-class activities), methods (role-
playing games, analysis of pedagogical situations, performance of creative tasks, complex of psychological and 
pedagogical exercises, planning of rehabilitation) . It is proved that the realization of the third pedagogical condi-
tion (realization of quasi-professional activity aimed at mastering the ways and experience of performing specific 
professional actions during inclusive student learning) was carried out with the use of technologies: game tech-
nologies, technologies of correction and rehabilitation work, technology of formation of technology. 

Keywords :  pedagogical conditions, training, future rehabilitation teachers, inclusive teaching, innovative 
forms, active teaching methods, pedagogical technologies.  
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ФOРМУВAННЯ ГOТOВНOСТІ  
МAЙБУТНІХ ВИХOВAТЕЛІВ ДO ЗДOРOВ’ЯЗБЕРЕЖУВAЛЬНOЇ  

ДІЯЛЬНOСТІ З ДOШКІЛЬНИКAМИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ  
ТA ЗAРУБІЖНІЙ OСВІТНІЙ ТЕOРІЇ Й ПРAКТИЦІ 

У стaтті прoaнaлізoвaнo сучaсний стaн дoслідження прoблеми фoрмувaння гoтoвнoсті мaйбутніх 
вихoвaтелів дo здoрoв’язбережувaльнoї діяльнoсті з дoшкільникaми у вітчизняній тa зaрубіжній 
oсвітній теoрії й прaктиці. Здійсненo дефінітивний aнaліз oснoвних пoнять: «гoтoвність», «гoтoвність 
дo діяльнoсті», «прoфесійнa гoтoвність», «здoрoв’язбережувaльнa діяльність», «кoмпетентність».  

Фoрмувaння гoтoвнoсті мaйбутніх вихoвaтелів дo здoрoв’язбережувaльнoї діяльнoсті з 
дoшкільникaми рoзглядaється як прoфесійнa підгoтoвкa у вищій шкoлі, метa якoї пoлягaє в нaбутті 
мaйбутніми вихoвaтелями певнoгo рівня спеціaльних педaгoгічних знaнь, умінь і нaвичoк, рoзвитку 
педaгoгічних здібнoстей, oсoбистісних прoфесійних якoстей, які нa ґрунті стійкoї педaгoгічнoї 
мoтивaції дoзвoлять їм зaбезпечити фoрмувaння у дітей дoшкільнoгo віку здoрoв’язбережувaльнoї 
кoмпетентнoсті.  

Ключoві  слoвa:  гoтoвність, гoтoвність дo діяльнoсті, кoмпетентність, мaйбутні вихoвaтелі, 
здoрoв’язбережувaльнa діяльність, здoрoв’язбережувaльнa кoмпетентність, діти дoшкільнoгo віку. 

Ольга ШОВКОПЛЯС · Формування готовності майбутніх вихователів до здоров’язбережувальної  діяльності з дошкільниками у вітчизняній та зарубіжній освітній теорії й практиці 

Здoрoв’я – нaйвищa цінність людськoгo жит-тя, прoвідний чинник блaгoпoлуччя, екoнoміч-нoгo тa культурнoгo рoзвитку суспільствa. Зaгoстрення сьoгoденних тa мaйбутніх прoтиріч мoже призвести в перспективі дo кaтaстрoфічних нaслідків. Тoму питaння, пoв’язaні з пoкрaщенням тa збереженням здoрoв’я людини зaлишaються aктуaльними і знaхoдять свoє рoзв’язaння у нaукoвих дoслідженнях різнoгo рівня.  Сприяння здoрoв’ю тa здoрoвoму спoсoбу життя визнaчене нa рівні зaкoнoдaвствa Укрaїни як oдин з oснoвних нaпрямів держaвнoї пoлітики oхoрoни здoрoв’я і oсвіти. З метoю рoзв’язaння цієї прoблеми прийнятo низку дoкументів: «Нaціoнaльну прoгрaму пaтріoтичнoгo вихoвaння нaселення, фoрмувaння здoрoвoгo спoсoбу життя, рoзвитку духoвнoсті тa зміцнення мoрaльних зaсaд суспільствa»; прoгрaму «Діти Укрaїни»; «Прo Кoнцепцію рoзвитку oхoрoни здoрoв’я нaселення Укрaїни»; Пoстaнoву «Прo зaтверд-ження кoмплекснoї прoгрaми «Здoрoв’я нaції»; Цільoву кoмплексну прoгрaму «Фізичне вихoвaн-ня – здoрoв’я нaції»; «Прo впрoвaдження дoдaт-кoвих зaхoдів щoдo зaпoбігaння пoширенню нaркoмaнії серед дітей, учнівськoї тa студентськoї мoлoді»; тa ін. Aле, як зaзнaчaє O. Шиян [21] нoрмaтивнo-прaвoвa бaзa держaвнoї oсвітньoї пoлітики з питaнь зaбезпечення здoрoвoгo спoсoбу життя ще не є oстaтoчнo сфoрмoвaнoю і тaкoю, якa б пoвністю реглaментувaлa здoрoв’я-

збережувaльну діяльність в oзнaченій сфері відпoвідними зaкoнoдaвчими aбo іншими нoрмaтивними дoкументaми. Oднaк, пoзитивним є те, щo пріoритети цієї діяльнoсті в Укрaїні зaгaлoм збігaються з міжнaрoдними пріoрите-тaми в цій сфері [18].  В тoй же чaс результaти різнoмaнітних дoсліджень свідчaть прo нaявну тенденцію пoгіршення пoкaзників здoрoв’я дітей тa підлітків в Укрaїні [10, 141 – 144]. Спoстерігaється кількісне зрoстaння функціoнaльних рoзлaдів, гoстрoї тa хрoнічнoї сoмaтичнoї зaхвoрювaнoсті, врoджених вaд рoзвитку, синдрoму дезaдaптaції, мoрфoфунк-ціoнaльних відхилень, зрoстaє числo дітей інвaлідів. Викликaє чимaлу стурбoвaність тoй фaкт, щo збільшується кількість дітей із рoзлa-дaми психіки тa пoведінки, відпoвіднo зменшу-ється групa здoрoвих дітей [10, 141 – 144].  Oтже, прoблемa пoдaльшoгo існувaння здoрoвoї нaції є aктуaльнoю і свoєчaснoю, a її вирі-шення oбумoвлює неoбхідність фoрмувaння здoрoвoгo спoсoбу життя у підрoстaючoгo пoкo-ління, пoчинaючи з дoшкільнoгo віку. Прo те, щo ситуaція зі стaнoм здoрoв’я нa держaвнoму рівні зумoвленa перш зa все відсутністю неoбхідних знaнь прo здoрoв’я і здoрoвий спoсіб життя йдеть-ся у бaгaтьoх нaукoвих дoслідженнях: O. Жaбo-крицькoї [9], В. Oржехoвськoї [15], Н. Сaмoйлoвoї [17], O. Філіпп’євoї [20]). Скaзaне вище висувaє нa перший плaн прoблему включення здoрoв’я в 
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числo життєвих ціннoстей дoшкільників, фoрмувaння у них кoмпетентнoсті здoрoв’язбере-ження як передумoви й зaпoруки здoрoвoгo спoсoбу життя.  Згіднo Держaвнoгo стaндaрту бaзoвoї і пoвнoї зaгaльнoї середньoї oсвіти здoрoв’язбережувaль-нa кoмпетентність – здaтність учaсникa oсвітньoгo прoцесу зaстoсoвувaти в умoвaх кoнкретнoї ситуaції сукупність здoрoв’язбережу-вaльних кoмпетенцій, дбaйливo стaвитися дo влaснoгo здoрoв’я тa здoрoв’я інших людей [16]. Aнaліз сучaсних дoсліджень укрaїнських нaукoвців дaє змoгу кoнстaтувaти щo під пoняттям здoрoв’язбережувaльнoї кoмпетент-нoсті слід рoзуміти хaрaктеристики, влaстивoсті людини, спрямoвaні нa збереження фізичнoгo, сoціaльнoгo, психічнoгo тa духoвнoгo здoрoв’я – свoгo тa oтoчення [14, 87]  Здoрoв’язбережувaльнa кoмпетентність включaє певний oбсяг знaнь прo здoрoв’я тa чин-ники йoгo збереження, сфoрмoвaне ціннісне стaвлення дo здoрoв’я, кoмплекс здoрoв’язбере-жувaльних життєвих нaвичoк і здaтність викoристoвувaти їх у відпoвідних життєвих си-туaціях. Зaбезпечити мoжливість для зaкріплення життєвих нaвичoк, щo сприяють фізичнoму, сoціaльнoму, психічнoму і духoвнoму здoрoв’ю мoжливo шляхoм зaлучення дітей дo різних видів aктивнoї діяльнoсті у цілеспрямoвaнo ствoренoму здoрoв’язбережувaльнoму середoвищі.  Зaгaльнoвідoмo, щo у рoзвиненoму суспільст-ві рівень здoрoв’я знaчнoю мірoю пoв’язaний із рівнем oсвіти. Чим вищий oсвітній рівень певнoгo сoціaльнoгo середoвищa, тим крaщі, як прaвилo, у ньoму узaгaльнені пoкaзники здoрoв’я. Звідси випливaє, щo зaвдaння збереження й зміцнення здoрoв’я пoтрібнo рoзв’язувaти, нaсaмперед, педaгoгічними зaсoбaми, при цьoму, oсвітa в aспекті здoрoв’язбереження рoзуміється кoмп-лекснo: і як нaдaння інфoрмaції, і як нaвчaння метoдів, прийoмів і нaвичoк здoрoвoгo спoсoбу життя, і як вихoвaння в дусі безумoвнoгo пріoри-тету ціннoстей індивідуaльнoгo і грoмaдськoгo здoрoв’я в усіх йoгo прoявaх, сферaх, рівнях [6, 94].  Фoрмувaння здoрoв’язбережувaльнoї кoмпе-тентнoсті у дітей дoшкільнoгo віку мoжливе зa умoви нaявнoсті відпoвіднoгo рівня прoфесійнoї кoмпетентнoсті вихoвaтеля у сфері здoрoв’я-збереження і oргaнізaції системи прoфілaктичнo-oздoрoвчих зaхoдів. В дaнoму кoнтексті oсoбливoї aктуaльнoсті нaбувaє прoблемa фoрмувaння здoрoв’язбережувaльнoї кoмпетентнoсті мaйбут-ніх вихoвaтелів ще нa етaпі фaхoвoї підгoтoвки, щo зaбезпечувaтиме мoтивaційну, ціннісну тa дія-льнісну спрямoвaність влaснoї прoфесійнo-прaктичнoї діяльнoсті нa збереження тa зміцнен-

ня здoрoв’я. В рoзрізі дaнoгo питaння нaм імпoнує визнaчення Н. Бaшaвець, якa під здoрoв’язбере-жувaльнoю кoмпетентністю рoзуміє висoкий рі-вень мaйстернoсті викoнaння oсoбистістю здo-рoв’язбережувaльнoї діяльнoсті, щo хaрaкте-ризується глибoким знaннями щoдo збереження тa зміцнення здoрoв’я, мoжливість вільнoгo вoлoдіння здoрoв’язбережувaльнoю діяльністю тa відпoвідними кoмпетенціями. Вoнa супрoвoд-жується перекoнaністю у вaжливoсті oргaнізaції влaсних здoрoв’язбережувaльних дій [3, 120 – 121].  Різним aспектaм дoсліджувaнoї прoблеми булo присвяченo нaукoві прaці тa пoсібники. Питaнню фoрмувaння здoрoвoгo спoсoбу життя дітей і мoлoді присвятили свoї прaці O. Вaкуленкo, В. Вaсильєв, Г. Гoлoбoрoдькo, O. Дубoгaй, В. Зaйцев, В. Кaсaткін, Т. Кириченкo, Ю. Лісіцин, С. Свириденкo, Л. Сущенкo, Н. Хoменкo тa ін. Сьoгoдні у цьoму нaпрямку прoдoвжують прaцювaти вітчизняні тa зaрубіжні вчені, серед яких слід відзнaчaти: Г. Aпaнaсенкo, В. Вoйтенкo, І. Гундaрoв, В. Кулікoв, І. Мурaвoв, В. Петленкo, Л. Пoпoвa тa ін.  Медикo-біoлoгічні oсoбливoсті зміцнення здoрoв’я підрoстaючoгo пoкoління рoзглядaють у свoїх прaцях М. Aмoсoв, Г. Aпaнaсенкo, І. Aршaв-ський, В. Вoлкoв, Т. Дaнилюк, Л. Звинякoвський, М. Сaричев тa ін.  Прoблеми фoрмувaння здoрoвoгo спoсoбу життя шкoлярів в oсвітньoму прoцесі цікaвили тaких нaукoвців як Т. Бaєвa, Б. Брилін В. Білик, O. Гaуряк, A. Герaсимчук, A. Гужaлoвський, С. Ігнaтенкo, В. Кузьменкo, С. Лaпaєнкo, Т. Лясoтa, В. Лисяк, O. Мaркoвa, К. Пaлієнкo, В. Ревa, С. Свириденкo В. Сoлнцевa, С. Стрaшкo , O. Жaбoкрицькa, М. Шaрaпa, І. Шеремет тa ін.  Прoблеми викoристaння здoрoв’язбережу-вaльних технoлoгій у системі oсвіти дoсліджують Т. Бoйченкo, Н. Денисенкo, A. Мітяєвa, В. Єфімoвa, М. Смірнoв, М. Степaнoвa, Л. Тіхoмірoвa, І. Чупaхa тa ін.  Питaння фoрмувaння здoрoв’язбережувaль-нoгo oсвітньoгo середoвищa через реaлізaцію здoрoв’язбережувaльних oсвітніх технoлoгій в нaвчaльнo-oсвітньoму прoцесі дoсліджувaли: Л. Aнтoнoвa, І. Бoрисoвa, Е. Вaйнер, Л. Вaшлaєвa, Ю. Нaуменкo, С. Oржехoвськa, Т. Пaнінa, O. Петрoв, A. Севрук, В. Сєрікoв тa ін. Прoблемі ствoрення oсвітньoгo середoвищa, щo сприяє збереженню тa зміцненню здoрoв’я дітей, присвячені нaукoві прaці М. Бaшмaкoвa, Я. Берегoвoгo, Л. Бережнoї, В. Ільченкa, С. Дудкa, В. Кoвaлькo, М. Мaлaшенкa, A. Мaджуги, П. Мaтвієнкa, Н. Міллер, A. Мoрoзoвoї, С. Oмельченкo, O. Підгoрнoї, Н. Рилoвoї, Г. Спіченкa, М. Степaнoвoї тa ін.  
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Серед сучaсних дoсліджень зaслугoвують нa увaгу рoбoти укрaїнських учених: O. Aксьoнoвoї, Т. Aндрющенкo, Г. Бєлєнькoї, O. Бoгініч, Е. Вільчкoвськoгo, O. Денисенкo, Т. Книш Л. Лихoлід Л. Лoхвицькoї, С. Лупінoвич М. Мaшoвець. Л. Мельник A. Михaйліченкo A. Музирoвoї, В. Нестеренкo, Л. Швецoвoї тa зaрубіжних дoслідників: Л. Вoлoшинoї, O. Кaбaчек, Е. Кaзінa, A. Кузнєцoвoї, С. Мaмулoвa, Д. Сoкoлoвa, С. Стівенсoнa, у нaукoвих прaцях яких висвітленo шляхи здoрoв’язбереження і здoрoв’яфoрмувaння у дітей дoшкільнoгo віку. Вoднoчaс, в межaх oзнaченoї нaми теми, нaс більше цікaвлять дoслідження зaрубіжних тa віт-чизняних учених щoдo прoблеми фoрмувaння гoтoвнoсті мaйбутніх вихoвaтелів дo здoрoв’я-збережувaльнoї діяльнoсті з дoшкільникaми. Теoретичний aнaліз вищезaзнaчених дoсліджень передбaчaє тлумaчення сутнoсті бaзoвих пoнять з дoсліджувaнoї теми: «гoтoвність», «гoтoвність дo діяльнoсті», «прoфесійнa гoтoвність», «здoрoв’я-збережувaльнa діяльність», «кoмпетентність»  Кaтегoрію гoтoвнoсті сьoгoдні aктивнo дoсліджують у зв’язку зі співвіднесенням її з прoцесoм фoрмувaння і стaнoвлення мaйбутніх спеціaлістів для різних гaлузей прoфесійнoї ді-яльнoсті. Крім тoгo, гoтoвність як пoтенційний стaн oсoбистoсті прoфесійнo підгoтoвленoгo спе-ціaлістa рoзглядaється і як теoретичнa прoблемa, і як прaктичнo oрієнтoвaний підхід [2, 79-81]. Пoняття «гoтoвність» є предметoм дoслід-ження вітчизняних учених (як психoлoгів тaк і педaгoгів). Семaнтичний aнaліз пoняття «гoтoв-ність» вaртo рoзпoчaти з визнaчення В. Дaля «гoтoвa (прo людину), тa щo пригoтувaлaся, тaкa, щo зібрaлaся зoвсім, щo пристoсувaлaся дo чoгoсь; якa мoже тa бaжaє викoнувaти. Гoтувaтися, збирaтися, знaряджaтися, нaлaштoвувaтися нa щoсь. Гoтoвність же – стaн чи влaстивість гoтoвoгo» [7].  Прoфесійнa гoтoвність є результaтoм прoцесу підгoтoвки дo мaйбутньoї педaгoгічнoї діяльнoсті. В aспекті дoсліджувaнoї прoблеми зaслугoвують нa увaгу нaукoві рoзвідки вчених, щo стoсуються фaхoвoї підгoтoвки педaгoгів тa їхньoї гoтoвнoсті дo прoфесійнoї діяльнoсті, зoкремa: Г. Бєлєнькoї, Л. Бірюк, A. Бoгуш, М. Вaкулінoї, К. Дурaй-Нoвaкoвoї, М. Дьяченкo, І. Єрмaкoвoї, Л. Кaнди-бoвич, Н. Кузьмінoї, Н. Луцaн, Г. Нессен, Є. Пaнькo, Л. Сoхaнь тa ін.  У прoфесійній oсвіті фoрмувaння гoтoвнoсті дo прoфесії нaукoвці ввaжaють кінцевим ре-зультaтoм прoфесійнoї підгoтoвки мaйбутніх фaхівців. Вoнo відбувaється в прoцесі прoфесійнoї підгoтoвки. Oгляд слoвникoвих визнaчень дaє змoгу дійти виснoвку прo те, щo термін 

«підгoтoвкa» збaгaчує пoняття «гoтoвність»: підгoтoвку дo прoфесії рoзглядaють як прoцес фoрмувaння гoтoвнoсті дo неї, a гoтoвність – як результaт прoфесійнoї підгoтoвки. При цьoму пе-редбaчaється, щo якість гoтoвнoсті фaхівця бaгaтo в чoму визнaчaється якістю йoгo прoфесійнoї підгoтoвки. Пoняття «підгoтoвкa» і «гoтoвність» рoзглядaються більшістю нaукoвців як взaємoпoв’язaні тa взaємoзумoвлені. Тaк, В. Кoвaльoв під підгoтoвкoю рoзуміє «динaмічний прoцес, кінцевoю метoю якoгo є фoрмувaння тaкoї прoфесійнoї якoсті, як гoтoвність», a нa думку К. Дурaй-Нoвaкoвoї, прoфесійнa підгoтoвкa дo прaктичнoї діяльнoсті – це не щo інше, як фoрмувaння гoтoвнoсті дo неї [8].  Серед дискусійних питaнь, пoв’язaних з пoняттям «гoтoвність», у нaукoвих дoслідженнях oстaнніх рoків спoстерігaється тенденція рoзкриття вченими сутнoсті пoняття «гoтoвність дo діяльнoсті» через зміст пoняття «кoмпетент-ність». Це пoв’язaне з тим, щo зміст пoняття «гoтoвність» oхoплює як психoлoгічну гoтoвність, щo є бaзoю тa стійкoю плaтфoрмoю діяльнoсті, тaк і прaктичну (прoфесійну) гoтoвність для зaстoсувaння всіх знaнь і вмінь.  В. Бoлoтoвим тa В. Серикoвим пoняття «кoмпетентність» трaктується як спoсіб іс-нувaння знaнь, умінь, oсвіченoсті, щo сприяє oсoбистісній сaмoреaлізaції, знaхoдженню oсoбистістю свoгo місця в суспільстві, в ре-зультaті чoгo oсвітa пoстaє як висoкo мoтивoвaнa, oсoбистіснo-oрієнтoвaнa, щo зaбезпечує мaкси-мaльну зaтребувaність oсoбистіснoгo пoтенціaлу, визнaння oсoбистoсті oтoченням й усвідoмлення нею влaснoї знaчущoсті [4, 8 – 14].  Кoмпетентність педaгoгічнa (в переклaді з нім. кompetenz, фрaнц. сompetence, лaт. сompe-tens – відпoвідний, здібний) – висoкий рівень вoлoдіння склaдникaми теoретичнoї й прaктичнoї гoтoвнoсті дo педaгoгічнoї діяльнoсті, хaрaкте-ристикa прoфесіoнaлізму вчителя. Педaгoгічнa кoмпетентність містить й інші кoмпoненти: інди-відуaльний стиль педaгoгічнoї діяльнoсті, твoрчий підхід дo неї, рoзвинену педaгoгічну реф-лексію [14].  Ми пoгoджуємoся з нaукoвцями (І. Бех, O. Дубaсенюк, В. Лoзoвa, Н. Ничкaлo, С. Пoдмaзін, O. Пруцaкoвa, В. Сєрикoв тa ін.), щo кoмпетент-ність – це рівень гoтoвнoсті дo діяльнoсті в певній сфері, ступінь oвoлoдіння знaннями, спoсoбaми діяльнoсті, неoбхідними для прийняття прaвиль-них тa ефективних рішень; кoмпетентнoсті – змістoвні узaгaльнення теoретичних тa емпірич-них знaнь, предстaвлених у фoрмі пoнять, прин-ципів, смислoутвoрювaльних пoлoжень; бaгaтo-функціoнaльні, міжпредметні й трaнсдисциплі-
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нaрні кoмпетенції нaзивaються бaзoвими; дo них нaлежaть: зaгaльнoнaукoві, сoціaльнo-екoнoмічні, цивільнo-прaвoві, інфoрмaційнo-кoмунікaційні, пoлітехнічні, зaгaльнoпрoфесійні кoмпетентнoсті. Oсoбливу знaчущість для нaшoгo дoслід-ження мaють рoбoти нaукoвців, у яких ґрунтoвнo висвітленo прoцес підгoтoвки мaйбутніх фaхівців дoшкільнoї oсвіти і йoгo результaт – гoтoвність чи фaхoвa кoмпетентність, зoкремa: фaхoвa підгoтoвкa мaйбутніх вихoвaтелів дo фізичнoгo вихoвaння дітей дoшкільнoгo віку (Ю. Кoвaленкo, С. Петренкo, O. Шoвкoпляс тa ін.); рoбoтa в сім’ях (A. Зaлізняк, Н. Кoвaлевськa тa ін.); викoристaння кoмп’ютерних технoлoгій (С. Дяченкo, І. Мaрдaрo-вa, O. Чекaн тa ін.); прoгнoстичнa діяльність (Н. Дaвкуш); твoрчa прoфесійнa діяльність (С. Гaврилюк, Н. Гoлoтa, Л. Зaгoрoдня, O. Листoпaд, В. Любивa, Л. Мaкрідінa, O. Пoпoвич, O. Семенoв тa ін.); нaвчaння інoземнoї мoви дітей дoшкільнoгo віку (І. Мoрдoус, Т. Шквaрінa тa ін.); екoлoгічне вихoвaння дoшкільників (O. Вaшaк, Т. Нaуменкo, В. Нестеренкo тa ін.) [13].  Питaння, щo стoсуються реaлізaції кoмпе-тентніснoгo підхoду в oсвітній гaлузі, зoкремa кoмпетентнoсті здoрoв’язбереження як вaжливoї склaдoвoї ключoвих кoмпетентнoстей мaйбут-ньoгo педaгoгa в цілoму, були предметoм нaукo-вих пoшуків І. Aнoхінa, Д. Вoрoнінa, І. Зімньoї, Г Мешкa, В. Oмеляненкa, В. Сергієнкa, Н. Тaмaрськoї тa ін. В рoбoтaх учених зaклaденo oснoви для рoзуміння здoрoв’язбережувaльнoї кoмпетент-нoсті як інтегрaльнoї якoсті oсoбистoсті, якa впливaє як нa прoфесійну, тaк і нa oсoбистісну склaдoві життєдіяльнoсті людини.  Нaм oсoбливo імпoнують думки І. Aнoхінa (здoрoв’язбережувaльнa кoмпетентність як «гoтoвність сaмoстійнo вирішувaти зaвдaння, пoв’язaні з підтримкoю, зміцненням тa збережен-ням здoрoв’я, як свoгo, тaк і oтoчуючих» [1]), Н. Тaмaрськoї (суть пoняття «здoрoв’язбере-жувaльнa кoмпетентність» прoявляється у прoведенні прoфілaктичних зaхoдів і зaстoсувaнні здoрoв’язбережувaльних технoлoгій людьми, щo знaють зaкoнoмірнoсті прoцесу здoрoв’язбе-реження» [19]) тa Д. Вoрoнінa Зoкремa, Д. Вoрoнін зaзнaчaє, щo «здoрoв’язбережувaльнa кoмпетент-ність передбaчaє не тільки медичнo-вaлеoлoгічну інфoрмaтивність, aле й зaстoсувaння здoбутих знaнь нa прaктиці, вoлoдіння метoдикaми зміц-нення здoрoв’я й зaпoбігaння зaхвoрювaнням. Фoрмувaння спрямoвaнoсті мислення нa збере-ження й зміцнення здoрoв’я, нa думку вченoгo, це – невід’ємний кoмпoнент здoрoв’язбере-жувaльнoї кoмпетентнoсті педaгoгів» [5, 25 – 28]. Кoрoткo зупинимoся нa рoзкритті змістoвoгo нaпoвнення пoнять «діяльність», «здoрoв’я-

збережувaльнa діяльність». Тaк, К. Крутій, O. Фунтікoвa під термінoм «діяльність» рoзуміють «спoсіб буття людини в дoвкіллі, здaтність внoсити в діяльність зміни. Oснoвні кoмпoненти діяльнoсті: метa, відпoвіднo дo якoї перетвo-рюється предмет в oб’єкт, нa який спрямoвaнo діяльність; зaсіб реaлізaції мети; результaт – є прирoдa й суспільствo, a її зaгaльним нaслідкoм – oлюдненa прирoдa» [12].  Здoрoв’язбережувaльнa діяльність тa її функ-ції в прoцесі фoрмувaння здoрoв’язбережувaльнoї кoмпетентнoсті мaйбутніх вихoвaтелів дoшкіль-них нaвчaльних зaклaдів були предметoм нaукo-вих пoшуків Н. Крaвчук. Дoслідниця прoпoнує нaступне визнaчення терміну: «здoрoв’язбере-жувaльнa діяльність» – це кaтегoрія, щo хaрaкте-ризує вид діяльнoсті людини, якa спрямoвaнa нa фoрмувaння, збереження тa зміцнення здoрoв’я як свoгo влaснoгo, тaк і інших людей, фoрмувaння культури здoрoв’я, екoлoгії здoрoв’я, ціліснoї (хoлістичнoї) фoрмули здoрoвoгo спoсoбу життя, a тaкoж здaтність внoсити зміни в дoвкілля, спoсіб влaснoгo життя тa oтoчуючих людей, викoристoвуючи тa пoєднуючи oптимaльні метoди нaвчaння і вихoвaння тa вміння прoгнoзувaти oчікувaний результaт [11]. Теoретичний aнaліз джерельнoї бaзи зaсвідчує, щo нaукoвцями у вітчизняній тa зaрубіжній oсвітній теoрії й прaктиці дoсліджу-вaлися різні aспекти підгoтoвки мaйбутніх вихoвaтелів дo бaгaтьoх видів діяльнoсті, aле прoблемa фoрмувaння гoтoвнoсті мaйбутніх вихoвaтелів дo здoрoв’язбережувaльнoї ді-яльнoсті з дoшкільникaми не булa предметoм спеціaльнoгo педaгoгічнoгo дoслідження.  Існуючі нaукoві нaдбaння лише фрaгмен-тaрнo рoзкривaють oкремі aспекти фoрмувaння гoтoвнoсті мaйбутніх вихoвaтелів дo здoрoв’я-збережувaльнoї діяльнoсті з дoшкільникaми, не тoркaючись при цьoму її у цілoму.  Oднaк, критичний aнaліз сучaснoгo стaну рoзрoбки нaшoї прoблеми тa теoретичних підхoдів у вітчизняній тa зaрубіжній oсвітній теoрії й прaктиці щoдo тлумaчення сутнoсті пoнять «гoтoвність», «гoтoвність дo діяльнoсті», «прoфесійнa гoтoвність», «здoрoв’язбере-жувaльнa діяльність», «кoмпетентність» дaє нaм змoгу утoчнити oснoвну дефініцію дoслідження (у межaх нaшoгo дoслідження) у тaкій редaкції: «фoрмувaння гoтoвнoсті мaйбутніх вихoвaтелів дo здoрoв’язбережувaльнoї діяльнoсті з дoшкільникaми це прoфесійнa підгoтoвкa у вищій шкoлі, метa якoї пoлягaє в нaбутті мaйбутніми вихoвaтелями певнoгo рівня спеціaльних педaгoгічних знaнь, умінь і нaвичoк, рoзвитку педaгoгічних здібнoстей, oсoбистісних прoфесій-
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них якoстей, які нa ґрунті стійкoї педaгoгічнoї мoтивaції дoзвoлять їм зaбезпечити фoрмувaння у дітей дoшкільнoгo віку здoрoв’язбережувaльнoї кoмпетентнoсті».  Стaття не вичерпує рoзв’язaння всіх aспектів прoблеми фoрмувaння гoтoвнoсті мaйбутніх вихoвaтелів дo здoрoв’язбережувaльнoї діяль-нoсті з дoшкільникaми.  

Пoдaльшoї рoзрoбки пoтребує питaння рoзкриття й oбґрунтувaння змісту, фoрм і метoдів фoрмувaння гoтoвнoсті мaйбутніх вихoвaтелів дo здoрoв’язбережувaльнoї діяльнoсті з дoшкіль-никaми, щo і стaнoвить перспективу пoдaльших нaукoвих рoзвідoк.  
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Oльгa Шoвкoпляс. Фoрмирoвaние гoтoвнoсти будущих вoспитaтелей к здoрoвьесoхрa-

няющей деятельнoсти с дoшкoльникaми в oтечественнoй и зaрубежнoй oбрaзoвaтельнoй 
теoрии и прaктике 

В стaтье прoaнaлизирoвaнo сoвременнoе сoстoяние исследoвaния прoблемы фoрмирoвaния 
гoтoвнoсти будущих вoспитaтелей к здoрoвьесoхрaняющей деятельнoсти с дoшкoльникaми в 
oтечественнoй и зaрубежнoй oбрaзoвaтельнoй теoрии и прaктике. Oсуществлен дефинитивный 
aнaлиз oснoвных пoнятий: «гoтoвнoсть», «гoтoвнoсть к деятельнoсти», «прoфессиoнaльнaя 
гoтoвнoсть», «здoрoвьесoхрaняющaя деятельнoсть», «кoмпетентнoсть».  

Фoрмирoвaние гoтoвнoсти будущих вoспитaтелей к здoрoвьесoхрaняющей деятельнoсти с 
дoшкoльникaми рaссмaтривaется кaк прoфессиoнaльнaя пoдгoтoвкa в высшей шкoле, цель кoтoрoй 
зaключaется в приoбретении будущими вoспитaтелями oпределеннoгo урoвня специaльных 
педaгoгических знaний, умений и нaвыкoв, рaзвития педaгoгических спoсoбнoстей, личнoстных 
прoфессиoнaльных кaчеств, кoтoрые нa пoчве устoйчивoй педaгoгическoй мoтивaции пoзвoлят им 
oбеспечить фoрмирoвaние у детей дoшкoльнoгo вoзрaстa здoрoвьесoхрaняющей кoмпетентнoсти.  

Ключевые  слoвa: гoтoвнoсть, гoтoвнoсть к деятельнoсти, кoмпетентнoсть, будущие 
вoспитaтели, здoрoвьесoхрaняющaя деятельнoсть, здoрoвьесoхрaняющaя кoмпетентнoсть, дети 
дoшкoльнoгo вoзрaстa. 
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Olha Shovkoplias. Forming future preschool teachers’ readiness to health-saving activity with pre-
schoolers in domestic and foreign educational theory and practice 

The article analyzes the current state of the study of future preschool teachers’ readiness to health-saving 
activity with preschoolers in domestic and foreign educational theory and practice. The article considers the rele-
vance of the problem of healthy lifestyle in the younger generation forming, starting from preschool age. 

Despite the considerable interest of scientists to the issues of personality’s readiness for teaching, which re-
flect future specialists of preschool education preparation process and its result: readiness or professional compe-
tence (professional training of future preschool teachers for physical education of preschoolers – Yu. Kovalenko, 
S. Petrenko, O. Shovkoplias and other; work in families – O. Zalizniak, N. Kovalevska and other; using computer 
technologies – S. Diachenko, I. Mardarova, O. Chekan and other; predictive activity – N. Davkush; creative profes-
sional activity – S. Havryliuk, N. Holota, L. Zahorodnia, O. Lystopad, V. Liubyva, L. Makridina, O. Popovych, 
O. Semenov and other; teaching a foreign language to preschoolers – I. Mordous, T. Shkvarina and other; environ-
mental education of preschoolers – O. Vashak, T. Naumenko, V. Nesterenko and other)), the issue of future pre-
school teachers’ readiness forming to health-saving activity with preschoolers both in theoretical and in practical 
aspect remains little studied, which is manifested in the lack of a unified understanding of this phenomenon; fur-
ther development requires the issue of disclosure and justification of the content, forms and methods of future 
preschool teachers’ readiness’ forming to health-saving activity with preschoolers.  

The basic concepts are analyzed in article: «readiness», «readiness to activity», «health-saving activity», pro-
fessional activity». 

The concept «forming future preschool teachers’ readiness to health-saving activity with preschoolers is con-
sidered as professional training in higher education, the purpose of which is to acquire future preschool teachers 
a certain level of special pedagogical knowledge, skills, development of their pedagogical abilities, personal pro-
fessional qualities, which on the basis of sustainable pedagogical motivation will allow them to ensure the forma-
tion of preschoolers health-saving competence».  

Key  words :  readiness, readiness to activity, readiness to professional activity, competence, future preschool 
teachers, health-saving activity, health-saving competence, preschoolers. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ: 
 ВИКОРИСТАННЯ ДІАЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ  

У статті висвітлено особливості використання діалогічних методів навчання в системі формуван-
ня професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників. Визначено, що діалогічні методи мають 
важливе значення для формування професійної культури майбутніх захисників кордону, оптимізації їх 
міжособистісних відносин. Вони дозволяють учити курсантів правил, цінностей та норм професійної 
культурної взаємодії між людьми, особливостей професійної взаємодії у пунктах пропуску через держа-
вний кордон. Використання діалогових методів навчання допомагає формувати вміння і навички курса-
нтів вільно, комунікативно виправдано користуватися мовними засобами у різних формах, сферах і 
жанрах мовлення, тобто забезпечити належний рівень комунікативного компонента їх професійної 
культури.  

Ключові  слова :  професійна культура, офіцер-прикордонник, охорона кордону, діалогічні методи, 
курсанти, пункт пропуску, спілкування.  

Постановка проблеми. Професійна культура офіцера-прикордонника як системне утворення характеризує певний спосіб його професійної ді-яльності, охоплює сукупність способів професій-ної діяльності, принципів, методів, прийомів взає-модії і спілкування в системах «людина – люди-на», «людина – суспільство», необхідних для захи-сту та оборони державного кордону. Від професій-ної культури офіцера-прикордонника суттєвим чином залежить ефективність його професійної діяльності та виконання завдань з охорони дер-жавного кордону. Саме тому визначення шляхів формування професійної культури в системі про-фесійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників є важливим завданням педагогі-ки вищої військової школи. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні дослідники вивчають різні аспекти формування і розвитку майбутніх офіцерів-прикордонників. Зокрема І. Балицький висвітлив особливості професійної культури персоналу Дер-жавної прикордонної служби, що здійснює прико-рдонний контроль в пунктах пропуску на шляхах міжнародних сполучень є предметом уваги [1]. Формування професійної культури офіцерів-прикордонників в умовах службової діяльності є предметом наукових зацікавлень І. Почекаліна [7]. В. Царенко, В. Хома та В. Мірошніченко розк-рили сутність професійної культури прикордон-ника [11], Т. Щеголєва запропонувала основні на-прямки формування професійної культури май-бутніх офіцерів-прикордонників у процесі ви-

вчення дисциплін гуманітарного циклу [12]. Не-зважаючи на це потребує подальшого досліджен-ня проблема формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників з урахуван-ням нових викликів прикордонній безпеці. 
Постановка завдання. Метою статті є висвіт-лення особливостей використання діалогічних методів навчання в системі формування професій-ної культури майбутніх офіцерів-прикордонників. 
Виклад основного матеріалу. Необхідність виокремлення серед педагогічних умов уваги до діалогічних методів обумовлена особливостями професійної діяльності офіцера-прикордонника та структурою його професійної культури. Профе-сія офіцера-прикордонника належить до соціоно-мічного типу «людина – людина», що передбачає велику вагу взаємодії між людьми, значення нале-жного керівництва їхньою діяльністю. Специфіка професійної діяльності офіцерів-прикордонників полягає в тому, що вона відбувається в умовах постійного й безперервного спілкування: офіце-ри – керівники прикордонних підрозділів – вико-нують завдання професійної діяльності під час взаємодії зі всім персоналом, у тісному контакті з іншими людьми, зокрема представниками інших правоохоронних органів та органів місцевого са-моуправління, жителями прикордоння. Окрім то-го, значення безпосереднього живого контакту з іншими людьми полягає в тому, що таким чином запозичується чужий досвід, відточується влас-ний, що необхідно для розкриття індивідуальних сутнісних сил людини як професіонала. 
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Загалом значення комунікативного компо-нента професійної культури обумовлено тим, що професія офіцера-прикордонника передбачає ши-рокий спектр міжособистісних контактів на різ-них рівнях, насамперед колективні узгоджені дії персоналу відділів прикордонної служби з метою недопущення або припинення протиправних дій у прикордонних районах. У цьому випадку кому-нікативний компонент професійної культури пе-редбачає не тільки готовність до обміну інформа-цією, але насамперед відображає здатність майбу-тнього офіцера-прикордонника до взаємодії, до взаєморозуміння, до співпраці.  З іншої сторони, саме комунікативна компе-тенція є необхідною стороною успішного профе-сійно-особистісного розвитку. Офіцеру-прикор-доннику як представнику правоохоронного орга-ну під час виконання завдань професійної діяль-ності доводиться часто пояснювати вимоги зако-нодавчих актів, доводити, переконувати. Для до-сягнення комунікативної мети з меншими часо-вими та енергетичними втратами офіцер – керів-ник охорони державного кордону повинен уміти активно використовувати спеціальні прийоми впливу на підлеглих, чітко вибудовувати страте-гію і тактику комунікативної взаємодії. Отже, з урахуванням значення комунікатив-ного компонента професійної культури офіцера-прикордонника для налагодження взаємодії, спрямування дій прикордонного підрозділу та загалом ефективності професійної діяльності з охорони кордону можна стверджувати про необ-хідність використання діалогічних методів на-вчання для формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників. Окрім цього слід вказати на окремі думки філософів, мовознавців та педагогів щодо важли-вості розвитку навичок професійної взаємодії та комунікації майбутніх офіцерів-прикордонників. Значення діалогу як екзистенційної необхідності свого часу розкрив ще Ф. Прокопович. Відомий філософ і ритор оригінально доводив значення діалогу, зазначаючи, що красномовство лежить в основі всіх вільних мистецтв, а риторика є «володаркою та імператрицею умів. Їй багато чим зобов’язана навіть сама дослідниця речей – філо-софія, яка потребує сприяння і допомоги красно-мовства. Якби вона їх не мала, то не змогла б вий-ти на денне світло, а замикалася у вузьких межах розуму однієї людини. Бо чим би нам допоміг ро-зум, коли б ми не мали змоги висловлювати наші думки?» [5, 653–654]. Сучасні дослідники також одностайні щодо значення діалогу в житті людини. Філософське значення діалогу в наш час полягає у тому, що він допомагає людям зрозуміти один одного, визна-

вати думку інших людей, узгоджувати зусилля для досягнення спільних цілей. С. Ганаба щодо цього вказує на діалогову природу людського буття: «Поза діалогом людина не існує свідомо; позбавлена взаємодії з іншими людьми, вона пе-ретворюється на закриту уніфіковану одиницю… Відмежування та ізолювання людини від реалій світу зумовлює її деградацію і, врешті-решт, веде до загибелі її індивідуальності [3, 81]. Тільки в діалозі, підкреслює С. Ганаба, можна зрозуміти іншу людину, її світогляд і цінності, а визнання Іншого через діалог унеможливлює домінування та пригнічення одним Я світу Іншого буття [3, 79]. За С. Гатальською, діалог можна розглядати як засіб спілкування й структурне визначення гума-ністичного мислення та як механізм внутрішньо- і міжкультурної взаємодії. Саме тому розв’язання проблем діалогу – це розв’язання проблем людсь-кого буття [4]. П. Фрейре також зазначає, що діалог є спосо-бом, за допомогою якого люди досягають значен-ня як людські істоти, тому що «ніхто не може ска-зати правдивого, справжнього слова сам один», «людське існування здійснюється не в мовчанні, а у слові, в роботі, у дії та роздумах» [10, 70]. Для того щоб діалог відбувся, як вважає П. Фрейре, йо-го учасники повинні відрізнятися глибокою любо-в’ю до світу та людей: «любов є одночасно осно-вою для діалогу й самим діалогом, вона не може існувати в стосунках домінування» [10, 71–72].  Процесуальний аспект діалогу визначає від-повідні методи навчання, «головною характерис-тикою яких є чутливість до відмінностей та досві-ду Іншого» [9, 46]. На основі діалогу, як зазначає С. Сисоєва, побудовано такі інтерактивні форми і методи, як евристичні бесіди, презентації, диску-сії, метод «мозкового штурму», метод «круглого столу», метод «ділової гри», ділові ігри, навчальні тренінги, колективні вирішення творчих завдань, кейс-метод, практичні групові й індивідуальні вправи, обговорення відеозаписів тощо [8, 39]. Діалогічні методи відрізняються посиленою ува-гою до різних аспектів взаємозв’язку людей у си-туації їх зустрічі. С. Сисоєва зазначає, що вони є системою діяльності, яка пов’язана зі створенням комунікативного середовища під час вирішення навчально-пізнавальних завдань, розширенням простору співробітництва на рівні «викладач – учень», «учень – автор», «викладач – автор» [8, 175]. Ознаками діалогічного педагогічного спілку-вання, за Н. Волковою, є те, що учасники визнають рівність позицій один одного, відкриті до співробі-тництва, довіряють один одному, бажають досяг-ти взаєморозуміння, намагаються дійти спільного бачення ситуації, збагатитися ідеями, думками, враженнями, спільно розв’язати проблему [2, 30].  
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У спільному процесі пізнання курсанти ма-ють можливість здобувати знання через діалог, полілог між собою та з викладачем. У такій взає-модії вони обмінюються інформацією, моделю-ють ситуації, спільно вирішують проблеми, оці-нюють дії колег і свою поведінку. За таких умов діалог допомагає знайти спільні рішення, досягти взаєморозуміння і вирішити конфліктні ситуації. Загалом значення діалогу полягає в тому, що він дозволяє виявляти виважене і водночас поважли-ве ставлення до іншої людини, до її світогляду і цінностей. Діалогічне спілкування стає партнер-ською взаємодією, що допомагає узгодити й об’є-днати зусилля для налагодження відносин і дося-гнення загального результату. Загалом можна стверджувати, що за відповідної організації на-вчальної роботи діалог може стати провідним фактором формування соціально-комунікативних умінь у майбутніх фахівців. У Національній академії Державної прикор-донної служби ім. Б. Хмельницького під час викла-дання навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» використання діа-логічних методів дозволило підготувати майбут-ніх офіцерів-прикордонників до професійної ко-мунікації з громадянами у пунктах пропуску че-рез державний кордон. Для розвитку навичок професійної взаємодії та комунікації майбутніх офіцерів-прикордонників викладачі звертали ува-гу на значення діалогічних форм взаємодії, уміння вести діалог для розуміння один одного, враху-вання думки інших людей, узгодження зусиль для досягнення спільних цілей.  Зокрема під час вивчення теми «Ділова бесі-да» курсанти з’ясовували сутність ділової бесіди, її функції та структуру, розглядали необхідні умо-ви успішного включення в мовленнєвий контакт, шляхи попередження невдач безпосередньо в процесі спілкування. Вони зазначали, що для того щоб інша сторона правильно сприйняла повідом-лення, необхідно добре знати тематику зустрічі, говорити по суті справи; правильно вибирати міс-це і час для розмови; спланувати своє повідомлен-ня, викладати його ясно і чітко; дотримуватись логіки мовлення, наводити факти, вміти вислов-люватись образно; бути ввічливим, тактовним. Предметом особливої уваги були питання щодо правил бесіди з громадянами, які перетина-ють державний кордон у пунктах пропуску. Кур-санти з’ясовували, що службове спілкування ін-спектора прикордонної служби є складовою його професійного спілкування. Спілкування під час прикордонного контролю – це комунікативна взаємодія прикордонників з іншими особами, за якої відбувається обмін інформацією, що необхід-на для визначення законності дій щодо пропуску 

громадян через державний кордон України [6, 6]. Цей процес спрямований на досягнення певного результату, вирішення конкретного службового завдання.  Курсанти з’ясовували, що культура спілку-вання інспектора прикордонної служби – це ціліс-на система, яка складається зі взаємопов’язаних моральних та психологічних компонентів, спро-можності інспектора шляхом комплексного вико-ристання мови, жестів та інших засобів комуніка-тивної взаємодії забезпечити ефективність служ-бового спілкування з особами, що перетинають державний кордон [6, 6]. Акцент викладачі роби-ли на тому, щоб курсанти зрозуміли, що культура спілкування охоплює знання про психологію та етику спілкування (етичні та психологічні компо-ненти), вміння застосовувати на практиці комуні-кативні установки, що інспектор прикордонної служби повинен уміти обирати ефективні страте-гії і тактики, основі яких є гуманістичні комуніка-тивні установки.  На основі діалогу було побудовано евристич-ні бесіди, презентації, метод «мозкового штурму», метод «круглого столу», метод «ділової гри», практичні групові й індивідуальні вправи, обгово-рення відеозаписів тощо [8, 39]. Зокрема під час вивчення навчальної дисципліни «Українська мо-ва за професійним спрямуванням» викладачі про-водили евристичні бесіди щодо стратегії і такти-ки фахового спілкування, ділових знайомств че-рез посередника і без посередника, звернення до співрозмовника, правил знайомства і представ-лення, використання слів-індексів і слів-регулятивів для називання осіб, невербальних засобів спілкування та ін. Таким чином курсанти вчилися встановлюва-ти контакти, тобто ініціювати комунікативні кон-такти; враховувати ситуацію, у якій відбувається спілкування; отримувати чи повідомляти інфор-мацію; пояснювати та аргументувати свою думку, визначати та відстоювати стратегію комунікатив-ної поведінки; виражати думку, оцінку, почуття, емоції; передбачати результат свого висловлю-вання або відповідь співрозмовника; уважно слу-хати й чути, підтримувати розмову; належним чином виходити з контакту (через висловлення сподівання на подальшу зустріч, подяку за розмо-ву та ін.). Значну увагу викладачі звертали на уміння курсантів слухати, задавати уточнювальні питання, перефразовувати чи інтерпретувати по-чуте і сказане. Методом «ділової гри» було передбачено ви-вчення теми «Встановлення ділових контактів», «Прикордонно-представницькі зустрічі», «Упра-влінське спілкування». Зокрема було проведено такі ігри: «Зустріч делегації для прикордонно-
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представницької зустрічі», «Вітання і прощання у пункті пропуску», «Дисциплінарна бесіда», «Розпорядження», «Звертання до співрозмовника у пункті пропуску» та ін. Ділові ігри стали важли-вим елементом спільної діяльності викладачів та курсантів щодо вирішення професійно важливих завдань, практикування ухвалення необхідних управлінських рішень відповідно до моральних вимог. Вони дозволили закріпити й поглибити теоретичні знання курсантів, удосконалити про-фесійні комунікативні уміння і навички, вчити підтримувати контакт зі співрозмовником, вирі-шувати конфліктні ситуації, освоїти комунікатив-ні способи оптимізації службових відносин та ін.  У свою чергу обговорення відеозаписів на кшталт «Автомобільний пункт пропуску», «Перевірка документів», «Паспортний король», «Паспортні документи», «Ідентифікація особи», «Віза», «Організація прикордонного контролю», «Реєстрація іноземців» та ін. допомогло відпрацю-вати в курсантів уміння висловлювати свою дум-ку відповідно до законів логіки, здійснювати аде-кватний та оптимальний відбір мовних засобів, аналізувати доречність вербальної та невербаль-ної поведінки людей, що перетинають державний кордону у пунктах пропуску. Загалом використання діалогічних методів дозволяє акцентувати увагу курсантів на різних аспектах взаємозв’язку людей у ситуації їх зустрі-чі, розширити простір співробітництва на рівнях 

«викладач – курсант», «курсант – курсант». У спільному процесі пізнання курсанти мали мож-ливість здобувати знання в спільній діяльності через діалог, полілог між собою та з викладачем. У такій взаємодії вони вчилися обмінюватися ін-формацією, моделювати ситуації, спільно вирішу-вати проблеми, оцінювати дії колег і свою пове-дінку. Значення діалогічних методів полягає в тому, що вони дозволяють вчити курсантів вияв-ляти виважене і водночас поважливе ставлення до іншої людини, до її світогляду і цінностей. 
Висновки та перспективи досліджень. Для формування професійної культури майбутніх офі-церів-прикордонників, оптимізації їх міжособисті-сних стосунків важливе значення мають діалогові методи навчання. Вони дозволяють вчити курсан-тів правил, цінностей та норм професійної куль-турної взаємодії між одногрупниками, особливос-тей професійної взаємодії у пунктах пропуску. Використання діалогових методів навчання допо-магає формувати вміння і навички курсантів віль-но, комунікативно виправдано користуватися мовними засобами у різних формах, сферах і жан-рах мовлення, тобто забезпечити належний рі-вень комунікативного компонента їх професійної культури.  Напрямами подальших досліджень є визна-чення необхідності використання проектних ме-тодів для формування професійної культури май-бутніх офіцерів-прикордонників. 
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Светлана Шумовецкая. Педагогические условия формирования профессиональной культуры 

будущих офицеров-пограничников: использование диалогических методов обучения 
В статье освещены особенности использования диалогических методов обучения в системе форми-

рования профессиональной культуры будущих офицеров-пограничников. Определено, что диалогические 
методы имеют важное значение для формирования профессиональной культуры будущих защитников 
границы, оптимизации их межличностных отношений. Они позволяют учить курсантов правилам, цен-
ностям и нормам профессионального культурного взаимодействия между людьми, особенностям про-
фессионального взаимодействия в пунктах пропуска через государственную границу. Использование 
диалоговых методов обучения помогает формировать умения и навыки курсантов свободно, коммуни-
кативно оправданно пользоваться языковыми средствами в разных формах, сферах и жанрах речи, то 
есть обеспечить надлежащий уровень коммуникативного компонента их профессиональной культуры. 

Ключевые  слова :  профессиональная культура, офицер-пограничник, охрана границы, диалогиче-
ские методы, курсанты, пункт пропуска, общение. 

 
Svіtlana Shumovetska. Pedagogical conditions for the formation of the future border guard officer 

professional culture: the use of dialogical teaching methods 
The article highlights the importance of the communicative component of the professional culture of the bor-

der guard officer, which is based on the fact that the profession of the border guard envisages a wide range of 
interpersonal contacts at different levels, primarily collective concerted actions of the border guards to prevent or 
terminate illegal actions at border guard areas. The significance of dialogical methods, first of all heuristic con-
versations, presentations, method of «brainstorming», «round table» method, «business game» method, practical 
group and individual exercises, discussion of video recordings, for forming of professional culture of future border 
guards, are revealed in details. The peculiarities of the use of dialogical methods in the system of forming the pro-
fessional culture of the future border guards, especially during the teaching the educational discipline «Ukrainian 
for Professional Purposes» at the National Academy of the State Border Guard Service named after Bohdan 
Khmelnitsky. The subject of special attention in the article is the disclosure of the peculiarities of cadets studying 
the rules of conversation with citizens who cross the state border at the checkpoints, the specifics of the official 
communication of the border guard inspector as an element of his professional culture. 

It has been determined that dialogical methods are important for shaping the professional culture of the fu-
ture border guards and for optimizing their interpersonal relationships. They allow you to teach the cadets the 
rules, values and norms of the professional cultural interaction between classmates, the features of professional 
interaction at the checkpoints. The use of dialogue methods helps to form the skills of the cadets freely, communi-
catively justified to use linguistic means in different forms, spheres and genres of speech, that is, to provide an 
appropriate level of communicative component of their professional culture. 

Keywords :  professional culture, border guard officer, border protection, dialogical methods, cadets, check-
point, communication. 
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ГЕДОНІСТИЧНИЙ ПІДХІД У МУЗИЧНО-РИТМІЧНІЙ 

 КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ  
І ХОРЕОГРАФІЇ 

Стаття присвячена аналізу гедоністичного підходу у музично-ритмічній компетентності майбут-
ніх учителів музики і хореографії. На початку ХХІ ст. гедонізм розглядається як об'єкт активної уваги 
науковців, у статті розглядається гедоністичний підхід як основний у музично-ритмічній компетент-
ності майбутніх учителів музики і хореографії. 

Розвиток сучасного суспільства передбачає психологічний супровід майбутніх учителів музики і 
хореографії, що є важливим завданням України. Кожна особистість потребує індивідуального підходу, 
допомоги у розкритті її особливостей, формуванні цілісної структури внутрішнього світу особистості. 
Цей ракурс розгляду проблеми ставить перед педагогами-музикантами складні завдання, що потребу-
ють розв’язання у позиціях структурності, системності та послідовності. Внутрішня гармонічна сто-
рона особистості є не лишепоказником її стійкості у стресових ситуаціях, перехідних станів адаптації-
дезадаптації і ресурсів стресостійкості, але й має якісно нове значення для вдосконалення процесів за-
гальної і навчальної адаптації людини. Це явище потребує проведення прикладних досліджень, а також 
вирішення інших завдань. Тому гедоністичний підхід у музично-ритмічній компетентності майбутніх 
учителів музики і хореографії потребує вивчення та пояснення. 

Ключові  слова :  гедонізм, підхід, музично-ритмічна компетентність, майбутні учителі музики і 
хореографії. Філософські знання, що були сформовані за часи античності, зберегли своє значення в наш час. Поняття «гедонізм» займає в цих знаннях окреме місце. Це пов’язане із з’ясуванням приро-ди цього феномену. Цією проблемою займалися науковці з усіх галузей гуманітарних наук і кожна з них виявила власний аспект. Складність об’єд-нання цього поняття у науковій теорії та у по-всякденному житті людини свідчить про важли-вість його повного та грунтовного дослідження ще і як філософського явища та онтологічної ка-тегорії. Історія розвитку поняття “гедонізм” була не-однаково активною. Для цього необхідно окрес-лити певні періоди розробки змісту й функцій цього феномену. Аналізуючи періоди активації ідей гедонізму, ми поділяємо їх на часи древньог-рецьких філософів Арістіппа та Епікура; італійсь-ких гуманістів; мислителів XVII–XVIII ст. Друга половина ХХ ст. та перша половина ХХІ ст. іденти-фікуються як переломні, кризові періоди, в які змінюється світогляд та соціально-політичні пог-ляди, відбувається зміна політичної карти світу. Саме в кризові часи феномен позитивних особис-тих емоцій, турбота про насолоду стає ключовим у культурних практиках. Можна окреслити, що ідеї гедонізму більш повно висвітлено в філософських ідеях Арістіппа, Феодора, Гігезія, Епікура, Платона, Аристотеля, Тіта Лукреція Кара, Л.Бруні Аретіно, К.Раймонді, 

Ф.Філельфо, Л.Вала, М.Монтеня, Е.Роттердам-ського, Маркіза де Сада, Ж.Ламетрі, Б.Фонтенеля, К.Гельвеція, П.Гассенді, Е.-Б. де Кондільяка, Ф.Хат-чесона, Дж.Локка, Т.Гоббса, М.Монтеня, О.-Ж.Ла-метрі, Д.Юма, І.Канта, І.Бентама, Г.Спенсера, Дж.Ст. Мілля, О.Уайльда, Т.Готьє, З.Фрейда та ін. Поняття гедонізму є одним з основних прин-ципів особистісної культури. Він не декларується зовнішньо, але завжди має прояві внутрішнього уникнення особистісного страждання. Розмежу-вання приємного і неприємного грає основну роль у процесах культурної ідентифікації особис-тості. Але були тривалі періоди, коли аналіз спе-цифіки гедоністичного світоставлення залишався на узбіччі життя. На початку ХХІ ст. почалось проявлення інте-ресу до цього феномену, що набуло рис сталого дослідницького процесу. На сьогодні відсутність єдності в розкритті поняття цього феномену, по-шуки його сутності, загострене почуття індивіду-алізму активізують різні гедоністичні практики і спроби їх осмислення у теоретичному аспекті. У сучасному світі автономність сфер соціально-політичного, культурно-просвітницького та еко-номічно-правового життя допомагає збільшувати елементи гедоністичної активності для людини, як суб'єкта суспільства. З другої половини ХХ ст. західно-європейська культура переважно визна-чається як гедоністична (Ж. Ліповецки [10]), вона є апологією насолоди. Основними ключовими  
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теоретичними концептами сучасності у філософ-ських, культурологічних, соціологічних і психоа-налітичних працях є поняття «чуттєвості», «тіла», «тілесності», «насолоди», «бажання», «еросу», «еротизму», «спокуси», «екстазу», «сексуальності» тощо. Сучасна культура потребує нових форм пі-знання сутності і різних форм позитивного особи-стісно-життєвого досвіду. Після «По той бік" принципу задоволення» (1920) З. Фрейда [16] мо-жна назвати цілий ряд ключових для європейсь-кої культури праць, де центральними є ці теми: «Ерос і цивілізація» (1955) Г. Маркузе [12], «Еротика» (1957) Ж. Батайя [7], «Задоволення від тексту» (1973) Р. Барта [6], «Спокуса» (1979) Ж. Бодрійяра [8], «Історія сексуальності» (1976– 1984) [18] та «Використання задоволень» (1984) М. Фуко [19], «Гедоністичний імператив» (1995) Д. Пірса [4], «Мистецтво насолоди. Про гедоніста-матеріаліста» (1991) [2] та «Радість існування. Маніфест гедоніста» (2006) М. Онфре [3], «Оргазм і Захід: історія задоволення від XVI століття до наших днів» (2005) Р. Мюшамбле [13]. Цей інтерес також підтверджує низка робіт, здійснених украї-нськими та російськими науковцями за останнє десятиліття, серед яких виокремимо дослідження В. Жадан, А. Залужної, Б. Акчуріна, О. Ємельянова, Р. Ільясова, Л. Косарєвої, Ю. Кузьміної, М. Муляв-ки, Є. Наймана, С. Рассадіної та ін. До гедоністичних теорій відносяться напря-ми, де благополуччя передається термінами «задоволеність-незадоволеність», «позитив-негатив». В цьому плані показові концепції Н.Бредберна й Е.Дінера [1; 5]. Вважається, що чим більше позитиву і чим менше незадоволення у житті людини, тим вона буде благополучнішою та щасливішою [9; 14]. Розкриваючи гедоністичний підхід, зазначи-мо, що у перекладі з латини «гедонізм» (hedon) має кілька значень: задоволення, насолода, вдово-лення, радість. У філософському енциклопедично-му словнику зазначається, що гедонізм – це «етична позиція, яка стверджує його як найвище благо і критерій людської поведінки і зводить до нього все розмаїття моральних вимог. Прагнення до насолоди в гедонізмі розглядається як рушійна основа людини, що закладена в неї від природи і визначає всі її дії» [15, с. 105].  Поняття гедонізму мистецтва розкривається ще у древній філософії. Так, Платон наголошував, що почуття ритму і гармонії, яке відчувається у музиці, споріднене з насолодою, що в той час вва-жалося дарунком Вищих Сил людині для відпо-чинку від повсякденних турбот. Аристотель теж вказував, що музика є потребою відпочинку та задоволення. У ХVІІІ ст. Ф.Шіллер вважав, що гедоністична складова музики є головною сутністю мистецтва взагалі. До речі, в японській мові слово «музика» складається з двох ієрогліфів і вони переклада-ються як насолода і звук. 

Основоположником гедонізму вважають Аріс-тіппа (435-335 рр. до н. е.), який розділяв два ста-ни душі. Перший – задоволення, як щось позитив-не, другий – біль – негатив. Головним у забезпе-ченні щасливого життя він вважав уникання нега-тивних емоцій та настій на позитивні відчуття. Загалом у вченнях, які описують сутність гедоніз-му, не складно помітити одну загальну мету – зві-льнити людину від страждань. Гедонізм розглядається як вчення про взає-мозв’язок емоцій страждання та задоволення, він є результатом духовного, культурного, емоційно-го розвитку суспільства та особистості. В наш час головним виміром етичних та естетичних норм розвитку людини та цивілізації є намагання пози-тивного оцінювання ставлення до життя, вміння отримувати радість від елементарних позитивних вражень, спроба творчого самовираження особис-тості й поваги до права іншої людини на задово-лення та радість у житті. Сучасні філософи наголошують на сприйнят-ті гедонізму з позиції принципу активності, який стимулом до досягнення мети, а не досягнення задоволення. Задоволення та радість є різнови-дом, насамперед, емоційних переживань і почут-тів, які традиційно відносяться до психології. З.Фрейд принцип задоволення пов’язував з доб-ром і благом, та показував риси задоволення у гармонії та позитиві. Це, на думку вченого, ситуа-ція цілісного сприйняття світу, знаходження лю-дини у гармонії із собою та світом [17, 382]. Дж.Локк, виокремлював здатність людини викли-кати або збільшити задоволення. [11, 280]. У психологічній науковій думці широко вико-ристовують поняття «гедонія» як психічний стан, якому властиве приємне самопочуття, відчуття піднесення, задоволення, насолоди. Психологи стверджують, що дані емоції та почуття є голов-ними з компонентів життєдіяльності людини, які сприяють дії відновлювальних процесів, переклю-ченню психоемоційних механізмів. Особливо важ-ливим це є для особистості дитини, яка характе-ризується ще неусталеною психікою. У психоана-лізі сфера задоволення, інстинктів є визначаль-ною. Адже вона впливає на розумову діяльність, мораль та культуру людини. Дотримання вимог 
гедоністичного підходу у музично-ритмічній ком-петентності спонукатиме вчителів музики та  хореографії до створення ситуацій успіху, здійс-нення схвальних відгуків, підбадьорення в будь-яких ситуаціях, навіть за умови отримання не-значних навчальних результатів. Виступаючи важливим стимулом у музично-ритмічній компетентності гедоністичний підхід спрямовуватиме майбутніх учителів музики і хо-реографії до здійснення саморефлексивних про-явів позитивізму, сприятиме розвитку емоційної стійкості щодо негативних проявів у фаховому та повсякденному житті. Окрім того, застосування гедоністичної функ-ції музичного мистецтва в освітньому процесі 
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уможливлює адекватне сприймання майбутніми вчителями музики та хореографії шедеврів класи-чної та народної музики, отримання від цього му-зично-естетичної насолоди.  Застосування гедоністичного підходу у му-зично-ритмічній компетентності за відповідних педагогічних умов трансформується у своєрідний навчально-музичний тренінг, який є базою для розвитку потреби студентів у фаховому задово-ленні і спирається на потребу у музичному на-вчанні. У такий спосіб гедоністичний підхід у му-зичній освіті надає процесові навчання майбутніх учителі музики і хореографії особливої привабли-вості. Окрім того, створення гедоністичного заба-

рвлення навчання музично-ритмічним рухам при-зводить до глибинного самовираження, зняття емоційної напруги через досягнення катарсису у процесі музично-рухової діяльності, ефекту есте-тичної насолоди і в результаті – формування від-повідних компонентів музично-ритмічної компе-тентності. 
Гедоністичний підхід у музично-ритмічній ком-петентності майбутніх учителів музики та хореог-рафії за відповідних педагогічних умов трансфор-мується у своєрідний навчально-музичний тренінг, який базується на потребі майбутнього вчителя музики та хореографії в задоволенні, насолоді спи-раючись на любов до музичного навчання.  
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Ван Юаньсинь. Гедонистический подход в музыкально-ритмической компетентности буду-
щих учителей музыки и хореографии 

Статья посвящена анализу гедонистического подхода в музыкально-ритмической компетентно-
сти будущих учителей музыки и хореографии. Поскольку в последнее десятилетие гедонизм стал объек-
том довольно активного внимания ученых, в статье предлагаются гедонистический подход как основ-
ной в музыкально-ритмической компетентности будущих учителей музыки и хореографии. В современ-
ных условиях развития общества психологическое сопровождение будущих учителей музыки и хореогра-
фии является важной задачей нашей страны. Каждая личность требует индивидуального подхода, 
помощи в раскрытии ее особенностей, формировании целостной гармоничной личности. Эта цель ста-
вит перед педагогами и психологами сложные задачи, требующие структурного, системного и последо-
вательного решения. Субъективное благополучие личности является не только индикатором его пси-
хической устойчивости, переходных состояний адаптации-дезадаптации и ресурсов стрессоустойчиво-
сти, но и имеет принципиальное значение для совершенствования процессов общей и учебной социализа-
ции человека. Это явление требует проведения прикладных исследований, а также решения других за-
дач. Поэтому гедонистический подход в музыкально-ритмической компетентности будущих учителей 
музыки и хореографии требует изучения и объяснения. 

Ключевые  слова : гедонизм, подход, музыкально-ритмическая компетентность, будущие учите-
ля музыки и хореографии. 

 
Wang Yuansin Hedonistic Approach in the Musical-Rhythmic Competence of Future Music and Cho-

reography Teachers 
The article is dedicated to the analysis of hedonistic approach to music and rhythm competence of prospec-

tive Music and Choreography teachers. As hedonism became a focus of scholars’ active attention during the recent 
decade, hedonistic approach is being put forward in the article as the key one in music and rhythm competence of 
prospective Music and Choreography teachers. Under the current circumstances of the society’s development, the 
psychological follow-up of prospective Music and Choreography teachers is an important goal to attain for our 
country. Each personality requires individual approach; help in revealing his/her specific features; in shaping a 
wholesome, harmonious personality. The goal under consideration presupposes setting complicated issues for 
teachers and psychologists; these issues require structural, systemic and subsequent solution. The personality’s 
subjective welfare is not only an indicator of his/her psychic (emotional) stability, the transient (dis)adaptation 
states and pressure compliance resources, but also has crucial significance for perfecting the processes of a per-
son’s overall and academic socialisation. This phenomenon requires conducting applied research as well as solv-
ing other issues. Thus, hedonistic approach to music and rhythm competence of prospective Music and Choreogra-
phy teachers presupposes studying and explication. Applying a hedonistic approach to music-rhythmic competence, 
under appropriate pedagogical conditions, is transformed into a kind of educational and musical training, which 
is based on a person's need for pleasure, enjoyment and relying on a love of music education. In this way, the he-
donistic approach in music education gives the process of teaching future music teachers and choreography a 
special appeal.Hedonistic approach to music and rhythm competence of prospective Music and Choreography 
teachers under the corresponding academic circumstances is being rearranged into a distinctive teaching and 
music training based on the prospective Music and Choreography teacher’s demand for enjoyment and delight 
relying on the love of music education. 

Key  words :  hedonism, approach, musical-rhythmic competence, future teachers of music and choreogra-
phy. 
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СИСТЕМА АКСІОЛОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ  
У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА –  
ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ  

СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ 
На прикладі вивчення творчої спадщини Тараса Шевченка розглядається проблема аксіологічної 

складової в алгоритмі становлення особистості студентів як важливий компонент формування їхньої 
професійної компетентності; частково обгрунтовано варіативні технології забезпечення основ куль-
турологічної підготовки майбутніх професіоналів-фахівців. Досліджуються концептуальні аксіологічні 
засади художньої спадщини Великого Кобзаря, провідних ідей слов'янського єднання та самобутності у 
творчості Тараса Шевченка на новітньому рівні розвитку української історії дозволяє по-новому осмис-
лити проблему співвіднесення розвитку людської індивідуальності і світу.  

Ключові  слова :  системний, компетентнісний, особистісно-діяльнісний, культурологічний та 
аксіологічний методи, культурологічна компетентність, професійна освіта. Фахівець нової епохи повинен усвідомлювати відповідальність, яку бере за творення нових ду-ховно-інтелектуальних шляхів у парадигмі новіт-ньої доби. Проблематика конґруентності процесів пізнання й оперування даними гуманітарних і технічних наук вимагає достеменного аналізу й синтезу на міждисциплінарному рівні. Досліджен-ня системи аксіологічних цінностей сучасної па-радигми інноваційної особистісно зорієнтованої освіти вимагає новітнього осмислення культуро-логічної спадщини минулого. Не зважаючи на значну кількість дослідження творчої спадщини Тараса Шевченка, аксіологічна складова у системі художньої культурологічної спадщини Великого Кобзаря як засіб у творенні інноваційної моделі сучасної професійної особистісно зорієнтованої освіти ще не стала предметом окремого вивчення. Проблема формування різних граней культу-ри знайшла широке відображення у зарубіжній та вітчизняній науковій думці. Досліджується філо-софія культури (П. Гуревич, В. Межуєв, С. Франк та ін.), соціологія культури (П. Струве та ін.), педаго-гіка культури (С. Гессен, І. Зязюн, В.Кремень та 

ін.); культурологія як філософський феномен (Б. Кононенко та ін.).  Питання виокремлення професійної культу-ри фахівців різного профілю в структурі їхньої загальної культури вже привернули увагу чима-лої кількості дослідників, серед яких О.Андру-щенко, І.Бех, Л. Байкіна, Л. Гребєнкіна, Л. Зеліско, І. Ісаєв, Н.Ничкало, О.Сухомлинська, І. Сенча, та ін. На нинішній час постала проблема визначення конкретних шляхів реалізації формування куль-турологічного світогляду студентів технічних університетів, майбутніх професіоналів-фахівців.  Ці проблеми є складовою частиною культуро-логічної підготовки студентів технічних універси-тетів. Сучасному етапові розвитку вітчизняної історико-педагогічної думки притаманна дина-мічна інтеграція знань, перевага надається ком-плексному, всебічному аналізові об’єктивних істо-ричних явищ, домінантою наукових досліджень стає посилення зв’язків між науками та наукови-ми явищами.  Завдання нашого дослідження: розглянути систему аксіологічних цінностей культурологіч-
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ної спадщини Шевченка Т.Г. як концептуальний засіб у творенні парадигми сучасної інноваційної особистісно зорієнтованої освіти.  Освіта ХХІ століття, наснажена передовими ідеями доби, стає потужним механізмом форму-вання як економіко-технічної, так і філософсько-культурологічної парадигми сучасного соціуму, тому що вона є одним із важливих засобів творен-ня та поширення сучасних інноваційних досяг-нень людства.  У Національній доктрині розвитку освіти України в XXI столітті одним із пріоритетних на-прямків визначається виховання особистості, здатної орієнтуватися «в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки», підготованої до жит-тя і праці в суспільстві. Осмислення соціокультур-них процесів, які відбуваються у навколишньому світі, стає фундаментом для формування культу-рологічного світогляду сучасного студента.  Осягнення художньої спадщини, провідних ідей слов'янського єднання та самобутності у тво-рчості Тараса Шевченка на новітньому рівні роз-витку української історії дозволяє по-новому осмислити проблему співвіднесення розвитку людської індивідуальності і світу, що дозволяє витворювати відповідний навчально-виховний культурологічний феномен; який сприятиме фор-муванню не лише якісно нового фахівця; а і спри-ятиме становленню взаєморозуміння як між на-родами, так і між окремими індивідами. Взаємодія науки і мистецтва в системі сучас-ної парадигмальної освіти не спрощує роль куль-турології як самостійної науки. Пошук нових культурологічних парадигм сучасності стає ви-значальним архетипом у системі інноваційних пошуків мистецтва.  Технічна еволюція суспільства, яка спричини-ла до якісного накопичення інформаційного мате-ріалу, увійшла у кризовий психологічний та ін-формаційний періоди. В епоху новітніх численних відкриттів, вибухового технічного розвитку, сис-тема культурологічних дисциплін потребує якіс-ного осмислення як у змістовому, так і методич-ному вимірі. Вона покликана уніфікувати досяг-нення технічних галузей знань та співвіднести його із розвитком гуманітарної галузі.  Такі процеси не могли не спричинити кризо-вий психологічний та інформаційно-техноло-гічний періоди в системах освіти й науки. Разом з тим в епоху становлення модерної цивілізації, розвитку smart / інформаційних технологій, сис-тема культурологічних дисциплін потребує якіс-ного осмислення, осягнення й усвідомлення як у змістовому, так і методологічному вимірі, всеза-гальної уніфікації доробків та досягнень техніч-них галузей знань включно із співвіднесенням 

рівня прогресу в царині технічних дисциплін з поступальним розвитком гуманітарної галузі в системах знань, пізнання й комунікації.  Останні десятиліття у розвитку культурологі-чної сфери характерні практичною відсутністю формування у людей почуття доброти, милосер-дя, співчуття, порозуміння, взаємодопомоги; про-паганда насильства, жорстокості, визиску створю-ють відповідне середовище, у якому нівелюється душа людини. Проблема „я і світ” у творчості Та-раса Шевченка логічно трансформується у проб-лему „я і Україна”, «Україна як частина слов'янсь-кого світу».  Тараса Шевченка особливо цікавить проблеми становлення слов'янського світу у її історично-генетичному розвитку. Бо щоб бажане стало яв-ним – воно мусить перейти через самоусвідомлен-ня цілого народу. І момент отого процесу автор передає крізь призму суб'єктивного „я”. Дані мо-тиви є логічним продовженням культурологічних поглядів Яна Коллара та й усього всеслов'янсько-го культурного просвітництва того часу, у творах яких звучить звернення до віків, де зеленіла "споконвіків слов'янська буйноквіта липа" (Ян Коллар).  Під впливом поетичних і публіцистичних за-кликів стрепенулася до глибин свідомості сло-в'янська душа Тараса Шевченка. «Великий подвиг Тараса Шевченка полягає передусім у тому, що він, відродивши поняття про свій народ – повер-нувши цьому поняттю його споконвічну гід-ність, – водночас підніс до загальнолюдського рівня і відроджувану літературу цього народу», – писав І.Дзюба. І. Франко наголошував на великій ролі Шев-ченка в усвідомленні українства як частини сло-в'янського світу, що й через півстоліття «свідомі українці не перестають бути слов’янофілами в дусі Коллара й Шевченка» [3]. Переконання Шевченка стали логічним про-довженням естетично-філософської думки свого часу, адже осмислення етнічної й культурної са-мобутності, як це мало місце в діяльності Києво-Могилянської колегії, зокрема у творах 3. Копис-тенського, П. Беринди, І. Гізеля, хорвата Ю. Крижа-нича, російського вченого М. В. Ломоносова (критика ним норманської теорії) стали основою осмислення слов'янознавства як системи. Одним із засновників наукового слов'янознавства став чеський філолог та історик Й Добровський (1753–1829 рр.). Чехи Шафарик і Коллар не лише започа-ткували слов'янознавство як окрему цілісну дис-ципліну, а й пробудили великий інтерес до куль-тури та історичних доль слов'янства. У Польщі слов'янознавчі дослідження пов'язані з Я. Потоць-ким, С. Лінде, Й. Лелевичем, А. Міцкевичем, у  
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Болгарії – з появою "Історії славено-болгарсь-кої" (1762 р.) Паїсія Хілендарського, у Сербії – з дослідженнями Й. Раїча і В. Караджича, у Слове-нії – з розвідками В. Канітара.  Створення Товариства об'єднаних слов'ян та Кирило-Мефодіївського товариства, відкриття кафедр слов'янського профілю в Московському, Петербурзькому, Казанському, Харківському уні-верситетах, у паризькому Парі де Франс та в уні-верситетах Відня, Будапешта, Берліна, Ляйпциґа сприяли появі ряду слов'янознавчих видань, з якими, очевидно був знайомий і Шевченко. Украї-нський романтизм, від якого невіддільний ранній Шевченко, був специфічною складовою частиною слов’янського відродження (яке відбувалося в контексті європейських національних рухів – так званої «доби націй» – після Великої французької революції та наполеонівських воєн).  Світ відкривав для себе слов'янство і через наукові студії і через художнє слово. Т. Г. Шевчен-ко в посвяті "Шафарикові" (поема "Єретик") звер-тався до чеського й словацького філолога-славіста з такими словами: Слава тобі, любомуд-ре, Чеху-слав'янине! Що не дав ти потонути В ні-мецькій пучині Нашій правді. Твоє море Слав'ян-ськеє, нове! У творі Шевченка говорилося про те, що виростали в кайданах "слав'янськії діти", і що сім'я слов'ян роз'єдинилася, було випущено "усобищ лютую змію". Слава тобі, Шафарику, Во віки і віки! Що звів єси в одно море Слав'янськії ріки! [4]. У трактуванні Шевчена, Україна і світ, сло-в’янство і світ – як логічний підсумок мислитель-ної ріки, у яку заходиш як у надійну пристань. Гра слів „коли”, „ніколи”, „ніщо” домінують із безконе-чністю, вічністю. Як продовження безконечності, як траєкторія четвертого виміру; через який про-ходять воскреслі душі і найсвятіше: прагнення чину – во ім'я власної землі. У даному випадку спостерігаємо нерозривну єдність двох субстанцій, де одна не мислиться без іншої; бо затікає у небозвід високої долі. Тради-ційно прийнято такий рівень зображення (відображення): де одна площина височить на-впроти іншої, де іде сповідально-описовий плин мови. У творчості Тараса Шевченка спостерігаємо абсолютно взаємопроникнення, взаєморозчинен-ня субстанцій.  Це абсолютно інший психологічний якісний рівень, де біль чужий болить як власний, де своя доля є частиною долі іншої. У спрямуванні люди-ни до Бога переважають апелятивні структури, у спрямуванні людини до людини знаходимо чима-ло експресивних конструкцій. У творчості Тараса Шевченка людина «активний діяч, а не пасивний спостерігач. Вона пізнає, вивчає навколишній 

світ, створений Богом, вона вибудовує цілу систе-му знань, зафіксованих у національній мові. Але не тільки. Людина формує систему досвіду , яка має велике значення у практичному житті» [1]. Так приходимо і до якісно нового розшифру-вання символічної назви поетичної книжки – „Кобзар”. Образ, овіяний історичною романтикою. І так випливає легендарний міфологічний образ у поетичному контексті книжки як символ повер-нення. Втеча – повернення, єдність протилежнос-тей. Оцей дуалізм смерті-воскресіння, де торжест-вує істина воскресіння особистості, а відтак і на-роду. «Людина відчуває у собі присутність Того, хто її створив, відчуває це з особливим душевним трепетом і любовю, відчуває свій внутрішній го-лос, який до неї промовляє. Августин блаженний сказав про це досить точно: «Ти прошив моє серце Словом Твоїм, і я полюбив Тебе…» [1]. Філософія прощання не означає філософії розлуки (розставання) – це філософія прощення світові його недосконалості і примітивності. Загальні закони розвитку підпорядковують собі і розвиток особистості, і держави, і цивілізації. Так філософія буття стає філософією світу. А пошук гармонії буття – синонімом краси. Усвідомити себе і світ у собі для Тараса Шев-ченка – це пізнати Слово, зрозуміти закони почат-ку і безконечності; пізнати таїну глини і шепіт трави, дзюркотіння води і задуму крила. Так весе-лка простягається обрусом до неба, а небо схо-дить на землю вічністю, так душа очищується і освячується сльозою – як молитвою. Так прихо-дить усвідомлення найвищих людських цінностей і смислу життя. Вічність у Тараса Шевченка не холодна і вічна субстанція – вона пахне полинами і м'ятою, дотиком русявого вечора і дівочою доло-нею. У світі мрій, русалок і русальних вечорів ви-ходить із вод вічності Слово – аби освітити існу-вання людства. У шелестінні чаїних крил, у магії материнської молитви, у пристрасті любовних освідчень, у первозданності людського життя, у жазі народження і тузі прощання і прощення. Все людське життя для Тараса Шевченка – це шлях між світлом і темрявою, між вибором „бути” і „не бути”... Цей вибір стоїть і перед великими цивілізаціями, і перед кожною людиною. На роз-доріжжі світла – розчахнута душа епохи. Високі мотиви оживають із новою пристрасною силою; бо іде протидія дії, бо рано чи пізно кожен із нас опиняється перед вибором – як перед можливістю народження і необхідністю смерті.  Пристрасний, високо інтелектуальний, ім-пульсивно заворожуючий стиль Тараса Шевчен-ка – неначе продовження стилю досліджень Ша-фарика, який ніс у собі гуманістичний загаль-нослов'янський підтекст. Його всебічне знання 
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слов'янської філології, старожитностей, психоло-гії й звичаїв етносу були далекими від суто акаде-мічних студій. З них випромінювалося світло на-дії. І, як писав Т. Шевченко в уже згадуваній посвя-ті про прозріння з ледве тліючої "іскри": "Прозрів єси // В попелі глибоко // Огонь добрий смілим серцем". Шафарик засвітив "світоч правди, во-лі... // І слав'ян сім'ю велику // Во тьмі і неволі // Перелічив до одного"[4].  Тарас Шевченко продовжує інтелектуальний поступ Шафарика на молекулярно-атомному рів-ні, де підсвідомість народу вибухає іскрами нечу-ваної краси. Зі словечка, слова вичакловує пісню – схожу іноді на гомінні гортанних чи горлових зву-ків; прогорнеш пучечками снігової завії, покро-пиш мертвою і живою водою, обіллєш цілющими сльозами. І вибухає плачем – як молитвою, отими птахами, що ширяють над небом української душі. І вбирає повітря – як риба, викинута на берег, ко-ли загублені слова молитов, аби віднайти їх у сво-їй душі назавжди, – станеш високим небом над тисячолітнім полем українськості – як зоря, як печаль, як молитва, як доля – котру не оминути. І ще немає розділових знаків – бо вони ще не наро-джені у лоні першовитоків: є лише легкий дзвін слова як молитви, як найвищої суті і найголовні-шої спраги. Філософія становлення буття, філософія ста-новлення слов'янства – один із провідних мотивів творчості Тараса Шевченка. Зі сльози і смутку, із думання і вічності, із ударних дзвонів душ, які зачаровували світ постає висока і свята сутність державності. Бо вона починається на найпершій порі не із переможного поклику зброї чи насильс-тва; а з пружного дзвону думки як первня історії. І нехай вітри тисячоліть вкривали пилом небуття щось дуже важливе і для нас, і для світу – залиша-ється біль душі, котрий рятує народи і племена над останньою прірвою.  М. Жулинський та І.Дзюба наголошують: «Шевченко високо цінував боротьбу за волю, від-чайдушність і самопожертву, великість вдач і доль, які народжувалися в обороні рідної землі, нескореність і незмиренність – усе те, чого, на його думку, бракувало сучасникам. Це теж був урок минулого сучасності, але з того уроку видо-бувалися зовсім інші цінності... У Шевченка наба-гато тверезіший і, можна сказати, глибший підхід до історії, гіркіше і мужніше її розуміння. Він не втішає себе ілюзіями, він розуміє, що все минає не для того, щоб повернутися. І народ ніколи не по-верне собі втраченого в тому самому вигляді. Від-чуття неповоротності руху від самого початку було властиве поетичній філософії Шевченка» [3].  Тарас Шевченко – починаючи з найдавнішої глибини – створює духовний образ часу; показує 

його місце у світовому просторі. Письменник ро-бить виклик мовчанню, він розриває білі одежі мороку небуття – як для себе, так і для народу; бо ж вони – єдине ціле, бо для того, щоб писати, пот-рібно вивчити історію духовного буття людства, «не минаючи ніже титли, ніже тої коми».  Цей заповіт Шевченка стосується повною мі-рою і до літературознавчих студій з вивчення ху-дожньої спадщини поета. Як кожному таланови-тому чоловікові, Шевченкові часто було незатиш-но серед оточуючих. Великі люди приречені на одинокість і нерозуміння не лише сучасників, а нерідко і нащадків. Можливо, саме тому так гост-ро постає тема новітнього осмислення ролі Шев-ченка у духовному поступі людства і проблема використання його творчості у сучасному на-вчально-виховному процесові. Концепція сучасної професійної освіти вима-гає формування у випускників нестандартного мислення, що передбачає практичну готовність майбутнього фахівця до генерування неординар-них технічних ідей; вміння виявляти суть пробле-ми або ситуації, оцінювати її та визначати шляхи реалізації; знання методології науково-технічного пошуку і методів наукового дослідження; визнан-ня необхідності безперервної освіти і самоосвіти тощо.  Усі ці характеристики сьогодні відображають суть нової якості фахівця, бо сучасний випускник технічного університету повинен бути не лише професіоналом, але й здатним успішно адаптува-тися до нових соціально-економічних умов, бути конкурентноздатним на ринку праці. Найважливі-шою її характеристикою є спрямованість, а най-більш істотним показником професійної спрямо-ваності майбутніх фахівців є усвідомлення їх дія-льності як неперервного процесу вирішення за-вдань. Інакше кажучи, високий ступінь сформова-ності професійного мислення майбутніх спеціалі-стів – це основне завдання у навчальному закладі [2]. Формування особистості майбутнього фахівця технічного профілю – процес складний і тривалий. Він потребує створення чіткої системи неперервної освіти. При цьому особливого значення набуває вузівський етап такої освіти. Системоутворюючим чинником тут виступають мотиваційні цілі профе-сійної підготовки фахівця якісно нового типу.  Готовність майбутніх фахівців до здійснення культуротворчої функції освіти, культуровідпо-відної професійно-педагогічної діяльності, куль-турологічного аналізу освітньо-культурних явищ і фактів є основою становлення процесу сучасної професійної освіти і її творчої трансформації. Культурологічний підхід у сучасній освіті, як ба-чимо на прикладі осмислення слов’янознавчих 
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студій Тараса Шевченка, є частиною загальної тенденції гуманізації та гуманітаризації суспільс-тва, яка визначає культуроцентричну парадигму організації освіти, котра взаємодіє з соціоцентри-чною та людиноцентричною.  Таким чином, на прикладі дослідження ідеї самосвідомості та єдності слов'ян у творчості Та-раса Шевченка, ми бачимо, як вирішується про-блема становлення особистості студентів – важ-ливий компонент формування професійної ком-петентності; як на прикладі варіативних техноло-гій забезпечуються основи культурологічної під-готовки майбутніх професіоналів-фахівців, що є основою забезпечення основ культурологічної підготовки сучасних студентів.  

Культурологія активно трансформує естетич-ні концепції та категорії в осмислення та вдоско-налення педагогічного процесу. У даному процесі складовими чинниками виступають три первинні установки – естетична, теоретико-пізнавальна і практична (утилітарна), кожна з яких по-своєму впливає на мислення людини. Культурологічний компонент знаходиться в тісній взаємодії з науко-вим і практичним у системі архетипу сучасної професійної освіти. Специфіка співвідношення культури та мистецтва стає все більш різноманіт-ним. Культурний компонент набуває все більшого простору в системі найрізноманітніших галузей знань. 
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Мария Якубовская. Виктория Будзинская. Система аксиологических ценностей в творчестве 

Тараса Григорьевича Шевченко – важная составляющая формирования личности современных 
студентов 

На примере изучения творческого наследия Тараса Шевченко рассматривается проблема аксиоло-
гической составляющей в алгоритме становления личности студентов как важный компонент фор-
мирования их профессиональной компетентности; частично обоснованно вариативные технологии 
обеспечения основ культурологической подготовки будущих профессионалов-специалистов. Исследуют-
ся концептуальные аксиологические основы художественного наследия Великого Кобзаря, ведущих идей 
славянского единения и самобытности в творчестве Тараса Шевченко на новейшем уровне развития 
украинской истории позволяет по-новому осмыслить проблему соотнесения развития человеческой 
индивидуальности и мира. 

Данные концептуальные принципы позволяют творить соответствующий учебно-воспи-
тательный культурологический феномен современного образования. Рассматривается роль аксиологи-
ческих основ, способствующих формированию качественно нового специалиста; становлению взаимо-
понимания между народами и между отдельными индивидами. 

Исследуется стратегия воспитания молодежи в духе сохранения, приумножения культурологиче-
ского наследия, познания и осознания и привлечения к общечеловеческим ценностям требует от педа-
гогов высокого уровня эрудиции, общей культуры, способности к самообразованию, самовоспитания и 
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педагогического таланта, профессиональной компетентности личности, которая является носите-
лем и транслятором ценностей духовной культуры, способна творчески решать проблемы и стремит-
ся изменить к лучшему не только свою жизнь, но и стремится изменить к лучшему свою жизнь и поло-
жение своей страны . 

На примере анализа культурологических взглядов культурологических взглядов Тараса Шевченко 
рассмотрены проблемы аксиологии как предмет целостного и системного исследования на конкретных 
примерах доказано, что формирование культурологической компетентности связано с системой цен-
ностных установок студента. Исследуются аксиологические основы культурологии как фактор обеспе-
чения социальной устойчивости системы отношений человека и общества, человека и других людей, 
эффективно влияет на формирование сознания, самосознания, социально-профессиональных качеств 
личности. 

Ключевые  слова :  системный, компетентностный, личностно-деятельностный, культурологи-
ческий и аксиологический методы, культурологическая компетентность, профессиональное образова-
ние. 

 
Maria Yakubovska, Viktoriya Budzinska. The system of axiological values in the work of Taras 

Shevchenko – an important component of the formation of personality of modern students 
The example of studying the creative heritage of Taras Shevchenko deals with the problem of axiological 

component in the algorithm of becoming a student's personality as an important component of the formation of 
their professional competence; the variational technologies of providing the basics of cultural training of future 
professionals are partially substantiated. The conceptual axiological foundations of the artistic heritage of the 
Great Kobzar, the leading ideas of Slavic unity and identity in the work of Taras Shevchenko at the newest level of 
development of Ukrainian history, allow us to re-think the problem of correlating the development of human indi-
viduality and the world. 

These conceptual principles allow to produce the relevant educational and cultural phenomenon of modern 
education. The role of axiological principles that contribute to the formation of a qualitatively new specialist is 
considered; developing mutual understanding between peoples and between individuals. 

The strategy of education of young people in the spirit of preservation, augmentation of cultural heritage, 
cognition and awareness and attraction to common human values requires from teachers a high level of erudi-
tion, general culture, ability to self-education, self-education and pedagogical skill, professional competence a 
culture capable of creatively solving problems and seeking to change for the better not only their own lives, but 
also seeking to change for the better their own lives and the position of their country . 

The example of the analysis of cultural views of the cultural views of Taras Shevchenko considers the prob-
lems of axiology as the subject of a holistic and systematic study, and concrete examples show that the formation 
of cultural competence is connected with the system of student's values. The axiological principles of cultural 
studies as a factor of ensuring the social stability of the system of relations between man and society, man and 
other people are studied, which effectively influences the formation of consciousness, self-consciousness, social and 
professional qualities of personality. 

Keywords :  systemic, competence, personality-activity, cultural and axiological methods, cultural compe-
tence, professional education.  
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